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Sammanfattning 
Att investera i långfilmprojekt är riskfyllt. Därför är det mycket sällsynt att en långfilm i 

Sverige produceras utan ekonomiskt stöd från det Svenska Filminstitutet, SFI. Branschen har 

hamnat i en beroendeställning vilket gjort att makten koncentrerats hos Institutet. För att höja 

totala publiktillströmningen och filmkvalitén bestämde SFI år 2006 att öka storleken på 

stöden, men att detta skulle ske på bekostnad av ett mindre antal produktioner. Utvecklingen 

innebär att färre bolag i framtiden kommer ha en ekonomisk möjlighet att producera långfilm, 

att färre anställda behövs och att filmernas mångfald försämras - alla dessa är händelseförlopp 

som SFI en gång grundades för att motverka. Men är det verkligen så enkelt att det räcker 

med större budgetar för att höja den totala publiktillströmningen och kvalitén? Är detta 

verkligen den rätta metoden? För produktionsbolagen är det här en viktig fråga, det är en 

fråga om existens, för andra är det en fråga om vilken riktning utvecklingen av filmkonsten 

kommer att ta.  

 

De frågeställningar som uppsatsen har för avsikt att besvara är: 

 Har budgetstorleken någon effekt på avkastningen? 

 Har budgetstorleken någon effekt på kvalitén? 

 Bör SFI kvarhålla sin strategi för att nå de uppsatta målen om högre total 

publiktillströmning och höjd kvalité? 

 

Avkastningen är i denna uppsats en kvot som visar billjettintäkter per investerad krona. 

Kvalitén mäts efter filmpublikens egna preferenser. Undersökningens data kommer från    

SFI: s hemsida, www.sfi.se, och filmdatabasen The Internet Movie Database, IMDb.com. 

Med hjälp av regressionsmodeller har följande resultat framkommit:  

 En större budget genererar en lägre avkastning än vad en mindre budget gör. Effekten 

visar att varje investerad miljon sänker marginalintäkten med 52 600 kronor. 

 Budgetstorleken har ingen effekt på kvalitén. 

 SFI borde satsa på fler filmer med lägre budgetstöd i syfte att öka den totala 

publiktillströmningen. Möjligen kan också kvalitén höjas av detta genom en ökad 

konkurrens och mångfald, men också genom att de yrkesutövande tillåts arbeta 

frekventare och på så sätt kan utvecklas. Vidare forskning behövs dock för att utreda 

vad som påverkar kvalité. 
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Abstract 
Investing in feature films is a risky business. Therefore few movies are produced in Sweden 

without economic support from the Swedish Film institute, SFI. The movie business depends 

on the Institute, which has gained market power. To raise the total number of audience and 

the quality of the movies, the Institute in  2006 decided to increase the size of the subventions, 

but at the cost of supporting fewer productions. This will result in fewer production 

companies making feature films, fewer employees and a decline of the diversity. All of them 

are events which SFI once was founded to prevent. But is it really this simple?  It is possible 

to increase the total number of audience and quality through larger subventions? Is this the 

right method? This is an important question concerning the production companies, it is a 

question of how to survive, for other people it is a question of what direction the development 

of the art itself will take. 

 

The following questions are to be answered: 

 Does the budget size effect the return? 

 Does the budget size effect the quality? 

 Should SFI keep their strategy to increase the total number of audience and quality? 

 

The return is a quotient which shows ticket revenues per invested krona. The quality is 

measured through the preferences of movie audience. The data in this paper comes from the 

homepage of SFI, www.sfi.se, and the homepage of a  movie database, The Internet Movie 

Database, IMDb.com. By using regression models the following results were found: 

 A larger budget generates a lower return than a small one. The effect indicates that the 

marginal revenue decreases with 52 600 kronor for every invested million. 

 The budget size does not effect the quality. 

 SFI should invest in many small budget movies to increase the total number of 

audience. Because of better competition and diversity, but also a more required and 

therefore skilled workforce, it might be possible to reach a higher quality as well. But 

to clarify what realy effects quality, further research is needed. 
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1. Inledning 
Att investera i långfilmprojekt är riskfyllt. Höga kostnader, en fåtalig och ombytlig publik 

samt små exportmöjligheter gör att investerare skyr branschen (Belfrage & Bohman 2005). 

Endast 5 % av filmerna beräknas gå med vinst och därför är det mycket sällsynt att en 

långfilm i Sverige produceras utan ekonomiskt stöd från det Svenska Filminstitutet, SFI (Jarl 

1998). SFI är en stiftelse som verkar för att utveckla och stärka filmen samt exponera den för 

bredast möjliga publik. Stiftelsen har funnits sedan 1963 och uppgifterna innefattar också 

fördelning av stöd till svenska filmproduktioner (www.sfi.se). Idag består filmbranschens 

Sverige av ett antal större och mindre produktionsbolag. Gällande långfilm är dessa bolags 

produktioner i mångt och mycket beroende av hur SFI agerar. Inga pengar från Institutet 

betyder allt som oftast att ingen långfilm heller kommer att produceras. Branschen har hamnat 

i en beroendeställning vilket gjort att makten koncentrerats hos SFI (www.svd.se).  

 

Hösten 2006 presenterade VD: n för SFI, Cissi Elwin, Institutets framtidsplaner. Dessa 

innebär bland annat att SFI ämnar höja sin del av finansieringen per produktion, men att detta 

sker på bekostnad av ett minskat antal filmer till ungefär 20 stycken per år. Resultatet ska 

generera fler besökare samt ge filmerna en högre kvalité och därmed hejda den ständigt 

sinande biografpubliken (www.sfi.se). Utvecklingen innebär att färre bolag i framtiden 

kommer ha en ekonomisk möjlighet att producera långfilm, att färre anställda inom branschen 

behövs och att filmernas mångfald försämras. Producenternas egna önskemål på omkring 35 

SFI stödda filmer per år, just för att höja kvaliteten, klargjordes på ett seminarium 2004 

(Teknik & Människa 195, 4). Nu ser kommande reformer ut att vara i motsatt riktning. 

 

Men är det verkligen så enkelt att det räcker med större budgetar för att höja 

publiktillströmningen totalt sett? Ekonomiskt innebär detta att en ökad budgetstorlek ska höja 

avkastningen, d.v.s. att billjettintäkterna per investerad krona ökar, och att därför en positiv 

effekt ska föreligga. Det räcker inte med ett konstant värde på avkastningen eftersom 

budgetstöden i så fall kan sänkas till förmån för fler filmer och samma intjänade summa, 

publikmängd, totalt. Gällande kvalitén så ska även den höjas med budgetstorleken. 

Sambanden svarar på om SFI: s strategi är den rätta för att nå de uppsatta målen. För 

produktionsbolagen är det här en viktig fråga, det är en fråga om existens, för andra är det en 

fråga om vilken riktning utvecklingen av filmkonsten kommer att ta. 
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1.1 Syften och frågeställningar 
Syftet är att undersöka om SFI: s strategi för att nå högre total publiktillströmning och högre 

kvalité är den rätta. För att besvara det måste budgetstorlekens effekt på avkastning och 

kvalité undersökas. Uppsatsen har därför för avsikt att besvara följande frågeställningar:  

 Har budgetstorleken någon effekt på avkastningen? 

 Har budgetstorleken någon effekt på kvalitén? 

 Bör SFI kvarhålla sin strategi för att nå de uppsatta målen om högre total 

publiktillströmning och höjd kvalité? 

 

1.2 Metod  
Genom regressionsmodeller och ekvationer kommer de olika variablernas samband beräknas. 

Dessa resultat kommer att utgöra grunden för analysen och därigenom svara på de tre 

frågeställningarna. Data gällande filmernas budgetar och antal biografbesök i denna uppsats 

kommer från SFI: s egna hemsida sfi.se. Data rörande filmers kvalité har hämtats från 

filmdatabasen IMDb.com. 

 

1.3 Disposition  
För att få en enkel men ändå riktig uppfattning om filmens syften och hur den stegvis tar form 

så tas detta upp närmre i kapitel 2. Här tas strategimodellerna upp för de olika ändamålen och 

här visas komplexiteten mellan aktörerna för det gemensamma målet i produktionsmodeller. 

