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Sammanfattning. 
 

Svenska filmbranschen styrs av ett filmavtal mellan staten och olika aktörer i branschen. 

Detta avtal skall förnyas under år 2013. Staten har i en avsiktsförklaring för det nya avtalet 

uttryckt en vilja till en förändring kring villkoren för att få statligt stöd för filmproduktion i 

Sverige. En så kallad teknikneutralitet skall införas som innebär att filmproduktioner inte 

längre på förhand behöver ha säkrat en biografdistribution för att få statligt ekonomiskt stöd. 

Detta skulle kunna innebära en förändring för den svenska filmens distribution i Sverige som i 

nuläget består av tämligen fast ordning på visningsfönster, där just biografdistributionen har 

en särställning. 

Vår forskning behandlar svenska filmproducenters, distributörers och biografägares tankar 

och åsikter kring distribution av svensk långfilm i Sverige. Kvalitativa intervjuer gjordes med 

representanter från dessa aktörer för att få en övergripande bild av situationen idag samt 

eventuella möjligheter som framtiden bär med sig.  

 

Uppsatsen tar exempelvis upp biografens betydande ställning, Video on demands framfart, 

och producenter och distributörers önskningar om en större flexibilitet kring distributionen av 

film. Möjligheten att kunna skapa skräddarsydd distribution för varje enskild film och 

fönstersystemets påverkan på filmens aktualitet.  

 

 

Nyckelord: film, filmdistribution, Sverige, fönstersystemet, distributionskedja, 

visningsfönster, lanseringsstrategi  
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Abstract 
 

The swedish film industry is regulated by a film contract between the state and representatives 

of the industry. This contract shall be renewed during 2013. The swedish state has in a 

declaration of intention expressed a wish of changes about the conditions to acquire financial 

support from the state for film production in Sweden. A so-called technology neutrality shall 

be instated which means that film production no longer in forehand needs to have secured a 

cinema distribution deal to acquire financial support from the state. This could mean a change 

for distribution of swedish films in Sweden which now consist of a somewhat strict order of 

viewing windows.     

Our research addresses how swedish film producers, distributors and cinema owners think 

about the distribution of swedish feature films. Qualitative interviews were 

conducted with these professionals to get a conclusive picture of the situation in Sweden to 

date and what the future might bring.   

 

The essay deals with the cinema's importance, the growth of Video on demand, and 

producers and distributers wishes of a more flexible way for distribution of film. The 

possibility to be able to tailor the distribution for every individual film and the window 

systems impact on the films up-to-dateness.  

 

Keywords: film, film Distribution, Sweden, the window system, supply chain, viewing 

windows, realese strategy   
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Begreppslista 
 
Biografägare: Driver offentlig visning av film i filmsalong. 
 
Block buster/storfilm: Ofta förknippat med mycket påkostade filmer från USA med 
omfattande marknadsföring. Denna typ av film förväntas tilltala en bred publik och generera 
stora inkomster. Filmerna från Harry Potter-serien, Spiderman och Titanic skulle kunna vara 
exempel på block busters. Begreppet är även användbart till vissa svenska filmer som Göta 
kanal och Millennium-trilogin. Block busters tenderar till att dominera filmutbudet på många 
biografer. 
 
Day and date: Släpp av film i flera visningsfönster samtidigt. Till exempel på bio och video 
on demand parallellt.   
 
Distributör: Köper rättigheter från filmproducenter att lansera och sälja deras film ut till 
olika visningsfönster/återförsäljare. 
 
Fri-TV/Allmän-TV: Exempelvis TV-kanalerna SVT och TV4 som ej tar betalt för sina TV-
sändningar och som finns tillgängliga över hela landet. 
 
Hold back: Krav på ett exklusivt tidsspann aktörer vill ha i ett visst visningsfönster. Under 
tidsspannet får filmen inte förekomma i ett annat visningsfönster.  
 
Long-tail: Ett begrepp som här används för att problematisera kring vad försäljningen av ett 
brett digitalt sortiment av filmer skulle kunna innebära. Ett stort antal produkter med låg 
försäljning skulle kunna sammanslaget generera intäkter motsvarande få produkter med hög 
försäljning. Denna massa av många lågsäljande produkter liknas vid en svans. 
 
Oberoende-biografägare/distributör/producent: anser vi författare är aktör som har en 
mindre del av marknaden och som inte har föreningar i de andra områdena eller ägs av någon 
större aktör. 
 
Pay-TV/ Betal-TV: Är television som kostar pengar att konsumera, exempelvis Canal+ och 
Visats kanalpaket. 
 
Producent: Kan dels vara en person som är huvudansvarig för ett filmprojekt, eller ett bolag 
som producerar film.  
 
Smalfilm/kvalitetsfilm/nischad film: Tilltalar oftast en mindre publik och har en mer 
”egensinnig” eller konstnärlig stämpel. Dessa filmer har ofta andra förutsättningar än block 
busters gällande hur de kan lanseras. Denna typ av film får oftast mindre exponering på 
biografer och antas ha lägre intäkter än block busters. 
 
Streaming/strömming: Flyktig digital ljud- och/eller bildöverföring över internet som kan 
liknas med en radio- eller TV-sändning. Sändningen konsumeras med digital teknik, till 
exempel via en dator och ljud/bildmaterialet stannar inte hos mottagaren utan försvinner 
under konsumtionen. 
 
Teknikneutralitet: Ingen bestämd teknik för visning av film för att få statligt finansiellt stöd 
till filmproduktioner (kontra existerande krav på avtalad biodistribution). 
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Video on demand (VOD): Är digital överföring av film via internet till TV-box, mobil eller 
dator. Finns flera olika former med olika benämning. Tillgången till valt videomaterialet sker 
utan någon större fördröjning för konsumenten. De olika typerna av video on demand prissätts 
på olika sätt men det finns även de som inte kostar. Exempel på video on demand-aktörer är 
Voddler, SF Anytime, Netflix, Headweb och Via play. 
 
- Advertising video on demand innebär att man inte betalar för filmen men det visas en 
reklamfilm innan filmen börjar.  
 
 - Electronic sell through (EST) och Download to own (DTO) innebär digitalt köp av filmen. 
Konsumenten blir ägare av filmen som en datafil. Man behåller materialet helt och hållet, 
antingen lokalt i sin egen dator, TV-box eller i viss elektronisk tjänst.  
 
- Subscription video on demand innebär att konsumenten betalar en fast summa varje månad 
och får tillgång till ett bibliotek av digitala filmer och kan konsumera dessa obegränsat antal 
gånger under en fast tidsperiod.  
 
- Transactional video on demand innebär att konsumenten hyr film för en tidsperiod. Den 
strömmas via tjänsten. Antal uppspelningar kan vara begränsat och tillgången av filmen 
försvinner efter aktuell tidperiod. 
 
- Som Cloudtjänst/Molntjänst innebär att lagring och konsumtion av film sker från plats på 
internet där man har en fortsatt tillgång och förfogande, men materialet är ej tillgängligt i 
konsumentens egna teknik i det fysiska hemmet. 
 
Visningsfönster (plattformar): Olika sätt att konsumera film på eller från. De vanligaste 
sätten är biograf, DVD, Blu-ray, olika former av television och video on demand.  
 
Visningsrätter: Jurdisk och ekonomisk rätt att marknadsföra och sälja film genom olika 
visningsfönster. Dessa rätter ”köper” distributörer och säljagenter av filmproducenter för att 
sedan genom olika sätt generera inkomster från filmen.  
 
Word of mouth: Kommunikation som konsumenter själva står för till andra potentiella 
konsumenter och kan innebära en betydande påverkan på konsumenters beslutsfattande vid 
konsumtion. 
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1 Inledning/Ämnesval 
Avsiktsförklaringen för det nya svenska filmavtalet, som ska träda i kraft 2013, innehåller en 

ny öppning gällande visningsfönster för svensk film som vill erhålla stöd från Svenska 

Filminstitutet (SFI, Avsiktsförklaring för filmavtalet, 2012). SFI:s stöd är uppdelat i 

produktion, distribution och visning, och är av stor ekonomisk betydelse i flertalet svenska 

filmproduktioner. I det nya filmavtalet ska det finnas en så kallad teknikneutralitet. Krav om 

att film som erhåller SFI-stöd skall produceras i en teknikkvalité lämpad för bio finns kvar, 

men krav om på förhand ordnad biografdistribution i Sverige försvinner. Det vill säga, 

svenska filmproducenter är inte längre tvungna att lyckas få igenom avtal om distribution med 

svensk biografkedja för att kunna erhålla produktionsstöd från SFI. Detta öppnar upp för SFI-

stödda produktioner som vill använda andra visningsfönster - bio behöver inte längre vara det 

naturliga premiärvalet.  

Filmproducenter som inte är beroende av, eller ej blivit beviljade SFI-stöd är också i behov av 

att finna och nyttja nya vägar för distribution eftersom konkurrensen om att få 

biografdistribution i Sverige är mycket hög. 

Genom det kommande filmavtalet och dess avsiktsförklaring synliggörs ett politiskt och 

kulturellt intresse gällande utveckling mot alternativa vägar för distribution i Sverige. Ett 

europeiskt stöd från MEDIA-programmet1 för nyskapande digitala distributionsformer, till 

exempel via mobiltelefon eller internet, visar vidare på ett intresse för nya visningsfönster 

(Roger, 2010). 

 

I detta examensarbete ämnar vi undersöka åsikter om de alternativ som existerar i dagsläget 

och i framtiden för svenska produktionsbolag, distributörer och biografägare för 

distributionen av svensk långfilm. Biografens särställning som ”premiärmedium” för film är 

av stor betydelse i Sverige, men vilka andra sätt att sprida film och lyckas gå runt ekonomiskt 

existerar eller kan komma att existera i Sverige?  

  

 

 

 

 
                                                
1 MEDIA är ett stödprogram från EU som stöttar den audiovisuella industrin i dess 
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm 2012-05-24 
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1.1 Bakgrund 
För att läsaren på ett bättre sätt ska kunna ta till sig och tillämpa den teori, empiri och analys 

som vi framställer nedan, vill vi ta tillfället i akt att med hjälp av den statliga utredningen 

Vägval för filmen (SOU 2009:73, 2008) presentera hur den svenska filmbranschen ser ut i 

dagsläget. Utredningens bild av branschen baseras på statistik för år 2008. Denna bild 

bedömer vi till stor del fortfarande vara aktuell, därav dess användning här, genom att 

utredningen överensstämmer i mycket med våra informanters syn på branschen år 2012. 

Informanternas syn på branschen idag kan måhända komplettera bilden som framställts. Det 

som lyfts fram från utredningen är de förutsättningar i branschen som kan kopplas till vår 

forskning. Detta utgör en mindre del av det omfattande och breda innehållet i utredningen. 

 

Till att börja med lyfter Vägval för filmen fram att ett avtal råder mellan staten, filmbranschen 

och flera TV-företag. Detta avtal styr de filmpolitiska medel som Svenska Filminstitutet har 

som uppgift att fördela till branschen. Dessa medel är exempelvis olika ekonomiska stöd vilka 

är en grundförutsättning för att mycket av den svenska film vi ser idag har kunnat produceras, 

distribueras och visats i Sverige. Branschen är beroende av statligt stöd för att kunna existera. 

Huvuddelen av det statliga ekonomiska stödet sker genom ett så kallat förhandsstöd, 

producent erhåller ekonomiska medel innan filmen är färdig. Stödet skall fördelas till både 

blivande filmer som tilltalar en bredare publik och till mer nischade filmer med en mindre 

publik. För att få förhandsstöd har man fram till nu varit tvungen som producent att säkra 

biografdistribution. Detta är något som kan komma att förändras genom de nya 

filmavtalsförhandlingar som skett 2011 (Avsiktsförklaring för filmavtalet, 2012), vilket vi 

delvis kommer beröra senare i uppsatsen då det inneburit en viss problematik för branschen. 

Statligt stöd ges också till distribution och visning vilket till exempel är till hjälp för flera 

mindre visningsorganisationer som hjälper till att upprätthålla en bredd i biograffilmsutbudet 

och en spridning av film till mindre orter i landet. 

Vidare presenteras att den svenska biografmarknaden domineras av en aktör (som ägs av en 

koncern som både är verksam inom visning, distribution och produktion av film). Bolaget har 

en monopolliknande ställning på bio och det finns en oro bland distributörer och producenter 

över vad detta kan innebära i framtiden. 

Utredningen ger bland annat följande bild av producenternas situation i Sverige. Den präglas 

av att de har en svag ekonomi och en låg lönsamhet. Fördelningen av filmens intäkter mellan 

producent och andra finansiärer är en anledning. Utredningen uttrycker att ”Producenten tar 
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den största ekonomiska risken och får ofta den minsta delen av intäkterna, p.g.a. hans eller 

hennes beroendeställning i förhållande till starkare finansiärer, såsom distributörer, tv-bolag 

och regionala produktionscentrum.” (SOU 2009:73, 2008 s.10). 

Distributören är den part som bekostar lanseringen av film och är oftast den som är i kontakt 

med biografägarna och aktörer inom de andra visningsfönsterna, som exempelvis DVD-

försäljning, TV-kanaler och internetbaserade tjänster. 

Antal biografbesök i Sverige har sedan början av 1990-talet legat på en konstant nivå om 

cirka 15 miljoner per år. Från samma tidsperiod har också en strukturell förändring skett där 

många biografer med endast en salong gradvis ersatts av så kallade multiplex, biografer med 

fler salonger främst förekommande i tätorter. På mindre orter har dock tack vare ideella 

insatser flera singelbiografer bevarats. Biografupplevelsen värderas högst bland de alternativ 

som finns för konsumenter att se på film. Men antalet visningsfönster har blivit fler och deras 

utbud och konsumtion har ökat. Till exempel lanseringen av DVD-formatet och filmkanaler 

(betal-TV). Internetbaserade tjänster som Video on demand har dock haft en blygsam 

utveckling sen visningsfönstrets uppkomst i Sverige. 

Utredningen redogör för hur film exploateras kommersiellt genom att den lanseras i olika 

visningsfönster i en bestämd ordning. Något som vi i denna uppsats kommer kretsa kring. 

Man beskriver att premiär sker på bio, därefter tar DVD och Video on demand vid, därefter 

betal-TV och tillslut allmän-TV som SVT och TV4. De olika fönsterna har alla en viss tid att 

utnyttja då filmen endast visas där för att sedan gå vidare till nästa. Mellan biografpremiär 

över till nästa fönster är det numera cirka 4 månader. Ett tidsintervall som minskat genom 

åren. En film kan leva kvar i fönstersystemet i ett par år. Man uttrycker i utredningen att 

biografen fungerar som ett skyltfönster. Den stora marknadsföringen sker här och det banar 

vägen för nästkommande fönster. I bästa falla kan produktionskostnader tjänas tillbaka här 

men för distributören sker främst den största förtjänsten på DVD-marknaden. DVD-formatet 

förmodas på sikt gå ett liknande öde som CD-skivan gjort där digitala internetbaserade 

tjänster kommer kunna tränga undan formatet. Man menar att den hårdaste striden mellan 

visningsfönster kommer ske mellan de som kan konsumeras i hemmet och på mobila 

plattformar och inte mot biografen. Biografen ses som en icke vardaglig utan exklusiv 

konsumtion. 

Biograferna digitaliseras vilket givetvis är en förutsättning för att visa framtidens tekniska 

filmformat. Digitaliseringen innebär att film visas från hårddisk och via serversystem där flera 

biografer är uppkopplade mot en och samma plats, istället för att använda 35-millimeters 

filmrullar som kostar mycket att framställa och frakta runt till biograferna. Den nya tekniken 
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anses vara enklare, effektivare och mindre kostsam. Den digitala filmvisningen håller 

ursprunglig bildkvalitet utan att slitas med tiden. Själva upprustningen av biograferna till det 

digitala är kostsam för biografägarna och sker inte över en natt, men har trots detta kommit 

ganska långt i Sverige. 

Även i de svenska hemmen sker en förändring där allt bättre teknik (större och detaljrikare 

bild och ljud genom flerkanalssystem) för visning av film införskaffas, där hemmet kan i viss 

mån bli en större konkurrent till filmsalongen än vad det varit tidigare. 

 

1.2 Syfte 
Vi vill presentera svenska producenters, distributörers och biografägares kännedom och åsikter om 

visningsfönster och distributionsvägar som existerar i dagsläget för svensk spelfilm i Sverige. Vi vill 

undersöka vilka tankar dessa aktörer har kring hur den nuvarande situationen, samt i mindre mån om 

hur de bedömer att framtiden kan komma att gestalta sig och hur de skulle vilja att den såg ut för dem. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vilken kännedom har producenter, distributörer och biografägare om olika 

visningsfönster/distributionssätt? 

Hur anser de att dagens distribution av den svenska spelfilmen ser ut? 

Vilka åsikter har de till de olika visningsfönsterna/distributionssätten? 

Anser de att det finns nya alternativ som man vill använda sig av i jämförelse med de redan 

etablerade? 

Vilka visningsfönster/distributionssätt överväger man? Varför? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till den svenska filmmarknaden och lång spelfilm producerad av svenska oberoende 

filmproducenter. Avgränsning sker också på distributionssidan där det är oberoende mindre 

distributörer med sin verksamhet huvudsakligen i Sverige som intervjuats.  

 

2 Metod & material 
Eftersom vi vill bedöma producenters, distributörers och biografägares kännedom och åsikter till 

distribution och visningsfönster finner vi det lämpligt att genomföra uttömmande intervjuer med ett 

strategiskt urval av representanter i branschen. Som metod har vi därför valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. Kvalitativa undersökningar handlar om att genom tolkning av en observation få 
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kunskap om en mening som vi annars inte kan uppnå (Hartman, 1998). 

Valet att intervjua just ovan nämnda aktörer i filmbranschen är för att de arbetar med och kring 

visningsfönster och distribution och bedöms ha åsikter och kunskap inom området. Vårt strategiska 

urval är att intervjua fyra produktionsbolag, tre distributörer och en representant från en biografägare. 

Samtliga arbetar på ett eller annat sätt med svensk långfilm. Antal personer som intervjuats för 

uppsatsen var tio stycken, vid ett par intervjuer fick vi alltså träffa två representanter från samma 

aktör. 

 

De tre svenska distributörerna som medverkat i intervjuerna har varit aktiva under olika lång 

tid inom filmdistribution i Sverige, allt från tiotals år till de senaste åren. Verksamheterna har 

mellan fyra till sex anställda inom filmdistribution och är verksamma i Sverige 

huvudsakligen, men en av dem jobbar även mot andra delar av Europa.  