Kapitel 3 redogör för SFI: s funktion i samhället. För att få en täckande förståelse för denna så 

genomgås Institutets historiska bakgrund. Viktiga händelser tas upp och hur dessa förändrat 

utvecklingen. Kapitlet belyser också området för Institutets stödformer. Dels för att ge en 

bättre bild av hur subventionerna kan se ut och hur de fungerar, men framför allt för att ge 

substans till beräkningarna av budgeten. Det är utifrån två av stöden som budgeten 

kalkylerats, tyngdpunkten i genomgången ligger framförallt på just dessa, medan övriga stöd 

hanteras i korthet. Kapitel 4 hanterar analys, teori och slutsatser. Kapitlet inleds med en 

genomgång av variablerna, för att sedan redogöra för modeller, resultat och slutsatser.  
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1.4 Definitioner 
SFI är förkortningen av Svenska Filminstitutet, för att variera språket används emellanåt 

termen Institutet. Istället för The Internet Movie Database skrivs IMDb.com. Med 

produktionsbolag menas företag vilka producerar film. Några av produktionsbolagen har 

genom åren också ägt egna biografer, t.ex. SF (Svensk Filmindustri), Sandrews och f.d. 

Europa Film, de blir därmed även biografägare. En budget i uppsatsen inkluderar Institutets 

förhandsstöd och pengar från annat håll, som t.ex. regionala resurscentra, produktionsbolags 

och riskkapitalisters andel, samt lanseringsstödet. En produktionsbudget är i uppsatsen en 

budget exklusive lanseringsstödet. Publiktillströmning totalt sett, syftar till alla filmers totala 

biografpublik. Medan publiktillströmning syftar till en specifik films publik.  

 

Den franska nya vågen kan sägas ha tagit plats under åren 1959- 67. De filmer som termen 

syftar till innebar en intellektualisering och samtidigt en frigörelse från den konventionella 

filmen. Detta skedde genom att en rad filmteoretiskt bildade, ibland filmkritiker, började göra 

billiga produktioner på egna villkor (Bordwell & Thompson 2003, 443).  

 

Ordet ”bättre” om en film, är egentligen ett illa valt ord och används enbart i provokativt syfte 

i uppsatsens titel.  Vad som gör en film bättre än en annan är en högst subjektiv uppfattning. 

Men i uppsatsen är en film som har högre kvalité och/eller högre publiktillströmning än en 

annan också en bättre film, eftersom det är dessa attribut SFI valt att satsa på genom 

reformen. Betyg är den enda indikatorn för kvalité i uppsatsen och termerna innebär i 

förlängningen därför samma sak. Avkastningen är i uppsatsen ett tal som visar billjettintäkter 

per investerad krona och nås följaktligen genom att dividera respektive films intäkter med 

dess budget. 
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsar sig till svenska långfilmer, premiärsatta år 2001-2005. Eftersom ett nytt 

filmavtal gällde från år 2000 till och med 2006 var det en lämplig gräns att sätta. Gällande 

intäkter räknas enbart antal sålda biobiljetter inom Sverige, alla andra inkomstkällor som t.ex. 

dvd - och videoförsäljning samt uthyrning exkluderas. Minsta antalet röster på en film som 

accepterats som ett adekvat genomsnittbetyg bestämdes till 30. 

 

Budgetberäkningarna görs i uppsatsen genom SFI: s förhandsstöd och lanseringsstöd, 

räkenskaperna av dessa redogörs närmare i kapitel 4. Tolv filmer som var helt utan 

förhandsstöd har exkluderats, detsamma gäller för den filmen med 60 000 kronor i 

förhandsstöd. Detta beroende på att så låga värden inte tillåter att beräkna fram en tillförlitlig 

budget. Att jämföra med är lägsta förhandsstöd för en, i uppsatsen, inkluderad film 1 050 000 

kronor. Eventuella räntekostnader har helt utelämnats. 

 

1.6 Tidigare forskning 
Det finns gott om forskning kring filmens mer egenartade ämnen och beståndsdelar som t.ex. 

redigering, musik, foto, regi, skådespel och filmpåverkan. Men gällande kvantitativa 

undersökningar om uppföljning av filmers budgetar, som den här uppsatsen utgör, har jag 

dock inte lyckats hitta något att bygga vidare på. Att studera denna direkta brytpunkt mellan 

konst och näring känns för mig därför än mer lockande. 
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2. Filmens uppgifter, strategi- och produktionsmodeller 
 

2.1 Nytta eller nöje? 
Debatten kring filmens egentliga syfte är lika gammal som konstformen i sig, för redan under 

1890- talet diskuterades flitigt huruvida denna nymodighet skulle anses vara konst eller 

underhållning. Filmkameran var ett mikroskopiskt verktyg och därför vetenskapligt menade 

några. 1930- talets produktioner av film var ett tydligt tecken på ett underhållningsfenomen 

(Björkegren 1999, 191 f.). Medan andra, med mörkare syften, nyttjade filmen som ett slags 

informationsmedium genom propagandafilmer. Här märks t.ex. nazisterna i Tyskland 

(Bordwell & Thompson 2003, 272). Löpandebandmetoden i studios som användes i 

Hollywood på 40- talet innebar en massproduktion för världsmarknaden, flera filmer 

framställdas samtidigt med en specialiserad arbetsfördelning. Vissa menade att originaliteten 

försvann och att resultaten ofta blev stereotypa, filmen blev en produkt för kommersialism. 

Andra menade att detta var ett elitistiskt sett att se på en naturlig utveckling av mediet 

(Björkegren 1999, 193). Under 60- talet revolutionerades filmbranschen genom den 

intellektuella franska nya vågen, teknikutveckling och en försämrad lönsamhet. Filmstudiorna 

revs och resultatet blev en strömning av mer fria regissörer, filmkonsten gjorde ett återtåg 

(Bordwell & Thompson 2003, 512 ff.). I slutet av 70- talet hade vinden vänt på nytt. 

Regissörerna som fått allt för fria händer, med stora budgetar och övermod, orsakade ett antal 

ekonomiska fiaskon vilket fick investerarna att dra öronen åt sig (Björkegren 1999, 147 ff.). 

Fokus återgick till kioskvältarkulturen, nu ledda av specialeffekter och senare dataanimation 

(Bordwell & Thompson 2003).  

 

2.2 Strategimodeller 
Filmens syften kan alltså vara många men förenklat talas det om två strategiska modeller- en 

konstnärlig och en kommersiell. Under den konstnärliga strategin sker skapande på 

konstnärens villkor utan att vara direkt publikfriande, dessa filmer har ofta komplexare 

strukturer. Syftet är att skapa ett kulturellt värde som på lång sikt ska generera vinster. Den 

kommersiella strategin skapas på marknadens villkor, det innebär en mer kortsiktig planering 

med utbudskontroll och direkta intäkter genom marknadsföring på ett begränsat antal 

produkter (Björkegren 1999, 57). Det här är en extrem förenkling och det stora problemet för 

tillverkarna kvarstår, risken. Produktionsbolagen kan inte - och kommer aldrig någonsin 

kunna - förutspå hur en film kommer att mottas av publiken. Eftersom kostnaden för en film 
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är så pass hög kan de heller inte, likt musik- och bokförlag, pressa ut en mängd alster och 

hoppas på att någon genererar tillräcklig vinst. Sammantaget har det inneburit det en 

förskjutning mot en allt mer ensidig och kommersiell strategi med massiva reklamkampanjer 

(a.a., 180 f.). 

 

2.3 Produktionsmodeller 
Aktörerna inom filmbranschen är otaliga och en totallösning på hur en film skapas existerar 

inte. Vem som egentligen gör vad kan ibland vara oklart, en regisserande skådespelare och en 

producerande manusförfattare är inte ovanligt. Dessutom händer det ibland att inblandade 

parter offrar sina intäkter, t.ex. löner, för att möjliggöra produktionen, vilket då skapar en 

skevhet i finansieringssammanställningen (Belfrage & Bohman 2005). Tillvägagångssätten 

för att genomföra en filmproduktion är förmodligen lika många som antalet filmer. Men 

oavsett om det gäller en film för nyttan eller nöjet så kan själva produktionsprocessen delas in 

i tre huvudsakliga steg; förproduktion, produktion och efterproduktion. Det kreativa förloppet 

i figur 1 kan ske mer eller mindre linjärt, d.v.s. överlappningar förekommer vid behov.  

 

 

 

 
Figur 1. Steg i produktionsprocess 
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I den samordnande förproduktionen knyts kontakter genom att ett manus presenteras för olika 

intressenter. En producent på ett produktionsbolag är vanligtvis den som först involveras, 

innan projektet genom denne skickas vidare till potentiella finansiärer. Regionala 

produktionscentra, distributörer, SFI, EU- stöd, företag och riskkapitalister är några av 

möjligheterna som producenten kan pröva för att skaffa ekonomiska medel. Finns den 

ekonomiska grunden påbörjas rollbesättningen och övriga anställningar. Inspelningsplatser 

ska utses och ett förberedande arbete för alla involverande påbörjas. Under produktionen 
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spelas själva filmen in, texten i manus omvandlas till ett bildflöde under den högst ansvarige 

regissören. Efterproduktionen domineras av redigering, här ingår ljudläggning och mixning 

(a.a., 11 ff.). Slutligen är filmen redo för marknaden och förhoppningsvis är i sin tur 

marknaden redo genom att en marknadsförningskampanj redan tagit vid (Soila-Wadman 

2003). 

 

För att en film ska kunna produceras räcker det alltså inte med talang och idéer, utan också 

ekonomiska tillgångar. Var resurserna kan komma ifrån har redan nämnts, möjligheterna är 

flera. Men efter att ha läst otaliga intervjuer, artiklar och böcker så står det allt klarare: att 

oavsett syfte eller tillvägagångssätt och vem man än frågar, så är det en aktör som ständigt 

återkommer som den viktigaste pusselbiten vid produktionen av en svensk långfilm, nämligen 

SFI. Därför är det nödvändigt att också redogöra för detta Institut som så mycket kretsat kring 

under de senaste fyrtio åren. 
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3. SFI 
 

3.1 Ett historiskt perspektiv 
Tiden under andra världskriget var mycket gynnsam för den svenska filmindustrin. Detta 

berodde på en allmänt ökad nöjeslystnad, vilken fick filmproduktionen att ta ordentlig fart. En 

reducerad filmimport spädde ytterliggare på den positiva effekten för inhemska produktioner 

vilket innebar goda avsättningar och en ökad riskvillighet. Till och med den svenska staten 

började visa ett intresse för konstformen, både som politiskt verktyg och kulturföreteelse 

(Furuhammar 1998, 163). År 1956 räknades knappt 80 miljoner besökare in på de svenska 

biograferna, ett oslagbart rekord, men under ytan hade oron i branschen vuxit sedan sena 40- 

talet. Ökade produktionskostnader, en allt hårdare konkurrens från utländska filmer, införande 

av nöjesskatt och inte minst den stundande invasionen av televisionen (a.a., 204 f.). De 

reguljära tv- sändningarna startade 1956 och vid årsskiftet 1959-60 räknades 600 000 licenser 

in. Fyra år senare hade siffran passerat 1,8 miljoner hushåll, det innebar dubbelt så många tv- 

apparater som kalkylerats, på halva tiden. Resultatet på biografernas totala publiktillströmning 

var direkt och brutal, på sju år förlorades halva publiken (a.a., 249).  

 

I början av 60- talet rådde ett helt nytt klimat i filmbranschen och det berodde inte bara på 

televisionens intåg. Ny teknik tillät filminspelning på plats, de gamla och kostsamma 

ateljéerna stängdes av produktionsbolagen (a.a., 293) och dessutom hade ett teoretiskt 

filmintresse vuxit fram i takt med den franska nya vågen. Filmmagasinet Chaplin utkom för 

första gången 1959 och blev en plattform för den unga filmintellektuella generationen (a.a., 

279). Ungdomarna, som trotsade tv: n till förmån för biograferna, var nu den högst 

prioriterade gruppen (a.a., 252). Film och filmproblem började nu debatteras i dagstidningarna 

och de politiska partierna var inte sena att följa med i de nya strömningarna. Men det var inte 

förrän 1963 som den stora reformen skulle införas, en ombildning som med tiden skulle 

förändra hela den svenska filmbranschen.  

 

Harry Schein publicerade visserligen redan 1962 embryot till ett kulturpolitiskt program i 

boken Har vi råd med kultur? Det mest debatterade förslaget gällde avskaffningen av den 25 

procentiga nöjesskatten på biobiljetterna som skulle ersättas med en 10 procentig avgift. Som 

motprestation skulle branschen, genom avgiften, finansiera ett fondorgan, SFI. Detta Institut 

skulle ansvara för en mängd uppgifter, från PR- verksamhet och utbildning men framför allt 
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främjandet av den konstnärligt värdefulla filmproduktionen. Den ekonomiska tankegången 

var att den ofantliga mängden av importerade filmer skulle subventionera den inhemska 

kvalitetsfilmen. Så den 6 mars 1963 fullbordades avtalet mellan staten och filmbranschen, 

stiftelsen SFI, med Schein vid rodret, var ett faktum (a.a., 279). Med filmreformen följde ett 

ekonomiskt uppsving, men också en maktförskjutning i riktning från produktionsbolagen till 

den byråkratiska apparaten SFI. Intäkterna från biograferna placerades i fonder med olika 

ändamål. Resultatet av Institutets åtaganden bidrog snabbt till att filmen nådde en status den 

tidigare aldrig haft. Samtidigt växte SFI: s inflytande i branschen stegvis; Institutet tog över 

tidningen Chaplin, filmutbildningar sponsrades på universitetsnivå, professur infördes, 

filmklubbar grundades, arkiveringar övertogs, filmlitteratur trycktes, tidskriften TM (Teknik 

& Människa) grundades och inte minst, kronan på verket, Filmhuset på Gärdet som invigdes 

1971 (a.a., 281 ff.). Men fondsystemet var inte en fulländad lösning, nya reformer var att 

vänta. Biografpubliken fortsatte att krympa, vilket urholkade stöden och därmed var ett hot 

mot reformen i sig. Samtliga produktionsbolag hade i slutet på 60- talet dragit ner på 

verksamheterna, SFI var den ende som rörde sig i motsatt riktning. Visserligen begränsade sig 

Institutet till delfinansieringar men de blev allt fler och fler, maktställningen förtydligades. 

Premiärsatta filmer 1972 räknades till 14 stycken (a.a., 318), vilket kan jämföras med 40 per 

år under 50- talet (a.a., 199), nog hade tiderna förändrats.  
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Ett nytt filmavtal kom till stånd 1972 och genom att avsätta 10 % av biografintäkterna till 

egen produktion skulle SFI nu bli ledande produktionsbolag. En sensationell utveckling, på så 

sätt började Institutet konkurrera om de ekonomiska stöden med dem som Institutet 

egentligen skulle verka för, nämligen produktionsbolagen. En del andra förändringar skedde 

också, det viktigaste var att det publikrelaterade billjettstödet skrotades helt. Mest för att 

undvika ge näring till de publikfriande, men simpla, Åsa- Nissefilmerna. Istället skapades en 

ny fond där SFI själva kunde välja vilka produktioner som skulle få stöd, i det så kallade 

förhandsstödet. Nya stöd från Sveriges Radio och staten upprättades i en egen fond. Medlen 

stod utanför biografintäkterna och tillföll därför Institutet. Det hela kan sammanfattas med att 

genom 1972 års reform hade stöden flyttats från efterhandsproportionella till förhandsstyrda 

av SFI själva. På så sätt, och inte minst genom de statliga stöden, hade Institutet hade 

tillskansat sig ännu mer makt (a.a., 326 f.). 