De fyra produktionsbolagen med inriktning mot produktion av svensk långfilm hade en 

verksamhet bestående av två till sex stycken grundanställda med ett antal frilansare som 

varierar. Verksamheterna har varit aktiva bolag allt från tiotal år till ett fåtal år. 

En informant representerade en större biografkedja som har en ledande ställning på 

marknaden och varit aktiv i tiotals år. Alla informanter har anonymiserats i vår undersökning 

för att skapa en öppen och förtroendeingivande intervjusituation. Eftersom intervjuerna 

gjordes i förtroende mellan informanten och oss, och det är informantens tankar och den får 

avgöra om den vill berätta detta för andra eller inte (Trost, 1997).  

 

Intervjuerna utfördes under maj 2012 och till största del genom fysiska möten på informanternas 

arbetsplatser, förutom en intervju som skedde via telefon. Oftast satt vi i deras respektive fikarum 

eller matsal. Några gånger skedde intervju i en avskild möteslokal och en gång i ett öppet 

kontorslandskap. Vi hade förmånen att inte blev störda under intervjuerna i både de öppna och 

stängda lokalerna vilket gjorde det enklare för oss i insamlandet av vår empiri. Alla intervjuerna 

skedde på arbetstid som informanterna då tog sig tid att träffa oss på. Vi var två intervjuare med en 

eller två informanter vid intervjuerna som varade i ca fyrtio till sjuttio minuter. Vi bedömer att vi fick 

uttömmande svar och uppnådde en kvalitativ nivå genom att vi i samtliga intervjuer hade förmånen att 

ta den tid vi kände att vi behövde med varje informant. Intervjuerna dokumenterades av en diktafon 

samt en mobiltelefon. Ljudfilerna som skapades var av god hörbar kvalitet vid uppspelning. De 

intervjuade hade inget emot att bli inspelade och verkade ha en öppet och ärligt bemötande på våra 

frågor. Deras respons under intervjuerna var god. Det fanns ett flytt i intervjuerna och vi uppfattade 

att vi fick sanningsenliga svar på frågorna, med infall av vad vi uppfattar som ett noga ordval i vissa 
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svar. De verkade inte störas av att vi var två intervjuare. 

Vi delade upp det så att en av oss ledde själva intervjun. Denne tog hand om de övergripande frågorna 

och gick vidare i intervjuguiden när det var lämpligt, medan den andra lyssnade mycket noga och 

kom med enstaka följdfrågor. Vi anser att vi var samspelta och tack vare det bedömer vi att vi fick 

fram mer information under intervjun än om man varit ensam intervjuare. Vi tog i beaktande att två 

intervjuare kan skapa en osäkerhet eller rädsla hos den intervjuade genom att det uppstår en sorts 

maktkänsla över denne (Trost, 1997). En sådan situation uppstod inte för oss. Det var positiva samtal 

utan hinder. I vårt fall, att vi var två, bedömer vi inte var till vår nackdel utan mer en fördel då vi 

tillsammans kunde fånga upp olika saker vid eventuella följdfrågor som kunde dyka upp.  

 

Valet av att intervjua representanter för de tre aktörstyperna inom filmbranschen gjordes för att vi 

önskade få en god översikt av hur det ser ut i branschen i dagsläget och möjligheten av att kunna 

jämföra deras åsikter. Att kunna finna motsättningar och likheter i deras tankar och åsikter samt få 

komplimenterande information. Vilket då kan ge en tydligare och mer trolig bild av rådande 

situationen kring distributionen i Sverige, åtminstone för dessa aktörer, samt eventuellt deras syn på 

framtiden. 

Anledningen till att vi valt att arbeta med intervju som empirisk insamlingsmetod är av den 

anledningen att vi bedömer att med en genomarbetad och bra intervjuguide kunde vi få in material 

som vi inte skulle kunna få genom andra metoder som till exempel enkät. Vi ville kunna ställa 

utförliga frågor och anpassa våra följdfrågor beroende på vilka svar intervjupersonerna gav för att 

kunna få en tydlig bild kring deras tankar och åsikter. Andra metoder skulle kunna ge en bild av det 

men inte på samma utförliga sätt eftersom det handlar om mer djupgående idéer och funderingar än en 

mening till svar från informanterna. Som Trost beskriver i sin bok; att om du är intresserad av att 

förstå hur personer resonerar eller reagerar så är det en kvalitativ undersökning du arbetar med. En 

kvalitativ metod kan beskrivas som att det är enkla och raka frågor som besvaras med komplexa och 

innehållsrika svar (Trost, 1997). Vilket vi ville uppnå med dessa intervjuer. 

 

Intervjuguiden som användes i undersökningen är semi-strukturerad och arbetades fram kring fyra 

huvudkategorier som var kännedom, användning, inställning/åsikt samt lönsamhet och risk. Dessa 

kategorier ansåg vi skulle beröra och ge den inblick som behövdes för att kunna besvara vår 

frågeställning. Kategorierna hade en öppnande fråga och ett antal frågor som berörde dess område, 

och dessa kunde vi sedan under intervjuerna skräddarsy följdfrågor till beroende på vilket svar vi fick. 

Med tiden som intervjuerna skedde så fick uppfattningen att vissa frågor var av mer intresse och vikt 

samt gav ett mer uttömmande svar än andra frågor.    
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Den specifika undersökningen som vi gjort kring det valda området filmdistribution i Sverige finner 

vi är ett tämligen outforskat område. Sekundärdata som kan vara lämplig till vår forskning anser vi är 

knapphändig. Sökandet efter forskning kring hur film distribueras i Sverige har gett oss ett lågt 

resultat. Vi anser att det finns relativt lite forskning kring svenska filmbranschen överlag, vilket gör 

att vissa av frågorna som ställdes till informanterna var på en basnivå för att få en bild kring hur 

branschen fungerar och arbetar generellt. För utan den baskunskapen kan vi inte gå mer djupgående 

kring området.  

 

3 Teori  
 
  3.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Som vi nämnt i föregående avsnitt anser vi att vårt forskningsområde är relativt outforskat. 

Forskning som specifikt berör den svenska filmbranschens rådande distributionsvillkor för 

svenska aktörer och om visningsfönsternas betydelse för dessa har vi ej funnit dokumenterat i 

någon större utsträckning. Vad som nedan presenteras är dock aktuell forskning som kan vara 

till hjälp för att ge vår empiri och analys en bredare kontext och belysa strukturer och 

förutsättningar. Vi har funnit forskning som berör filmbranschen i ett mer globalt perspektiv. 

Denna typ av forskning baseras ofta på statistik från den amerikanska filmmarknaden, vilket 

förstås måste tas i beaktande då skillnader existerar mellan hur filmbranschen ser ut i Sverige 

respektive i USA. 

Från boken Film marketing (2009) av Finola Kerrigan vill vi lyfta fram ett urval av teoretiska 

aspekter som på olika sätt kan bidra med teoretiska förklaringar kring varför aktörernas 

utsagor om branschen ser ut som de gör och hur aktörerna önskar att deras tillvaro var. Film 

marketings fokus ligger dock på Hollywood och Europa och andra regioner i världen i stort, 

samt har ett mycket bredare omfång som syftar till att utreda marknadsföring i film. Därför 

lyfter vi endast fram det som vi ser direkt kan knytas till vår empiri baserad på den svenska 

branschen. 

 

Kort om biografmarknaden 

Kerrigan anser det rimligt att förmoda en skiftning mot en ökad filmkonsumtion i hemmet på 

biografernas bekostnad. Detta på grund av signifikanta förbättringar gällande 

hemmabioteknik som blir allt billigare, samtidigt som kostnaden för konsumenten att gå på 

bio har ökat. Över de senaste decennierna menar Kerrigan att biografbesökandet har minskat 
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över många filmmarknader i världen men att biograferna fortfarande drar in betydande 

intäkter, vilket anses peka på att konsumenterna inte övergivit bion (Kerrigan, 2009). Om vi 

utgår från den svenska statliga utredningen Vägval för filmen som berördes tidigare håller sig 

dock biografbesöken i Sverige på en relativt stabil nivå utan en tydlig nedgång (SOU 2009:73, 

2008). Detta kan man tycka ger en bild av att bio kommer fortleva och inte försvinna i 

Sverige. 

 

Samarbetet mellan producent och distributör 

Kerrigan samlar europeiska filmproduktioner i ett fack och presenterar att i Europa 

förekommer oftast en annan typ av affärsmodell än i USA. I jämförelse med stora 

amerikanska bolag som är vertikalt integrerade, det vill säga äger och driver funktionerna 

under ett och samma paraply med tanke på produktion och distribution, så bygger dem 

europeiska bolagen upp långsiktiga partnerskap. En relation mellan producent och distributör 

som växer över tiden. Man väljer alltså täta samarbeten med andra bolag istället för att starta 

egna alternativ (Kerrigan, 2009). De aktörer vi intervjuat har utryckt en liten skillnad mot 

detta. De har oftast inte fasta samarbeten men verkar däremot stå i nära kontakt till specifika 

bolag. 