 

I slutet av 70- talet hade SFI blivit en oumbärlig finansieringspartner för de flesta 

produktionsbolag, 18 av 24 premiärsatta filmer 1979-80 vittnar om detta. Dessa bolag förde 

nu en allt mer diskret tillvaro (a.a., 341). Men redan 1977 hade Institutet, fortfarande med 

Schein i förarsätet, påbörjat vad som kom att bli en ofrivillig brytpunkt i utvecklingen. Genom 

tecknandet av ett avtal med de största produktionsbolagen, SF, Sandrews och Europa Film, 

skulle dessa tre bolag finansiera Institutets produktioner till 50 %. I förlängningen skulle det 

här kunna betyda att de tre nämnda bolagen helt upphörde med egna produktioner med enbart 

biografverksamheten kvar. SFI kunde därmed få i det närmaste total kontroll på både 

finansiering och produktion gällande den svenska marknaden. Kritiken var enorm och Schein 

utmålades som maktgalen, vilket späddes på då han avsatte den ansvarige utgivaren av 

Chaplin, samtidigt som Institutets VD lämnade skutan och Schein ensam kvar vid styret. En 

missnöjeslista skickades till den borgliga regeringen vilket försvårade situationen för den 

socialdemokratiske Schein. Slutligen kapitulerade han och lämnade sitt livsverk 1978 (a.a., 

344 f.). 

 

Under 80- talet kom kabelteven och försäljningen av videobandspelaren att förvärra 

situationen för främst biograferna (a.a., 323). Vid årsskiftet 1986-87 var den årliga publiken i 

Sverige nere på ungefär 17 miljoner, en minskning med ca 80 % sedan toppen 1956. Stöden 

för smalare film ansågs vara underfinansierad vilket ledde till en utveckling mot en mängd 

engångsregissörer. En misslyckad film och man var uträknad (Teknik & Människa 195, 7). 

Det omöjliggör en praktisk utveckling inom yrket och därmed bättre resultat på sikt. Men 
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samtidigt hade filmens kulturella inflytande aldrig varit starkare beroende på just tv och 

video, för SFI gällde det att hänga med (Furuhammar 1998, 347). Det nya filmavtalet från 

1982 innebar en komplettering i form av videoavgifter. Dessa betalningar inbringade snabbt 

nästan lika mycket intäkter som de 10 procentiga biografavgifterna. I avtalet ersatte nämnder 

de tidigare fonderna och kvalitetsbidragen slopades. Märkvärdigt nog lyckade Institutet få 

igenom att 20 % nu skulle gå till de egna produktionerna, att jämföras med de tidigare 10 som 

Schein hade kritiserats så hårt för. Totalt tog SFI nu själva hand om 45 % av de totala 

intäkterna till produktion och förvaltning, och det var ändå en sänkning innebärande 

nedrustningar för Institutets arkiv och bibliotek. Det skulle dröja ända fram till 1993 innan 

Institutets egna filmproduktion stoppades, i ännu en revision av avtalet. SFI upphörde därmed 

att konkurrera med de övriga produktionsbolagen. Nämnderna ersattes nu med konsulter vilka 

fick ansvara för vad som skulle stödjas ekonomiskt, ett system som gäller än idag. Det publika 

efterhandsstödet återinfördes med mål om att det skulle utgöra en tredjedel av förhandsstödet. 

Nya årliga intäkter från stat och tv- bransch stärkte den totala kassan. Staten tog från och med 

nu över det finansiella ansvaret av Institutet. Visserligen innebar det nya avtalet att SFI: s 

inflytande hade minskat, men det såg ändå ljust ut ekonomiskt i början av 90- talet, i alla fall 

ett litet tag. 

 

För sedan kom lågkonjunkturen, biografer, produktionsbolag, videokedjor, alla drabbades och 

SFI fick skära ner ytterliggare. När videobranschen avslutade sitt samarbete 1998 försämrades 

tillståndet än mer och Institutets framtid är inte helt självklar i början av det nya seklet. 

Omarbetade filmavtal både år 2000 och 2006 indikerar kanske osäkerhet, kanske 

handlingskraft. Situationen för produktionsbolagen är inte heller den bästa, samproduktioner 

hör från och med 80- talet till något nödvändigt. Det betyder oftast att mer energi går åt till att 

sy ihop en budget istället för utvecklande av den egentliga produkten, filmen (a.a., 352 ff.). 

De senaste åren har också andra teknologiska innovationer påverkat förutsättningarna. DVD 

formatet och Internet, tillsammans med hemmabioanläggningar, har för all framtid förändrat 

vanorna för hur film nyttjas (Antoni 2007). Men faktum är att idag konsumeras ändå mer film 

än någonsin, mycket tack vare utvecklingen och den ökade tillgängligheten (www.lg.se). 

Genom digital teknik kan produktioner göras till extremt låga kostnader vilket förändrar 

möjligheterna fullständigt. Att göra långfilmer för 150- 200 000 kronor är idag ingen 

omöjlighet (Jarl 1998, 95). I Sverige hade filmen Arn premiär i december 2007, det är 

Sveriges genom tiderna dyraste med en budget på 210 mkr (NWT 2007, 36). Frågan är om 

detta är rätt väg att gå? SFI värnar om mångfald, dynamik och utveckling av svensk 
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filmproduktion i sitt filmavtal. Hur blir det med det om bara några få får möjligheten att delta? 

Det är upp till SFI och branschen i övrigt att avgöra detta, att möta, men också ta till vara på 

utmaningarna på bästa sätt. 

 

 
Figur 3. Filmkonsumtion i olika former  
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3.2 Stödformer 
För reliabiliteten av budgeten är det är viktigt att inkludera alla huvudsakliga kostnader, d.v.s. 

stöden. De kostnader som är intressanta för uppsatsen är de som kan antas påverka de övriga 

variablerna: kvalité och publiktillströmning. Men tidsfaktorer, databrist och även en strävan 

efter förenkling av verkligheten innebär ofta avgränsningar. Det gäller också i denna uppsats, 

mer om avgränsningar kan läsas i kapitel 1.6. Institutets subventioner finansieras av de 

intäkter som genereras genom det rådande filmavtalet. Det avtal som gäller idag trädde i kraft 

1 januari, 2006. År 2005, är det sista som ingår i uppsatsen och det året summerades stöden 

till 384 mkr. De tre största inkomstposterna var staten, biografintäkter och SVT. Utgifterna 

delades upp i fem huvudgrupper; produktion av ny svensk film, distribution och visning, 

publikrelaterat stöd, filmkulturella verksamheter samt administration (www.sfi.se). 
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Figur 4. Inkomster och utgifter 2005 

3.2.1 Produktionsstöd 
Inom huvudgruppen produktion av ny svensk film finns produktionsstöden (112 mkr), som 

delas in enligt följande typer: 

 

- Manuskriptstöd/utvecklingsstöd - Planeringsstöd 

- Förhandsstöd   - Särskilt stöd till kvinnliga filmskapare 

- Fortbildningsstöd   - Stöd till oberoende producenter  

- Upphovsmannastöd 

 
 
Den klart största posten är förhandsstödet, år 2005 stod de för en kostnad av ungefär två 

tredjedelar av produktionsstöden. I uppsatsen finns förhandsstöd på upp till i 10 mkr, 

jämförelsevis är högsta beloppet för planeringsstöd 300 000 kronor, manusstöd 100 000 

kronor och för kvinnliga filmskapare 30 000 kronor. Förhandsstödet vänder sig till 

filmproduktioner som ännu inte haft premiär och gäller utvecklande av långfilm, kortfilm, 

dokumentärfilm och barn- och ungdomsfilm. Vilka projekt som ska få förhandsstöd avgörs av 

Institutets sex konsulenter. Konsulenterna har sina respektive ansvarsområden inom de ovan 

nämnda, med två för långfilm, deras mandatperioder är satta till tre år. Vissa stöd avräknas 

sedan mot förhandsstödet, om nu ett sådant beviljats och filmen verkligen ska produceras. 
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Förhandsstödet i sin tur är återbetalningspliktigt, vilket påbörjas så fort filmen uppbär 

nettointäkter, d.v.s. när intäkterna överstiger den summa som produktionsbolagen och andra 

investerare har placerat. Återbetalningen ska motsvara subventionens andel av 

produktionskostnaden (www.sfi.se). Det är förhandsstöden som ligger till grund för 

uppsatsens kalkyleringar av produktionsbudgetar. Övriga typer av produktionsstöd har 

negligerats då de utgör en relativt liten del av kostnaden. Förhandsstödet påverkar i högsta 

grad både filmens kvalité och publiktillströmning eftersom subventionen oftast ligger till 

grund för om filmen överhuvudtaget ska produceras eller ej (Jarl 1988). 