Begreppet outsourcing från det ekonomiska forskningsfältet kan här föras in. Hämtat från 

Parments bok Distributionsstrategier: kritiska val på konkurrensintensiva marknader (2006) 

innefattar begreppet den bedömning som många företag i allmänhet gör, att ska man göra alla 

aktiviteter själva, så som inköp, försäljning och tillverkning, eller ska man lägga någon del på 

en annan aktör. När det gäller distribution så handlar det om företaget ska sälja produkten 

genom egna kanaler eller om de ska låta återförsäljare eller andra kanaler sälja produkten. 

Mer ingående förklarat innebär outsourcing att företaget lägger visa aktiviteter på andra 

aktörer för att företaget ska kunna fokusera på vad de gör bäst, alltså sin så kallade 

kärnverksamhet. Och samma sak gäller för det företag som tar sig an den outsourcade 

aktiviteten. Det finns både för- och nackdelar med att outsourcing. En nackdel är att den aktör 

som använder sig av outsourcing förlorar vis kontroll över hur uppgiften utförs och den 

förlorar kompetens för att själv kunna göra uppgiften, så man blir beroende av den aktör som 

har tagit över aktiviteten. Fördelen är att varje aktör anses göra just sin aktivitet bäst, en 

spetsad förmåga jämfört med andra. Att använda outsourcing eller inte får avgöras från 

situation till situation och verksamhet (Parment, 2006).  

Detta är en aktivitet som vi ser som vanligt i filmmarknaden där exempelvis producent med 

en färdig film får avgöra om man kan distribuera den själv eller om man ska anlita någon 
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annan att göra det, och i så fall vem som kan tänkas vara bäst lämpad att sälja och sprida 

filmen.  

På tal om outsourcing framhäver Kerrigan vikten för producenter att sluta avtal med någon av 

de stora internationella distributörerna eller en väl respekterad oberoende. Utan ett sådant 

samarbete spelar det enligt hennes analys ingen roll om filmen har talangfull manusförfattare, 

regissör och välkända skådespelare, för filmen kommer inte kunna få vidsträckt visning och 

troligtvis inte kunna tjäna in sin produktionskostnad (Kerrigan, 2009). Utan dem har man 

inget bra förhandlingsläge att nå ut till den traditionella konsumtionen. 

Parment beskriver relationen mellan producenten och återförsäljare i termer av samarbete och 

konkurrens. I relationen har återförsäljaren vissa fördelar och ger dem ett litet övertag som 

deras nära koppling till marknaden som ger dem information som är värdefull för producenten 

i deras marknadsföring (Parment, 2006). 

Maktstrukturer och beroende existerar i filmbranschen där producenter kan uppleva att dem är 

i händerna på distributörer. 

Stora distributörer anses vara bäst lämpade för att distribuera filmer med hög profil och 

produktionsbudget, medan oberoende, specialiserade och mindre distributörer generellt är 

bättre lämpade att distribuera mindre filmer (Kerrigan, 2009). Dessa har mindre pengar att 

röra sig med och tillämpar en mer exakt och fokuserad marknadsföringskampanj jämfört med 

stora bolag enligt vår uppfattning snarare ”skjuter på allt som rör sig” i sin 

marknadsföringskampanj. 

Mindre distributörer tecknar avtal för och agerar oftast inom ett land eller grupp av länder 

medan de stora har större internationella områden. Generellt vill distributörer avtala om 

samtliga visningsrätter en film kan erbjuda för att på så sätt få filmen för sig själv åtminstone i 

ett land, och ha flera olika visningsfönster som inkomstkällor (Kerrigan, 2009). 

 

Fönstersystemet 

Kerrigan redogör fönstersystemet i enlighet med vad Vägval om filmen (2008) gör och 

påpekar att varje fönster är skyddat från möjlig kannibalism från alternativa format för 

konsumtion av film och för nästkommande fönster. Vidare har flera försökt gjorts att kringgå 

systemet genom day and date, att släppa film simultant i flera fönster. Men så här långt har 

inget lyckas störa ut systemet. I dagsläget försöker olika internetbaserade distributionssätt ta 

sig in i fönstersystemet (Kerrigan, 2009). 

Kerrigan lyfter också fram att det har funnits en tradition av att särskilda typer av filmer 

släpps under en särskilt period på året. Exempelvis att Art house filmer släpps på våren och 
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block buster släpps på sommaren. Med en ökad mängd filmer som trängs och vill komma ut 

på bio varje år har det blivit allt svårare att säkra släpp under den tidsperiod man bedömer 

vara idealisk för en specifik film. Det kan exempelvis röra sig om en film med jultema som 

inte lyckas komma upp på bio under december månad (Kerrigan, 2009). 

 

Tre typer av lanseringsstrategier 

Från Kerrigan vill vi också hämta presenterad forskning från Fellmans tre typer av 

lanseringsstrategier för bio.  

Den första kallas för Platform release strategy eller Exclusive release och är lämplig vid 

begränsad budget för lansering. Man väljer ut ett par viktiga städer och satsar sina resurser där 

i hopp om att det skall generera tillräckligt med intäkter för att sedan kunna vidga lanseringen 

till fler biografer och orter, i flera steg. Detta hjälper till att minimera kostnaderna innan man 

kan bedöma om filmen kommer kunna gå bra på bio. Strategin är vanligt förekommande för 

mindre aktörer vilka saknar förhandlingskraft och pengar för att kunna genomdriva en större 

lansering. Man är beroende av att en god word of mouth skapas som med tiden kan generera 

en stor publik. Strategin används främst till smalare filmer (Fellman, 2006). 

Wide release är en strategi som innebär att man släpper en film på så många biografdukar det 

är möjligt inom ett land. Det sker när distributör är övertygad om att filmen kommer prestera 

mycket bra på bio och kan investerar mycket pengar i en omfattande 

marknadsföringskampanj. Detta kräver ett väldigt stort inflytande på filmmarknaden 

(Fellman, 2006). 

Limited release fokuserar på ett särskilt segment av filmkonsumenter där marknadsföring är 

skräddarsydd mot dem. Lanseringen sker i de största städerna först innan de flyttar ut till 

mindre städer och till slut mindre orter (Fellman, 2006). 

 

Kritiker och word of mouth  

I ett avsnitt som berör konsumentens val av film redogör Kerrigan för betydelsen av kritiker 

och word of mouth. Filmkonsumenten beaktar recensioner vid val av en film för att minimera 

risken att bli missnöjd eller får att få en förståelse kring varför en film fått höga nivåer av 

word of mouth. Konsumenten utvärderar recensioner utifrån vad denne har för förväntningar 

på recensentens tycke och smak och använder detta som ett underlag i sitt eget beslutsfattande 

om att se den recenserade film eller inte. Betydelsen av recensenter verkar dock komma lite i 

skymundan för storfilmer med bred lansering och hög marknadsföring och publicitet 

(Kerrigan, 2009). 
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Word of mouth är den kommunikation som konsumenter själva står för till andra potentiella 

konsumenter. Det är deras utlåtande till exempelvis bekanta som har stor betydelse för 

beslutsfattandet hos dess mottagare. 

Vid marknadsföring av film är det viktigt att ha i åtanke ”viljan att se” och publikens njutning 

(Durie et al., 2000). Marknadsförare kan skapa en stark vilja hos konsumenten att vilja se en 

viss film men uppfylls inte de förväntningar som konsumenten fått på förhand blir den 

besviken och kan sprida negativa åsikter om filmen. Dålig word of mouth tenderar att ha 

större negativ påverkan på potentiella konsumenter än vad ett bra utlåtande har positiv verkan. 

Istället bör man försäkra sig om att så många konsumenter som möjligt upplever att filmen 

var njutbar genom att från första början inte vilseleda utan tillse att konsumenten får rätt 

inställning till filmen genom marknadsföringen och sedan positivt överraska denne vid 

konsumtionen. Då sprids god word of mouth som i princip blir en kostnadsfri privat 

marknadsföring mellan konsumenterna. 

 

Biografens ledande roll 

Vidare vill vi kort behandla Sergey Vasilievs akademiska arbete Den legala kostnadsfria 

distributionen av långfilmer på Internet (2011). Hans fokus skiljer sig från vårt men teorier 

som han presenterar är användbara för oss. Vasiliev utforskar nya affärsmodeller som är 

internetbaserade alternativ som oberoende filmproducenter utan större finansiering som 

saknar förmågan eller av konstnärliga skäl ej önskar att nå samarbeten med distributörer tar 

till vid spridning av sina filmer. 

Författaren presenterar två anledningar till varför biografdistributionen har en ledande roll 

genom att citera Jeff Ulin från dennes bok Business of Media Distribution: ”First, the success 

of the box office continues to be an accurate barometer for the success in subsequent release 

markets. Second, the media frenzy surrounding theatrical release drives awareness that is 

amortized over the life cycle of the product and drives consumption months and even years 

later.” (Ulin, 2010 från Vasiliev, 2011 s. 10). Det hävdas alltså att om en film når framgång på 

bio så kan den med stor sannolikhet nå framgångar i övriga fönster. Vidare sägs att 

biografpremiär av film väcker mediaintresse vilket effektivt sprider kännedom till 

konsumenterna filmen som man har nytta av genom hela filmens ekonomiska liv. 