 

3.2.2 Distributions- och visningsstöd 
Inom huvudgruppen distribution och visning finns följaktligen bl.a. stöden för just detta (68 

mkr), vilka i sin tur delas in i olika typer med möjliga subventioner för: 

 

- Regionala resurscentrum för film och video - Regionala filmproduktionscentrum 

- Biografägare för öppna visningar - Visningsorganisationer 

- Import och lansering av kvalitetsfilm - Lansering av svensk långfilm 

- Spridning av kort- och dokumentär film - Parallelldistribution 

- Biografägare för teknisk upprustning - Lokalt publikarbete 

- Lokal filmkulturell verksamhet för yngre - Filmfestivaler 

- Textning på svenska och syntolkning  - Lansering internationellt  

- Visningar för ej mervärdesskatteskyldiga 

 

Lanseringsstöd är här det viktigaste stödet för uppsatsens del, då det är till för att stärka 

svensk films ställning på biografrepertoaren genom t.ex. reklam. Subventionen utgör nästan 

en femtedel av den totala summan som betalades ut bland de olika stödtyperna. Varje enskild 

films distributör erhåller en summa från SFI. Distributören påverkar, via reklamen, sedan de 

potentiella biografbesökarna vilka bestämmer sig för om de ska se filmen eller ej, därför är 

också stödet intressant för uppsatsen. Subventionen tillfaller alltså distributören, men det är 

likväl en kostnad och adderas därför till produktionsbudgeten. Övriga stödtyper har 

negligerats då de antingen utgör en liten del av kostnaden, inte är relevanta, eller inte påverkar 

filmens publiktillströmning eller tycke om kvalité.
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3.2.3 Publikrelaterat stöd 
Det publikrelaterade stödet är egentligen ett slags produktionsstöd, men har här alltså ställts 

utanför dessa. Stödet utgår med en procentsats av biljettintäkterna och är alltså ett 

efterhandsstöd. Hur mycket som betalas ut beror dels på publik, men också på hur stor del 

som finansierats med andra medel än SFI: s. Det innebär att stödet vid en liten publik kan bli 

obefintligt och ända upp till 7 mkr vid en stor publik och samtidigt en hög andel 

ickeoffentliga medel. Idag har taket höjts till 9 mkr. Det publikrelaterade stödet är inte ett stöd 

som tillfaller till den egentliga produktionen av filmen eftersom pengarna kommer 

investerarna tillgodo när filmen redan gjorts (www.sfi.se). Stödet kan ej heller kalkyleras för 

eftersom det i huvudsak baseras på publiksiffrorna, vilka är så gott som omöjliga att förutspå. 

Det stöd som slutligen betalas ut kan därför omöjligen påverka varken den aktuella filmens 

kvalité eller publikantal och är därför ointressant för uppsatsen. 
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4. Analys, teori och slutsatser 
 

4.1 Variabler och tillämpad metod 
 

4.1.1 Budgetstorlek 
Den del SFI bidrar med till produktion utgörs huvudsakligen av förhandsstödet. Filmernas 

produktionsbudgetar består i regel dock till störst del av medel från annat håll, t.ex. regionala 

produktionscentra, distributörer och riskkapitalister (Belfrage & Boman 2005, 19 f.). 

Eftersom Institutet endast behöver redogöra för de offentliga medlen, d.v.s. de summor som 

de själva bidrar med, är det svårt att veta det exakta förhållandet mellan SFI: s andel och det 

övriga. Problemet gör att jag har fått nöja mig med att anta att alla filmer erhållit en lika stor 

andel i förhandsstöd från SFI, i förhållande till produktionsbudgeten. Det innebär att mängden 

kronor i stöd från Institutet ökar proportionellt med produktionsbudgeten, den är alltså 

konstant procentuellt räknat. Institutets andel av produktionsbudgeten är i denna uppsats 

estimerad till 25 %, eftersom just den procentsatsen har återkommit bland källorna Jarl (1998) 

och SFI. Efter att produktionsbudgeten räknats ut tillkommer också lanseringsstödet. Först nu 

nås den budget som används i uppsatsens beräkningar och som ska kontrolleras gentemot 

publiktillströmningen och kvaliteten. En normalbudget i Sverige ligger uppskattningsvis på 

15-20 mkr (Belfrage & Boman 2005, 3). 

 

4.1.2 Publiktillströmning 
Tillvägagångssättet för att undersöka effekten mellan budget och biografbesök kommer att 

göras först efter att vissa justeringar gjorts för att undvika skevheter. En större budget innebär 

säkerligen generellt också fler biografbesök. Detta eftersom en större budget tillåter en större 

marknadsföringskampanj, som i sin tur genererar fler besökare. Gällande jämförelse av 

budgetar med stor variation är därför avkastning ett rättvisare mått. Där tas också hänsyn till 

kostnaden. Resultatet blir ett tal som visar billjettintäkter per investerad krona. Så istället för 

att enbart se till antal biografbesök kommer alltså intäkterna, av dessa biobesök, att användas. 

På så sätt faller skevheterna med gratisvisningar och olika billjettpriser bort. Det torde ju inte 

vara några problem att få höga publiksiffror om inte publiken behöver betala. För att nå 

avkastningen räknas kvoten mellan intäkterna och budgeten ut. Därefter kontrolleras kvoten 

med budgetstorleken på respektive film för att granska eventuella samband. 
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4.1.3 Kvalité 
Tillvägagångssättet för att undersöka effekten mellan budget och kvalité kan göras först då vi 

vet vad ordet kvalité innebär. Jarl (1998) citerar Filmreformens grundare Harry Scheins 

definition av kvalité enligt Institutets verksamhetsberättelse:  

 

Förnyelse av filmens uttrycksmedel och formspråk, angelägenhetsgraden i 
filmens ärende, intensiteten eller fräschören i dess verklighetsuppfattning 
eller samhällskritik, graden av psykologisk insikt och andlig nivå, lekfull 
fantasi eller visionär styrka, episka, dramatiska eller lyriska värden, den 
tekniska skickligheten i manus, regi och spel samt övriga artistiska 
komponenter hos film… 

 

Det vore tämligen svårt att försöka fånga alla dessa egenskaper för att slutligen få fram ett 

värde. Enligt svenska ordboken betyder ordet kvalité ”grad av goda egenskaper” (Svenska 

Ordboken 1999). Men vad är då egentligen kvalité i en film? Vi vet helt enkelt inte hur vi ska 

mäta dessa egenskaper. Det är de subjektiva preferenserna som avgör huruvida en person 

föredrar en film framför en annan, om personen tycker den ena filmen har bättre kvalitéer än 

den andra. VD: n på SFI pekar på flera sätt att mäta kvalité, ett av dem är betygsskalor 

(Teknik & Människa 205, 13). I uppsatsen kommer betyg satta av personer vilka sett 

respektive film att jämföras med budget och på så sätt undersöka eventuella effekter. Betygen 

på filmerna är hämtade från IMDb.com, hemsidan har över 50 miljoner besökare varje månad 

och det är deras preferenser som kommer att användas.  

 

4.2 Modeller 
För att svara på uppsatsens tre frågeställningar ska samband mellan variablerna från den 

tillämpade metoden beräknas i två olika regressionsmodeller. I modell 1 undersöks effekten 

av budgetstorlek på avkastning: 

 

(1) Budgetstorlek (oberoende x- variabel) och avkastning 

 

I modell 2 undersöks effekten av budgetstorlek på kvalité:  

 

(2) Budgetstorlek (oberoende x- variabel) och kvalité 
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All beräkning har gjorts i MS Excel 2003, här används Pearson- produktmomentkorrelation. 