 

Hur konsumenterna fungerar 

Ytterligare teori som Vasiliev presenterar ger en inblick i hur konsumenterna fungerar. Vilket 

ger en bra bakgrund till varför konsumtionen i de olika visningsfönsterna ser ut som de gör. 
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Författaren för fram sociologen William McPhees diskussion om ”theory of exposure” som 

innefattar upptäckte av ett par fenomen kallade ”natural monopoly” och ”double jeopardy” 

(McPhee, 1963 i Vasiliev, 2011 s.25). Natural monopoly innebär att den största delen 

konsumenter av populära produkter är ”light consumers”. De ska betraktas som mindre aktiva 

i sin konsumtion och när de gör det så faller valet oftast på vad som är populärt. Den andra 

upptäckten benämnd ”double jeopardy” redogör för att nischade produkter har två nackdelar 

som de populära inte har. ”De är mindre kända som skiljer dem från de populära produkterna: 

för det första är de nischade produkterna mycket mindre kända än populära produkter och för 

det andra är de generellt mycket mindre uppskattade av publiken än populära produkter när de 

väl blir upptäckta och konsumeras. McPhee beskriver hur ”heavy consumers”, i vårt fall de 

som konsumerar mycket film, är de största konsumenterna av nischade produkter, eftersom de 

oftare än ”light consumers” kan komma åt de här nischade produkterna. Men ”heavy 

consumers” konsumerar nischade produkter parallellt med, och inte istället för, populära 

produkter och föredrar generellt sett de sistnämnda, enligt McPhee.” (McPhee, 1963 i 

Vasiliev, 2011 s.25-26). 

När en kund ska ta ett beslut kring vilken produkt den ska konsumera så finns det ett antal 

köpkriterier som de tar hänsyn till, det är de rationella- och de emotionella köpkriterierna. De 

rationella köpkriterierna handlar om saker som reducerar risker och underlättar för 

konsumenten. Som till exempel saker som hemkörning, installation, garantier osv. De 

emotionella kriterierna är saker som tilltalar till känslorna. Alltså genom att produkten eller 

varumärket har en förmåga att tilltala kunden så att en av tillfredsställelse och stolthet. Dess 

två kriterier påverkar valet vid ett köpbeslut (Parment, 2006). Biografen tilltalar känslorna 

medan exempelvis ett senare visningsfönster som fri-TV kan tilltala det rationella om man 

som konsument tycker att andra visningsfönster är kostsamma och är villig att vänta en längre 

tid för att kunna se filmen. Förutsatt att filmen i fråga har den potential att nå den spridningen.  

 

Filmsubvention 

Vasiliev lyfter fram att filmproduktionen i Sverige och andra mindre filmproduktionsländer är 

subventionerad, vilket ”bidrar till att en film oftare bedöms utifrån sina filmkonstnärliga 

kvalitéer, och dess kommersiella potential hamnar på andra plats. De amerikanska filmernas 

dominans på marknaden gör att filmer från mindre filmproduktionsländer befinner sig i ett 

ofördelaktigt marknadsmässigt läge. Vetskapen om detta gör att filminstitutionerna, som 

bland annat beslutar om statligt filmstöd, baserar sin allmänna bedömning av en films 

framgång eller misslyckande på dess kulturella exponering, ofta uttryckt i filmens framgång 
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hos kritiker, på festivaler och annan publicitet, medan publiksiffror får mindre betydelse. Det 

statliga filmstödet i Sverige och andra europeiska länder med liknande stöd, är den primära 

och oftast den enda inkomstkällan för filmskapare.” (Vasiliev, 2011 s. 11). 

 

Digitalisering av film 

Vasiliev menar att Hollywood är ovilliga att digitalisera stora delar av sina filmkataloger och 

göra dem tillgängliga på internet, ”eftersom detta skulle betyda stora investeringar i 

digitalisering av filmkopior och framför allt i ”clearance” av visningsrättigheter för filmerna 

på Internet, en process som uppskattas vara mycket komplicerad och förknippad med höga 

kostnader. De här investeringarna är inte lönsamma ur en rent ekonomisk synvinkel och 

Hollywood är därför mycket ovillig att ”frigöra” stora delar av sina kollektioner på legal bas.” 

(Vasiliev, 2011 s. 28). 

Vårt fokus ligger på distribution av svensk film och inte på Hollywood-film. Men detta vill vi 

ändå lyfta fram som intressant i och med att nya digitala visningsfönster som exempelvis 

video on demand är beroende av ett visst sortiment av filmer på sina tjänster för att kunna 

locka till sig konsumenter. 

Vasiliev är av åsikten att dagens konsumenter får ”större möjligheter att bestämma över vilka 

filmer de vill se, via både legala och illegala kanaler, och hur mycket de vill betala för att se 

dem.” (Vasiliev, 2011 s. 33). 

 

Till sist vill vi mycket kort beröra ytterligare ett par generella teorier och begrepp inom 

marknadsföring utifrån Parment. 

 

Proaktiv- och reaktiv strategi  

Parment presenterar i sin bok Distributionsstrategier: kritiska val på konkurrensintensiva 

marknader (2006) förekomsten av två strategier som vuxit fram under förändringen av 

distributionsmiljön som skett i flera branscher under de senaste åren. Det handlar om hur 

återförsäljaren hanterar situationen genom proaktiv eller reaktiv strategi. Den proaktiva 

strategin handlar om att se möjligheter i de förändringar som sker i sin miljö. Det som 

identifierar en proaktiv återförsäljare är att den är investeringsbenägen, har en portfölj av 

varumärken samt den har en medvetenhet om dess konkurrensfördelar. Det proaktiva 

förhållningssättet innebär att möjligheter identifieras och används, och aktör med proaktiv 

strategi bedöms ha goda möjligheter att klara sig på dagens marknad.  

Den reaktive återförsäljaren har tanken om att framgången finns i det förflutna och kommer 
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leva kvar om kunden och omgivningen är någorlunda varaktig. En negativ syn på 

producentens styrning, äldre och nostalgisk samt lönsamheten i investeringarna bedöms 

annorlunda och det är en låg benägenhet att investera identifierar den reaktive återförsäljaren. 

Den reaktive strategin är nära förknippat med förändringsovilja samt att den inte fungerar 

speciellt bra på dagens marknader (Parment, 2006). 

Paralleller kan dras till filmbranschen och de val som dess aktörer står inför. Krasst sett 

antingen att köra vidare så som man gjort en tid, eller öppna sig för förändringar som sker. 

 

En produkts livscykel 

Följande modell består av fem stycken distinkta steg som produkter kan passera igenom från 

att de skapas till att de försvinner från en marknad. Stegen är utveckling, introduktion, 

tillväxt, mognad och avtoning. Produkter går igenom dessa faser men det sker i olika 

hastighet. Produkter kan på olika sätt expandera sin livscykel, genom till exempel hitta nya 

användningsområden, hitta nya användare eller utveckla nya attribut. (Baines, Fill, och Page, 

2008). I filmbranschen kan 3D-tekniken ses som en expandering där vissa nya filmer släpps i 

3D vilket förnyar biografvisningen som produkt, eller äldre film görs om till 3D släpps igen.  

Man kan se fönstersystem som en livscykel för film där bio står för introduktionen, DVD-

försäljning för tillväxt och filmTV-kanaler för mognad. Cykeln inleds med en satsning att 

skapa konsumtion av produkten för att sedan kunna maximera inkomsterna och när sedan 

slutet av sin cykel då produktens värde minskar. 

 

3.2 Tidigare forskning  

Forskning kring distributionsvägar förekommande i Sverige har vi inte funnit mycket av. 

Dock har vi hittat flera artiklar som har en viss koppling till ämnet men ingen av dem kan 

man göra en direkt koppling till vår undersökning. Fokus är på en annan del av filmens 

område än vad vår studie är. De är intressanta av den anledningen att de diskuterar kring hur 

tekniken utvecklas kring filmen och vissa andra intressanta aspekter. Det mesta av 

forskningen är kopplad till den amerikanska marknaden som ser annorlunda ut än den som 

finns i Sverige.  

Forskning om att den nya tekniken kan ses som ett hot mot kulturen diskuteras av Harvey 

Feigenbaum i artikeln Is technology the enemy of culture? (2004) som handlar om hur 

teknikens förändring har påverkat film och TV i USA.  
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Intressanta är också artiklarna Moviemaking in transistion av P. Broderick (2000) och Digital 

cinema is for reel författad av P.D. Lubell (2000) som båda tar upp den tekniska förändringen 

inom filmskapandet och de första stegen som gjorts för att de nya distributionsalternativen än 

bio har kommit att bli möjliga.   

 

Jessica Castillo Izquierdos artikel Cinema and the Internet: A New Partner for Developing a - 

different? Business Model (2012) och Gabriel Menottis Digital Movie Distribution: 

Technological Engagement, Institutional Transgression, and Mediatic Experience in the 

Online Release of Steal This Film II (2012) tar båda upp ämnet kring filmens utmaning kring 

internet och teknikens utveckling för hur den har påverkat filmen.  Även ämnen som piracy 

tas upp, hur filmare kan använda sig av internet vid skapandet, samt den nya tekniken. Dessa 

artiklar snuddar vid vårt ämne eftersom internet/ny teknik är förutsättningen för flera nya 

visningsfönster. 

 

Superstars and Underdogs: An Examination of the Long-Tail Phenomenon in Video Sales 

författad av Anita Elberse och Felix Oberholzer-Gee (2006) reder ut hur åsikterna skiljer sig 

kraftigt om hur internetbaserad distribution kommer ändra antalet och variationen av 

produkter som konsumenterna köper. Förespråkare av long-tail-teorin menar att en betydande 

ökning i utbudet av produkter genom kanaler på nätet kommer att driva en förändring mot att 

konsumtionen lämnar hög konsumtion av färre titlar till låg konsumtion av ett stort antal titlar. 

Superstars-teorin förutsäger motsatsen. Genom att konsumenterna ges tillgång till sin 

favoritinnehåll oavsett var de är och när de kräver det, kommer konsumtionsmönster blir mer, 

inte mindre, enhetligt. 

 

 Tidigare forskning kring behovet av bio och hur viktigt det är för både filmskapare och 

publik, samt även den kopplingen att biografen också har genomgått en teknisk förändring 

under det senaste decenniet. Så som Philippe Gauthiers artikeln The movie theater as an 

institutional space and framework of signification (2009) som handlar om biografen och 

filmens historia.   

 

Artikeln Distribution, the Transient Audience, and the Transition to the Feature Film av 

Michael Quinn (2001) handlar om filmens utveckling och förändring i USA under 1910-talet. 

Att se på historien kring filmen och dess motgångar samt framgångar på olika sätt genom 

historien kan vara ett sätt att få en vinkel på hur motgångarna för de nya visningsfönsterna 
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haft och har framför sig. Något som också kan hittas i avhandlingen Den onda, den goda och 

den nyttiga – kulturindustrin, filmen och regionerna av Roger Blomgren (2007) som handlar 

om filmens utveckling i Sverige från filmens uppkomst samt statens inblandning i 

filmskapandet med koppling till filmavtalet. 

 

4 Empiri/Resultat 

De kvalitativa intervjuerna vi utfört gav upphov till en omfattande empiri. I denna del 

kommer vi att presentera ett urval och vi vill förtydliga att det är våra tolkningar av 

informanternas utsagor som presenteras nedan. Materialet är uppdelat efter aktörstyp; 

distributörer, producenter och biografägare. Informanterna finns beskrivna i vårt metodavsnitt 

ovan. 

 

4.1 Distributörer 
Distributörers kännedom kring visningsfönster är hög. De förde diskussioner om flertalet 

visningsfönster som bio, VOD, DVD, Blu-ray, fri-TV och betal-TV och uttryckte alla att det 

fanns en specifik ordning på dem beskrivna som en kedja. Ordningen har använts i branschen 

en lång tid och biografvisning rankas som det främsta fönstret. En av distributörerna skiljde 

sig från de andra genom att den inte ägnar sig åt distribution till betal-TV. Skälet har att göra 

med att de endast agerar på den svenska marknaden och betal-TV-kanaler i Sverige är aktiva 

över hela norden. 

 

Distributörer om VOD och DVD 

Relativt nya visningsfönster, som varianter av video on demand (VOD), försöker ta sig in i 

distributionskedjan. Några av distributörerna har redan använt eller börjat testa dessa former i 

och utanför Sverige. Det finns en osäkerhet kring VOD från distributörerna på grund av att 

det i dagsläget står för en relativt låg konsumtion i Sverige. En av distributörerna trodde att 

VOD skulle ha kommit längre i sin användning hos kunden men tror att det kommer att 

komma mer och mer. De andra två distributörerna säger att de är mottagliga för nya idéer och 

att de vill satsa på det nya visningsfönstret VOD, vilket den första också gjorde men hade en 

mer avvaktande inställning mot det eftersom antalet använder inte är uppe i tillräckligt höga 

siffror för att vara lönsamt för denne.  

 

Tankarna kring filmdistributionens framtid i Sverige uppfattas som oklar. En av 
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distributörerna uttryckte i samtal om framtiden att; ”Tjusningen med nya distributionsvägar 

är ju att det är sällan man vet vart de kommer att hamna.”. Vidare uttryckte distributörerna 

att trots en osäkerhet så var utveckling och test av nya visningsfönster av intresse för dem. En 

av distributörerna berättar att de är villiga att testa ny teknik för distribution av film när det 

dyker upp som ett komplement till den traditionella distributionskedjan. Denne nämnde också 

tankar kring att något verkar vara på gång att hända med VOD Subscription, att den kommer 

tillta. 

Som en andra sak som denne skulle anse finns för dem i framtiden är de så kallade 

Cloudtjänsterna/molntjänsterna, som är en teknik som testats i USA av några företag. 

Tjänsten innebär att film köps digitalt men förvaras på en server hos företagen. Man är ännu 

inte helt säkert på hur det kommer att fungera förklarar distributören. Denna tjänst är något 

som denne distributör hoppas ska vara möjlig i Sverige för att testa om det finns en framtid 

inom detta område.  

 

För ett antal år sedan ersatte folk sina VHS-samlingar med DVD:er, men nu ersätter man inte 

i lika stor utsträckning sina DVD:er med Blu-ray så som många hoppades och trodde skulle 

ske enligt två av informanterna. Blu-ray menar de har en långsammare utveckling än vad 

DVD:n hade. Blu-ray fortsätter växa men långsamt. DVD marknaden sjunker och kommer 

troligen att försvinna i framtiden berättar distributörerna. De anser ändå att det kommer finnas 

kvar samlarboxar, alltså finare utgåvor av DVD. Distributörerna uttrycker också att troligen 

kommer VOD att gå om DVD:n någon gång i framtiden.  

 

Informanterna har olika tankar kring möjligheten att starta sina egna plattformar för att 

bemöta den framtida ersättningen av DVD till VOD. En av distributörerna har börjat bygga en 

egen, medan en annan har satt stopp för detta på grund av ekonomiska. Denne uppger att: 

”Det kanske är bättre att samarbeta med andra. För på ett sätt är det bra att vara ute på olika 

plattformar, för det är olika publiker som vänder sig till olika ställen”. Den föregående som 

börjat bygga en egen VOD-plattform har gjort det för den bedömer att det gör det enklare för 

dem att få spridning på sina filmer. ”Men dels är jag ganska övertygad om att det är den som 

kommer ta över från hyror.” dvs. att hyr-DVD successivt kommer att ersättas av VOD.   

 

En informant diskuterar kring vikten av att en VOD-tjänst måste sälja i stora volymer i de 

plattformar som finns, för annars är det otroligt mycket jobb för ingenting. Det krävs en stor 

marknadsföringsbudget för att lansera en film. De anser att VOD kommer ha betydelse i 
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framtiden men hur den ska uppmärksammas bättre för att hitta till kunder är något man måste 

hitta en lösning på. En av informanterna förklarar det som följande att deras största 

samarbeten som drar in rena pengar är bio, TV och DVD. I dagsläget är det VOD som 

genererar minst pengar. TV-försäljning kanske inbringar lite mindre per försäljning men det 

finns nu fler TV-kanaler än tidigare.  

 

Distributörer om biografen 

Till skillnad från DVD-marknaden som respondenterna menar sjunker med tiden och tappar 

den betydelse den har idag, tror distributörerna att biograferna kommer att vara kvar och hålla 

sin ställning som ett viktigt visningsfönster. En av de intervjuade menar: ”Bio tror jag alltid 

överlever. Jag tror bion handlar om – det är också socialt, du går ut och gör något 

tillsammans”. En annan aspekt som lyfts fram är att film på bio får uppmärksamhet av media 

vid premiär. Filmer som släpps på VOD är inte intressant för media på samma nivå som 

filmer som har biopremiärer. Denna informant berättar följande om en premiär direkt till 

VOD som denne genomförde: ”…då ordnade vi ändå pressvisningar och allting som om det 

vore en vanlig release men det är sådär - det går inte på bio så att det är inte värt […] det är 

ju ett mediaklimat även i press som måste förändras för att VOD:en ska – alltså för kunna ha 

direkt på VOD-premiärer liksom...” 

Samma informant berättar att de alltid vill ha den största biografkedjan som bas och bygger 

sedan ut distributionen utifrån det. Får man inte det med en specifik film så överväger man att 

inte släppa filmen på bio överhuvudtaget.  

 

Man vill se en utveckling av dagens biografsituation. Ett av de första önskemålen som de för 

fram är att det behövs mer oberoende biografer som de kan samarbeta med. Av speciellt 

intresse är att det ska öppna upp minst en biograf till Stockholm, av den anledningen att det 

mesta av biografintäkterna kommer från just Stockholmsområdet. För att distributörerna ska 

kunna samarbeta med oberoende biografer och kunna få tillräckliga intäkter behövs det fler 

oberoende biografer i hela Sverige och då i framförallt Stockholm. Distributörerna vill också 

se fler oberoende biografer av den anledningen att det blir möjligt att i större utsträckning 

släppa film i andra fönster samtidigt som bio. Alltså det begrepp som kallas day and date. En 

av informanterna förklarar det som följande att det är bara de oberoende biograferna som för 

tillfället kan tänka sig att gå med på premisserna kring day and date, vilket de stora 

biografkedjorna inte gör. De stora kedjorna har hold back-tider i sitt regelverk, det bestämda 

kravet att en film visas endast i ett fönster åt gången i en viss bestämd tid. 
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Att slippa handskas med hold back-tider skapar en önskat ökad flexibilitet. Hur man vill att 

det ska vara skiljer sig informanterna emellan. En av dem pratade om att en vis typ av filmer 

behöver ha den existerande strikta fönsterregleringen genom hold back-tider även i framtiden 

medan att andra filmer kan behöva en mer flexibel fönsterreglering. Denne beskriver det som 

att vill man släppa en film som ”Harry Potter eller Batman eller så där för det tror jag 

fortfarande mår alldeles utmärkt med att ha ganska strikt fönsterpolitik.”, medan tankarna 

kring om du har en nischad film är på ett annat sätt. Den samme beskriver situationen i USA, 

med dess betydligt mycket större geografiska område, där de nischade filmerna går upp i de 

stora städerna och görs tillgängliga digitalt via VOD. Informanten förklarar att det öppnar upp 

för flertalet, i USA så mycket som miljoner människor, som då får mera möjlighet att ta del av 

nischade filmer. En av de andra distributörerna diskuterar även om att de vill kunna släppa i 

alla fönster men att det är dags att se på det lite mer titelbaserat och inte kladda ihop filmerna 

som en och samma sak, eftersom det finns så mycket olika typer av filmer. De nämner båda 

två att filmen skulle kunna släppas till VOD före biografvisning, vilket en av dem anser är bra 

för att få igång word of mouth innan biografpremiär. Men även av anledningen att 

tillgängligheten runt om i landet blir större om filmen inte kommer kunna gå upp på bio över 

hela landet.   