Korrelationskoefficienten visar dels om sambandet, variablerna emellan, är positivt (+) eller 

negativt (-) men också dess styrka (0-1.0) (Byström 2003). P- värdet räknas ut för att 

undersöka huruvida effekten är signifikant eller inte. P- värdet är en siffra som visar 

sannolikheten för att ett resultat skulle bero på slumpen, ju lägre värde desto högre 

signifikans. Om p = 0,0003 , innebär det att sannolikheten för att förändringen orsakades av 

slumpen är 3 på 10.000. En höggradig signifikans innebär ett lågt p- värde och att 

sannolikheten för att resultatet skulle vara vållat av slumpen är minimalt 

(http://hem.fyristorg.com). Uppsatsen använder signifikansnivåer på upp till 10 %. Skulle ett 

signifikant samband påträffas kommer regressionslinjens ekvation att användas för att nå ett 

värde på sambandets effekt variablerna emellan.

 

4.3 Hypoteser 
Med den tillämpade metoden och regressionsmodellerna som bakgrund ska följande 

nollhypoteser (H0) konfronteras med fakta, vid förkastande finns respektive mothypoteser 

(H1): 
 

Modell 1: 

H0 En större budget genererar en högre avkastning 

H1 En större budget har inget effekt eller sänker avkastningen 

 

Modell 2: 

H0 En större budget höjer filmernas kvalité 

H1 En större budget har ingen effekt eller sänker filmernas kvalité 

 

Svaren har för avsikt att ligga till grund för uppsatsens slutsatser vilka i sin tur kopplas till de 

tre frågeställningarna. 
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4.4 Resultat 
 

4.4.1 Datautfall 
Efter avlägsnande av observationer som saknade värden på nödvändiga variabler samt 

avgränsningar återstod 85 av de totalt 118 premiärsatta filmer i Sverige under gällande 

tidsperiod år 2001-2005. Totalt har dessa filmer fått 400 400 000 kronor i förhandsstöd och 

30 050 000 kronor i lanseringsstöd genom SFI. Summerat blir detta 430 450 000 i stöd, vilket 

ger ett genomsnitt på 5 064 117 kronor per film. Efter kalkylerande av budget för respektive 

film blev medelvärdet 19 195 882. Av de totalt 85 filmerna hade 19 stycken intäkter som 

översteg budgeten, d.v.s. de genererade summor utöver kostnaden. Avkastningen var i 

genomsnitt 0,7. Antalet personer som satt betyg på hemsidan IMDb.com var 55 966 totalt och 

i genomsnitt 658 stycken per film, med ett medelbetyg på 5,6 av maximala 10. Utdraget av 

data från hemsidan gjordes den 22 november 2007. Se bilaga 1 för övrig information.  

 

4.4.2 Regressionsanalyser  
I tabell 1 presenteras resultaten från regressionsberäkningarna. Figurerna 5 och 6 illustrerar 

sambanden visuellt och finns att tillgå i bilaga 2, där visas även regressionslinjerna. 

 

 

Tabell 1. Regressionsresultat 

 Modell 1 Modell 2 

Beroende (y- variabel) Avkastning Kvalitet 

Budgetstorlek (x- variabel)  -0,0263 
  (0,060)* 

  0,0088 
                      (0,543) 

Konstant                      1,1999 
                    (<,0001)* 

                       5,3998 
   (<,0001)* 

Korrelationskoefficient                     -0,205 0,067 

R - kvadrat                      0,042 0,004 

Regressionslinjens ekvation     y =  -0,0263x + 1,2        y = 0,0088x + 5,4 
*10% sign.nivå 

 

 

 

Variablerna i modell 1, budgetstorlek och avkastning, visar en negativ korrelation på -0,205. 

Sambandet är nästan signifikant på 5 % - nivån genom p- värdet 0,060. Det innebär att 

sambandet mellan undersökningens alla observationer, filmer, visar att avkastningen sjunker 
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ju större budgeten är. Eftersom p- värdet är under den acceptabla 10 % - nivån för signifikans 

kan slumpen uteslutas. Genom att använda regressionslinjens ekvation kan effekten av 

variablernas samband beräknas i kronor, d.v.s. hur mycket intäkterna sjunker genom en viss 

utökning av budget. I tabell 2 visas dessa beräkningar vid olika budgetstorlekar. 

 

Tabell 2. Beräkningar (mkr) 

MK TK TI MI Avk. π 
1 1 1,1737 1,1737 1,1737 0,1737 
1 2 2,2948 1,1211 1,1474 0,2948 
1 3 3,3633 1,0685 1,1211 0,3633 
1 4 4,3792 1,0159 1,0948 0,3792 
1 5 5,3425 0,9633 1,0685 0,3425 
1 6 6,2532 0,9107 1,0422 0,2532 
1 7 7,1113 0,8581 1,0159 0,1113 
1 8 7,9168 0,8055 0,9896 -0,0832 

MK: Marginalkostnad, TK: Totalkostnad, TI: Totalintäkt, MI: Marginalintäkt, Avk.: Avkastning, Π: Vinst  

 

 

Vid en totalkostnad, budget, på en miljon kronor är både marginalintäkten och avkastningen 

som högst, detta beror på variabels negativa koefficient på -0,0263. Totalintäkterna ökar 

visserligen med budgetstorleken, men den gör det avtagande. Det avtagande värdet visar 

marginalintäkten, skillnaden är -52 600 kronor per investerad miljon, oavsett budgetnivå. Det 

är den summa som förloras i biografintäkter för varje ökad budgetmiljon i förhållande till den 

tidigare investerade miljonen. Omräknat till antal biografbesök, med ett billjettpris på 80 kr, 

blir det -657,5 personer. Vid en totalkostnad på 5 mkr är marginalintäkten mindre än 

marginalkostnaden 0,9633<1. Vinstmaximering sker vid en budget på 4 mkr, vinsten är här 

379 200 kronor. Avkastningen sjunker eftersom totalkostnaderna ökar konstant medan 

totalintäkterna ökar avtagande. Vid en budget på åtta miljoner överstiger totalkostnaden 

totalintäkterna 7,9168<8, vilket gör att avkastningen slutligen understiger 1,0 och att vinsten 

omvandlas till förlust. Vid denna investerade miljon är marginalintäkten nere på 805 500 

kronor.  

 

Vinstmaximeringen för en film ligger alltså på en budget på 4 mkr, ett extremt lågt värde. 

Filmen Fjorton Suger, med en budget på 4,5 mkr, är den enda filmen i undersökningen som är 

i närheten av denna siffra. Men filmen gick också med vinst, 1,35 i avkastning är till och med 

högre än de 1,08 som kan räknas fram genom den aktuella ekvationen. Men SFI, som har en 

begränsad budget, kan få än bättre utdelning på sina stöd genom att sänka dessa till lägsta 
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möjliga budgetnivå. Eftersom avkastningen är högst vid den lägsta budgetnivån tillåts också 

där högre totala vinster, förutsatt att fler antal filmer produceras. Fyra filmer för 1 mkr styck 

genererar en högre total vinst än en film för 4 mkr, i teorin är detta är den bästa metoden för 

att använda stödkapitalet. Det bör tilläggas att filmer för budgetnivåerna 1-4 mkr dock 

befinner sig utanför mätområdet och att dessa data är kalkylerade genom så kallad 

extrapolering. Att diskutera vidare för att nå ett svar på frågan om vilken gyllene budgetnivå 

som bör väljas är dock inte uppsatsens syfte. Syftet är att reda ut budgetens effekt på 

avkastningen. Genom ekvationsberäkningar har resultatet av sambandets effekt redan 

klarlagts och nollhypotesen för modell 1 kan nu konfronteras med de fakta som erhållits: 

 

 H0 En större budget genererar en högre avkastning. 

Falskt, en större budget genererar en lägre avkastning. Effekten visar att varje 

investerad miljon sänker marginalintäkten med 52 600 kronor. 

 

H0 kan förkastas till förmån för H1 och sammanfattningsvis kan därför sägas att SFI borde 

sänka stöden för att möjliggöra fler produktioner. Det högsta totala publikantalet kommer 

alltså inte att nås genom att låta producera få och dyra filmer med förhoppningar om 

gigantiska publiker. De dyrare filmerna kostar helt enkelt för mycket i förhållande till vad de 

genererar. Totalt sett innebär detta också en lägre publiktillströmning eftersom filmerna blir 

färre till antalet. För att bättre ta till vara på de knappa resurserna borde stöden placeras i 

lågbudgetprojekt. Även om det i praktiken är svårt att massproducera så extremt billiga filmer 

som föreslagits, så vet vi nu hur marginalintäkterna påverkas av en budgethöjning. En normal 

svensk filmbudget på 20 mkr har vid den sista investerade miljonen en marginalintäkt på 

174 300 kr. Är det då rimligt att höja budgetanslagen som SFI nu vill göra? Svaret på den 

frågan måste vara nej. Satsningarna ska göras på filmer med högst potentiell avkastning. 

Genom att de billigare filmerna blir så många fler till antalet blir också den totala 

publiktillströmningen högre. På så sätt gynnas inte bara filmen som konstform utan hela 

branschen; filmens mångfald förbättras då fler produktioner möjliggörs. Yrkesutövarna 

sysselsätts i större utsträckning då arbetstillfällena stiger. Ekonomiska bakslag har inte lika 

stor betydelse vilket borde minska all eventuell negativ press på t.ex. regissörer och 

producenter. Genom avgifter gynnas SFI av att en större publik nås. Institutet kan också 

glädjas åt en förbättrad konkurrens tack vare ett större antal produktioner. Slutligen gynnas 

även investerare då risken i lågbudgetprojekten är lägre. Självfallet finns här också en undre 

gräns för hur lågt kostnaderna faktiskt kan pressas. 
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Variablerna i modell 2, budgetstorlek och kvalité, visar en svag positiv korrelation på 0,067. 

Sambandet är icke signifikant på 10 % - nivån genom p- värdet 0,543, d.v.s. p- värdet är för 

högt för att utesluta slumpen. Med andra ord, en signifikant effekt saknas. Nollhypotesen för 

modell 2 kan nu konfronteras med de fakta som erhållits genom regressionen: 

 

 H0 En större budget höjer filmernas kvalité. 

Falskt, budgetstorleken har ingen effekt på kvalitén. 

 

Detta betyder att H0 kan förkastas till förmån för H1. Sammanfattningsvis kan sägas att 

Institutets generösare stöd inte har någon funktion. SFI borde istället ta till vara på resultatet 

ovan, från modell 1: Institutet borde satsa på att nå kvalitetshöjning indirekt genom förbättrad 

konkurrens och mångfald, samt genom att låta yrkesutövarna oftare få chansen att utveckla 

sitt hantverk. Övning ger som bekant färdighet. Detta görs just genom att dela ut stöden till 

fler, men i mindre portioner. På sikt är kanske detta indirekta sätt till och med den bästa 

metoden för att höja filmkvalitén, istället för att distribuera ut mycket pengar till färre och 

hoppas på bättre resultat. Extremt stora stöd koncentrerade till några få kan generera en 

slösaktig och ineffektiv kultur vilket knappast främjar resultatet. Det bör dock tilläggas att 

uppsatsen inte kontrollerat för hur mångfald, konkurrens och erfarenhet faktiskt påverkar 

filmkvalitén. Därför kan heller inte slutsatsen dras att ett positivt samband säkerligen 

förekommer. Vilken strategisk modell som sedan bör användas för bästa resultat, vid en 

filmproduktion, är naturligtvis en intressant fråga. Om en film ska vara publikfriande eller 

skapad på konstnärens villkor anser jag bör avgöras i det enskilda fallet. Men en sak är säker, 

ett större antal produktioner välkomnar ett friskt laborerande mellan olika strategier. 

 

För SFI är det här egentligen en angenäm situation eftersom mindre budgetar bevisligen också 

genererar högre avkastningar. Genom att minska stöden och sprida dessa kan Institutet nå en 

högre total publiktillströmning och eventuellt också en högre kvalité. Två flugor slås i en 

smäll. Dessutom kan Institutet göra dessa reformer till förmån för mångfalden och därigenom 

gynna filmkonsten självt. Den tredje frågeställningen kan nu slutligen besvaras: 
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 Bör SFI kvarhålla sin strategi för att nå de uppsatta målen om högre total 

publiktillströmning och höjd kvalité? 

Nej, SFI borde satsa på fler filmer med lägre budgetstöd i syfte att öka den totala 

publiktillströmningen. Möjligen kan också kvalitén höjas av detta genom en ökad 

konkurrens och mångfald, men också genom att de yrkesutövande tillåts arbeta 

frekventare och på så sätt kan utvecklas. Vidare forskning behövs dock för att utreda 

vad som påverkar kvalité. 

 

4.5 Slutsatser 
Av resultaten dras följande slutsatser: 

 

 En större budget genererar en lägre avkastning än vad en mindre budget gör. Effekten 

visar att varje investerad miljon sänker marginalintäkten med 52 600 kronor. 

 Budgetstorleken har ingen effekt på kvalitén. 

 SFI borde satsa på fler filmer med lägre budgetstöd i syfte att öka den totala 

publiktillströmningen. Möjligen kan också kvalitén höjas av detta genom en ökad 

konkurrens och mångfald, men också genom att de yrkesutövande tillåts arbeta 

frekventare och på så sätt kan utvecklas. Vidare forskning behövs dock för att utreda 

vad som påverkar kvalité. 

 

4.6 Förslag till nya studier 
Denna undersökning har lett till andra frågeställningar: 

 

- Hur påverkar mångfald, yrkeserfarenhet och konkurrens filmkvalitén?  

- Den digitala revolutionen, undersök länder emellan hur många filmer som spelas in 

digitalt. Hur har de digitala filmerna mottagits i förhållande till vanliga filmer? 

- Undersökning om en regissörs/producents tidigare filmers intäkter eller recensioner 

påverkar nästkommande stöd från SFI. 

- Undersökning om hur ofta och hur mycket Institutets egna konsulenter erhåller stöd 

efter att de lämnat sina respektive uppdrag. Är de i proportion till andra sökande? 
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BILAGA 1. 
 