 

Att släppa till biograf och VOD parallellt har det ännu testats i Sverige med lång spelfilm, 

men det har gjorts flera olika typer av tester i USA berättas av informanter. En av 

distributörerna har dock gjort ett test med att släppa dokumentärfilmer på nätet samtidigt som 

den visas på bio med skapligt resultat. Framgångsrika test som gjorts i USA har inneburit att 

filmen släpps ett par veckor på VOD för att sedan avlägsnas därifrån när filmen sedan går upp 

på biograf. 

 

I nuläget sker det också en digitalisering av biografen, vilket gör att landsorterna inte längre 

behöver vänta på att få en kopia utan kan få den direkt istället. Tidigare användes 35-

millimeterskopiorna först i de större städerna och sedan efter hand flyttades dem vidare ut till 

mindre städer. Digitaliseringen innebär att fler kopior kan visas då tillverkningskostnaden blir 

betydligt lägre. En större film som drar mycket publik kan gå upp med fler kopior vilket kan å 

konsekvensen att det blir mindre plats för andra filmer.  

 

Andra fönster och övriga åsikter 
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Ett annat visningsfönster som kom på tal under två av intervjuerna var distribution till 

mobiltelefoni via teleoperatörer. Detta förklaras som något som börjat komma mer och mer 

och är aktuellt i framtiden. Båda distributörerna uttryckte att det finns ett samarbete eller att 

ett samarbete med teleoperatörer är på gång. Dessa samarbeten motiveras av informant på 

följande sätt: ”Att hitta fler knytpunkter ut till filmtittaren”.  Den tredje distributören nämnde 

inget om visningar via mobiltelefoni. 

 

En annan distributionsmöjlighet för film i Sverige är turnébio, vilket innebär att film turnera 

runt tillsammans med till exempel kreatörer bakom den. Något som en av distributörerna har 

jobbat en hel del med och tycker är ett passande sätt att distribuera vissa filmer på och ger ett 

mervärde för konsumenter som kommer i kontakt med den. Mervärdet skapas genom 

arrangemanget som omgärdar själva filmvisningen och de diskussioner om filmen som kan 

ske mellan publik och kreatörer på plats. Turnébio sker inte bara i biosalongslokaler, utan 

även i exempelvis konsthallar i samband med en konstutställning eller något annat 

arrangemang där filmvisningen blir det en del av något större. Informanten berättar att antalet 

sålda biobiljetter har en viktig funktion i filmavtalet, och att turnébio hjälper dem att öka 

försäljningen för dem. 

 

En av informanterna menar att det i dagsläget och i framtiden är väldigt svårt att överleva som 

aktör i endast ett fönster. Som distributör behöver du kunna arbeta mot flera stycken för att 

kunna fortleva. En anledning till att informanterna oftast vill köpa alla rättigheter för en film.  

 

En av informanterna upplever att man måste ta små steg åt gången (baby steps som denne 

uttrycker det) i branschen för att nå målet om att kunna släppa filmer på video on demand och 

bio samtidigt. Genom att göra tester med dokumentärer och kanske någon bredare spelfilm 

successivt jobba in detta koncept. Anledningen till att det bör ske med små steg är för att det 

är mycket pengar som står på spel och tid som lagts på produktionerna och man vill inte 

riskerar att lanseringen av sin film misslyckas. 
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4.2 Producenter  

Informanterna finns beskrivna i vårt metodavsnitt ovan. 

 

Förhållandet mellan producent och distributör 

Producenterna förklarar att de generellt inte är knutna till en och samma distributör. En av 

dem var förr i tiden kopplad till en distributör som satsade en summa pengar varje år i 

producentens verksamhet och kunde sedan välja om de ville göra distributionen för aktuella 

projektet eller ej. 

Producenterna kopplar alltid in en distributör vid en långfilmsproduktion antyder en av 

informanterna. Valet av distributör faller på den som kan ge de bästa ekonomiska villkoren 

anser tre av de fyra informanter. Det kan göra en ekonomisk skillnad för dem menar de. Som 

en av producenterna beskriver det: ”Man väljer i den mån man kan ut distributör som man 

tycker passar dem bäst för varje projekt”. En producent uttrycker också att desto fler aktörer 

det finns desto bättre för producenter – förhandlingsläget blir mycket bättre – ställa 

distributörer mot varandra för att få en förhandlingsmöjlighet. Som denne producent även 

trodde skulle kunna vara möjligt om denne ”hotade” med att de skulle göra distributionen 

själva om distributörserbjudande inte var tillräckligt bra. Dock har de inte räknat på vad det 

skulle kosta att göra det själva och det finns inte i deras framtidsplaner i nuläget. 

En av producenterna jobbar inte med någon distributör utan sköter sin distribution av filmen 

själva. De ser sig som både produktionsbolag och distributionsbolag. Denna informant tycker 

att det är skönt att ha kontrollen över hur filmen når allmänheten, att den blir behandlad på 

rätt sätt. Dock skulle de kunna tänka sig att släppa filmen till en distributör om de tycker att 

denne är tillräckligt bra för projektet, för det kan vara att föredra att lämna vidare och istället 

kunna fokusera på en ny produktion under utveckling.  

 

Eftersom det nuvarande filmavtalet ser ut som det gör idag fram tills ändringen mellan 

årsskiftet 2011- 2012 förklarar en producent att distributörer som de skriver avtal med 

garanterar biografdistribution. Utan detta kan inte filmer få statligt stöd till filmen av Svenska 

Filminstitutet.  

 

Biografens betydelse 

Biografen anses av producenterna vara mycket viktigt för filmens spridning, den skapar 

uppmärksamhet och kännedom om filmen till konsumenterna. Biografen menar dem är ett 
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startskott för marknadsföringen av filmen. Det skapar en uppmärksamhet i media som den 

kanske inte skulle fått om den till exempel släpptes direkt till VOD förklarar en producent. 

Men annars är producenterna inriktade på att konsumenten ska få konsumera filmen på det 

sätt den vill, det vill säga alla kanske inte vill eller kan se den på bio, utan föredrar att göra det 

på andra sätt. En av producenterna menar på att det är kvalitetsstämpel att filmen gått på bio 

vilket höjer den i ögonen hos konsumenten och av kund i andra visningsfönster. Det är dock 

en risk att distribuera film på bio uttrycker en producent. Det är mycket pengar inblandade för 

lanseringen av filmen medan att distribuera på DVD inte har den höga risken.  

En film är dyr att producera och därför behövs också biograferna för de är producentens 

största inkomstkälla. Speciellt om du gör en storfilm som är dyr att spela in menar en 

producent på.  

 

Monopolliknande ställning 

Något som alla producenterna anser som en problematik i nuläget kring filmdistribution är att 

i Sverige finns inte tillräckligt med konkurrens på biografmarkanden. De anser att det är en 

monopolliknande ställning som en av biografägarna har i dagsläget. De menar att den 

ställning som denna biografägare har gör att de har mycket att säga till om och sätter 

spelreglerna för hur det ska vara kring biografsituationen. En av producenterna tycker att det 

är dåliga villkor som den biografägaren ger eftersom den inte betalar något för att få visa 

titlarna och att de inte står för stora lanseringskostnader. Den monopolliknande ställningen 

gör att den åsyftade biografägarens tycke om film blir allrådande. Kommersiella filmer får ta 

mest plats uttrycker en av producenterna. För framtiden ser informanterna att de vill att den 

monopolliknande ställningen ska brytas och att en relativt jämstark biografaktör ska existera. 

 

En producent uttrycker att det finns en risk att smalfilmer som visas på den åsyftade 

biografkedjan sker bara i upp till en vecka i de större städerna och sen är den inte möjlig att se 

överhuvudtaget fram tills att nästa visningsfönster får visa den. 

 

En av producenterna berättar kring lanseringen av en film man producerat där man upplevde 

att man blev blockad från en stor biografkedja i Sverige för att filmen i samband med att den 

gick på en filmfestival i Sverige funnits tillgänglig under festivalens tidsrymd på digitaltjänst 

från en svensk teleoperatör, endast för teleoperatörens kunder. Producenten upplevde att 

distributörer såg det som ett problem, den distributör som sen tog emot filmen upplevde att 

man också blev blockad på samma biografkedja. Producenten såg från början ingen skada i att 



 29 

filmen fanns tillgänglig en kort tid på digitaltjänst före bio i samband med en festival. 