 
Tabell 3 
Titel Intäkter Premiär För. stöd Lans. stöd Betyg Röster Budget* Avk.** 
6 points 2 275 907 040723 2 550 000 300 000 4,2 118 10 500 000 0,22 
Alla älskar Alice 22 742 739 021004 2 000 000 300 000 6,2 348 8 300 000 2,74 
Babylonsjukan 1 009 062 040924 3 900 000 300 000 4,9 278 15 900 000 0,06 
Bang Bang O. 3 167 801 051014 3 700 000 200 000 5,0 210 15 000 000 0,21 
Bombay Dreams 5 937 848 041022 4 000 000 300 000 4,7 184 16 300 000 0,36 
Bäst i Sverige! 5 650 136 020830 6 000 000 300 000 5,5 230 24 300 000 0,23 
Capricciosa 996 229 030829 4 000 000 500 000 6,1 137 16 500 000 0,06 
Carambole 5 564 173 050819 2 000 000 200 000 6,0 190 8 200 000 0,68 
Den osynlige 4 728 236 020208 1 700 000 500 000 6,6 939 7 300 000 0,65 
Den tredje vågen 22 369 818 031015 7 500 000 500 000 6,4 1 102 30 500 000 0,73 
Den utvalde 1 242 692 051102 3 000 000 200 000 4,9 199 12 200 000 0,10 
Detaljer 2 148 579 031010 7 000 000 500 000 5,8 185 28 500 000 0,08 
Elina- Som om jag… 4 625 927 030131 4 200 000 450 000 7,1 450 17 250 000 0,27 
Emma och Daniel 2 144 364 031024 4 300 000 500 000 4,1 35 17 700 000 0,12 
En förälskelse 694 361 010223 4 000 000 500 000 5,4 30 16 500 000 0,04 
En sång för Martin 7 829 789 010316 8 000 000 500 000 6,8 469 32 500 000 0,24 
Ett hål i mitt hjärta 1 950 966 040917 5 000 000 300 000 4,4 1 608 20 300 000 0,10 
Falla vackert 74 441 041112 4 400 000 300 000 4,8 70 17 900 000 0,00 
Familjehemligheter 4 205 808 010126 8 000 000 500 000 6,4 235 32 500 000 0,13 
Fjorton suger 6 060 379 041029 1 050 000 300 000 5,3 406 4 500 000 1,35 
Fröken Sverige 4 742 755 040903 4 500 000 300 000 5,4 438 18 300 000 0,26 
Fyra nyanser av… 4 923 754 040130 6 000 000 300 000 7,5 1 178 24 300 000 0,20 
Fyra veckor i juni 828 679 050819 5 000 000 200 000 5,2 94 20 200 000 0,04 
Grabben i graven… 68 364 967 020802 4 800 000 300 000 5,7 570 19 500 000 3,51 
Hannah med H 126 990 031212 3 000 000 500 000 3,8 138 12 500 000 0,01 
Hans och hennes 19 173 359 010209 3 000 000 500 000 5,6 455 12 500 000 1,53 
Harrys döttrar 2 531 067 051021 3 500 000 200 000 5,8 62 14 200 000 0,18 
Hip hip hora! 23 760 855 040130 3 150 000 300 000 5,8 1 250 12 900 000 1,84 
Hotet 16 057 704 040206 5 800 000 300 000 4,8 595 23 500 000 0,68 
Hus i helvete 1 107 609 020201 7 000 000 500 000 5,9 109 28 500 000 0,04 
Håkan Bråkan & J. 10 858 235 041008 3 500 000 300 000 4,9 36 14 300 000 0,76 
Innan Frosten 18 638 005 050114 3 000 000 300 000 5,5 633 12 300 000 1,52 
Jordgubbar m. riktig 2 037 310 011221 1 500 000 500 000 4,4 125 6 500 000 0,31 
Kim Novak badade. 12 554 151 050923 6 000 000 200 000 6,3 400 24 200 000 0,52 
Klassfesten 29 404 096 020227 5 000 000 500 000 5,8 748 20 500 000 1,43 
Kocken 6 266 210 050225 5 000 000 300 000 5,5 351 20 300 000 0,31 
Kommer du med… 94 586 031114 9 000 000 500 000 3,2 78 36 500 000 0,00 
Kontorstid 105 190 030117 3 500 000 200 000 3,9 72 14 200 000 0,01 
Kopps 58 334 056 030207 5 000 000 500 000 6,7 4 984 20 500 000 2,85 
Krama mig 1 143 807 050121 4 800 000 300 000 5,3 120 19 500 000 0,06 
Känd från tv 9 134 527 010921 6 000 000 500 000 5,9 395 24 500 000 0,37 
Lejontämjaren 4 537 384 030214 2 000 000 200 000 5,5 56 8 200 000 0,55 
Leva livet 9 692 482 011116 6 000 000 500 000 5,4 251 24 500 000 0,40 
Lilja 4-ever 23 352 089 020823 8 600 000 300 000 7,8 10 135 34 700 000 0,67 
Livet i 8 bitar 892 400 020927 6 000 000 300 000 4,4 373 24 300 000 0,04 
Made in Yugoslavia 488 461 051125 5 000 000 200 000 4,9 69 20 200 000 0,02 
Mamma pappa barn 3 049 042 031031 5 000 000 500 000 6,1 188 20 500 000 0,15 
Masjävlar 58 536 532 041217 7 500 000 300 000 6,5 1 169 30 300 000 1,93 
Mastermind 11 640 211 051206 2 000 000 200 000 6,9 495 8 200 000 1,42 



Titel Intäkter Premiär För. stöd Lans. stöd Betyg Röster Budget* Avk.** 
Miffo 29 439 188 030801 3 000 000 500 000 5,9 622 12 500 000 2,36 
Misa mi 1 894 826 031219 4 300 000 500 000 5,7 51 17 700 000 0,11 
Mongolpiparen 73 963 040319 4 150 000 300 000 3,0 41 16 900 000 0,00 
Mun mot mun 1 275 589 051225 5 000 000 200 000 6,4 134 20 200 000 0,06 
Ninas resa 4 520 548 051104 1 500 000 200 000 6,9 133 6 200 000 0,73 
Om inte 1 650 356 011102 4 400 000 500 000 5,0 163 18 100 000 0,09 
Om jag vänder mig. 13 500 620 031114 5 000 000 500 000 7,2 552 20 500 000 0,66 
Ondskan 72 954 792 030926 3 000 000 500 000 7,9 6 869 12 500 000 5,84 
Paradiset 11 090 840 030228 5 000 000 200 000 4,8 302 20 200 000 0,55 
Percy, Buffalo Bill… 898 376 050930 5 100 000 200 000 6,0 57 20 600 000 0,04 
Pettson & Findus T. 13 081 624 051125 3 000 000 200 000 6,1 42 12 200 000 1,07 
Pistvakt 21 061 621 051007 4 000 000 200 000 5,1 258 16 200 000 1,30 
Populärmusik… 20 809 443 040924 9 000 000 300 000 6,5 1 671 36 300 000 0,57 
Rancid 1 683 922 041225 3 200 000 300 000 5,5 416 13 100 000 0,13 
Sandor/slash/Ida 12 003 938 050204 4 700 000 300 000 5,5 412 19 100 000 0,63 
Sex hopp & kärlek 4 133 785 050805 7 300 000 200 000 5,1 79 29 400 000 0,14 
Skenbart 18 082 794 031225 1 500 000 500 000 6,8 980 6 500 000 2,78 
Smala Sussie 16 137 670 031003 3 000 000 500 000 6,5 2 053 12 500 000 1,29 
Som man bäddar... 3 146 157 050318 5 200 000 300 000 4,6 148 21 100 000 0,15 
Sprickorna i muren 307 029 030214 5 200 000 500 000 6,0 81 21 300 000 0,01 
Sprängaren 31 953 462 011024 5 000 000 500 000 5,2 666 20 500 000 1,56 
Steget efter 9 445 137 050626 3 000 000 300 000 5,7 290 12 300 000 0,77 
Stockholm Boogie 1 224 631 051028 2 000 000 200 000 5,3 209 8 200 000 0,15 
Strandvaskaren 8 396 145 041015 6 000 000 300 000 4,6 632 24 300 000 0,35 
Suxxess 376 975 021011 4 400 000 300 000 5,2 104 17 900 000 0,02 
Syndare i sommars. 109 081 011130 8 000 000 500 000 4,1 71 32 500 000 0,00 
Så som i himmelen 108 713 200 040903 7 000 000 300 000 7,5 3 175 28 300 000 3,84 
Så vit som en snö 4 569 419 010216 5 000 000 500 000 6,3 208 20 500 000 0,22 
The Queen of Sheb. 9 751 595 041225 8 000 000 300 000 5,4 163 32 300 000 0,30 
Tillfällig fru sökes 2 750 654 030905 4 000 000 500 000 4,8 77 16 500 000 0,17 
Tjenare Kungen 9 733 160 050916 5 000 000 200 000 6,2 664 20 200 000 0,48 
Tre solar 2 451 218 040227 5 000 000 300 000 3,0 292 20 300 000 0,12 
Tsatsiki – vänner… 22 293 028 011225 3 500 000 500 000 5,2 167 14 500 000 1,54 
Tur & retur 7 744 574 031225 4 500 000 500 000 6,3 118 18 500 000 0,42 
Vinnare & Förlorare 4 853 566 050128 7 000 000 300 000 4,2 106 28 300 000 0,17 
Zozo 21 346 948 050902 10 000 000 200 000 6,8 970 40 200 000 0,53 

S: a 1 001 255 642   400 400 000 30 050 000  55 966 1 631 650 000  
Medelvärde 11 779 478  4 710 588 353 529 5,6 658 19 195 882 0,70 
      Tot. stöd 430 450 000        
   Medelvärde 5 064 117      
 
Källa: Svenska Filminstitutet, IMDb.com 
*Förhandsstöd/0,25 + Lanseringsstöd 
**Intäkter/Budget       
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BILAGA 2. 
 
Figur 5. Modell 1 
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Figur 6. Modell 2 
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