Producenten förväntade sig inte att något större antal av dem som hade tjänsten skulle vara 

intresserade av deras typ av film under denna korta tidsram. Man såg det som ett bra led i en 

marknadsföring av filmen då situation skapade diskussioner i offentligheten, men inte som ett 

offentligt släpp av filmen i den traditionella meningen. Det var inte ett medvetet försök att 

kringgå fönstersystemet menar man, men man förstod i efterhand att man brutit det gamla 

mönstret och blev straffad för det. 

Detta är vår tolkning av producentens bild. Vi har ej tillfrågat biografkedjan eller inblandade 

distributörer om deras syn på denna händelse och vi söker endast belysa en praktisk situation. 

 

Hold-back och flexibilitet  

Alla informanterna pratade om att det finns en fördröjning mellan visningsfönsterna och att 

det finns en nackdel med detta. En nämnde det som följande att det är ett problem att vissa 

filmer inte får de visningstider som de behöver - filmen dör ut på grund av oregelbundna 

visningstider. Att filmen ska fortsätta gå på bio avgörs efter hur många biobesökare som 

filmen fått. En av informanterna förklarade att till vissa filmprojekt är snabbheten viktigare, 

för att det finns ett rykte, ett word of mouth som sprids till de potentiella konsumenterna. Den 

hold back-tid som existerar på cirka 4 månader är för lång som en generell regel. Man menar 

att den passar till vissa projekt som större filmer, medan ett mindre projekt kanske ska ligga 

två veckor på bio och sen släppa vidare ut i alla andra kanaler för att kunna finna sin publik 

snabbare. Istället för att en mindre film går upp under kort tid och sen försvinner lång tid 

innan den kan tas upp av nästa fönster. Det är ett för stort glapp till nästa fönster och filmen 

dör ut. Konsumenten har inte fått möjlighet att se filmen på rätt sätt uttrycker informanten. En 

annan av informanterna säger att det finns en publik i alla fönster fast på olika sätt och anser 

inte att man ska låsa sig, utan öppna upp och inte desperat köra på på samma sätt. En annan 

producent ansåg att den vill ha det precis som de andra, en flexibilitet kring hold back-tiderna, 

men skulle kunna tänka sig ha filmen först på bio under en kort tid och därefter ha en parallell 

distribution i andra digitala fönster. En av informanten anser att det är ingen distributör som 

vågar testa att göra det tätare mellan visningsfönsterna.  

 

En informant uttrycker det på följande sätt att fokuset ligger på ordningen av 

visningsfönsterna och inte vilka plattformar de ska använda sig av. Spridningen i ett fönster 

får inte ta död på ett annat. Kommer de i fel ordning så blir det inte intressant för nästa 

fönster. Att ha en hög spridning som möjligt i alla fönster är något som man vill ha anser en 
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producent och det behövs en strategi för det. Inte släppa i alla fönster samtidigt men ha en 

bättre kontinuitet. Dock diskuterar alla informanterna om att de vill ha en maximal spridning 

av hög kvalitet i hela landet. Konsumenten ska ges möjligheten att kunna konsumera filmen.  

 

Flexibilitet 

Producenterna vill ha total flexibilitet för varje film. Kunna ge varje projekt en skräddarsydd 

distribution beroende på vad som passar den bäst. Se på vad varje film har för krav och 

möjligheter, istället för att använda förexisterande mallar för hur man behandlar typer av film 

som distributörer gärna tillämpar. En av informanterna förklara det som följande att olika 

filmer också behöver marknadsföras på olika sätt. När det gäller actionfilmer eller rent 

kommersiella filmer så är de ju uppbyggda från start att det finns väldigt mycket 

försäljningsvinklar på dem. En kvalitativ smalfilm kanske inte drar alla direkt. Word of mouth 

blir en sorts marknadsföring som tar tid på sig att få effekt denna typ av film. Det är även 

svårt att motivera en gigantisk lanseringsbudget för smalfilm på samma sätt som för en stor 

block buster. Informanten uttryckrt att en block buster har en kortare livslängd, tänket runt 

dessa filmer är kortsiktigt, att dra in så mycket pengar som möjligt fort. Jämfört med ett 

långsiktigt tänk hos dem som sysslar med smalfilmer.  

 

Informanten gav uttryck till att det skulle var spännande att se vad som skulle ske om man 

kastade om ordningen för att göra filmen mer tillgänglig. Dock såg denne en problematik med 

hur man skulle motivera detta för en distributör som ska lägga in en riskpeng i projektet. Den 

samme diskuterade vidare kring att hitta ekonomiska modeller för att göra det motiverbart för 

distributörer att byta ordning. 

Producenterna känner att det finns en osäkerhet hos distributörerna kring att utveckla och testa 

nya saker kring filmdistribution. En anser att distributörerna är inkörda i vanliga kampanjer, 

att de sällan har tid eller kunskapen att distribuera på alternativa sätt.  

 

För framtiden skulle producenterna vilja att hold back-tiden ska försvinna hos de ledande 

biografkedjorna och att flexibilitet kring distributionskedjan ska vara möjlig.  

 

Video on demand och digital distribution  

Tankarna kring video on demand eller andra sätt att använda sig av digital visning var det 

skilda åsikter kring till stor del. En av informanterna tror ej på lönsamhet i framtiden kring 

nätbaserad laglig konsumtion av film. Denne anser att det är en fråga om moral, ladda hem 
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gratis mot att betala 70-100 kr, och känner en osäkerhet över konsumenternas betalningsvilja. 

Medan två andra producenter ser det som en framtid inom filmdistributionen, men att för 

tillfället finns det ingen ekonomi i det men att det kommer.  

Tillgängligheten blir större om du lägger ut filmen på en VOD menar man, men hur stor blir 

spridningen. Hur får folk kännedom om just din film och söker upp den. Det kräver en annan 

slags kampanj menar en. Väldigt många måste hitta den för att avkastningen ska bli god, det 

säger sig självt. Man får en del gratis om man lägger ut filmen på bio då media plockar upp 

den. Det utgör en problematik med VOD i nuläget uttrycker en av informanterna. En 

producent menar på att om digital distribution ska komma tätt efter bio måste det kosta nästan 

lika mycket för att det ska vara en fortsatt lönsamhet för filmen. Denne förklara det med att 

dramaproduktioner är väldigt dyra och man måste ta bra betalt för dem för att gå runt. Därför 

måste bio vara första fönster för att det ska gå ihop ekonomiskt. Bio är något som värt att 

betala 100 kr för menar man.  

 

Två av informanterna har gjort försök att få behålla vissa digitala rättigheter såsom VOD på 

enskilda projekt. De är intresserade av att sköta den delen av distributionen själva i vissa fall. 

Producenterna uttryckte på olika sätt att man mötte svårigheter vid förhandlingar med 

distributörer på grund av juridisk komplexitet, men även att det fanns en osäkerhet från 

distributörernas håll om att avstå från enskilda visningsrättigheter. Alla aktörer bevakar sitt 

branschområde hårt och vill få ut så mycket som möjligt av det. Distributörerna vill ha alla 

rättigheter för filmen hos sig uttryckte en annan informant. En av de informanter som försökt 

behålla de digitala rättigheterna räknade på hur det skulle vara att distribuera via en egen 

webb-tjänst, vilket den kom fram till skulle vara dyrt och inte hållbart i dagsläget och 

jämförde med andra VOD-tjänster som finns nu. Dessa anses gå dåligt ekonomiskt, de är små 

men de växer rätt fort berättar informanten. Denne tillägger också att det kommer rätt som det 

är dyka upp en enkel tekniklösning som är alla kommer börja använda. En av producenterna 

talar om att svenska VOD-alternativt är dåliga i jämförelse med amerikanska VOD-tjänster 

som hade betydligt större utbud, fler konsumtionsalternativ och en större marknad som nu 

funnits en längre tid. Valmöjligheterna tyckte denne var större i amerikanska VOD-tjänster. 

Man kan köpa eller hyra vissa filmer innan biopremiär, och vissa filmer kan förhandsbokas 

förklarar denna producent som skulle vilja se samma utveckling av alternativ till svenska 

VOD-tjänster.  

Det är en självklarhet att de senaste och kommande produktionerna ska hamna på VOD, det 

ligger i paketet nu för tiden i avtalet med distributörer berättar en producent. Det finns i 
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distributörernas upplägg och produktionsbolagen är i händerna på dem - man är lite maktlös 

uttrycker denne producent.  

 

En av producenterna berättar att allt fler aktörer söker efter material till sin digitala 

distribution. Betalkanaler och teleoperatörer som vill fylla sina extratjänster. Men att dela upp 

rättigheterna mellan flera aktörer ger sämre betalt per rättighet och det är krångligt och avtal 

kan krocka med varandra. 

 

En annan diskussion som en av producenterna hade var att när DVD-formatet lanserades fick 

konsumenternas aktiva byte från VHS till DVD hela branschen att explodera, medan DVD till 

Blu-ray inte lyckats upprepa detta. Denne bedömer att digitala tjänster kommer ta över mer 

och mer istället för Blu-ray. 

 

Mobiler som visningsfönster 

Kring tankarna om att teleoperatörer ska bli en framtida samarbetspartner för filmproducenter 

hade informanterna lite olika åsikter om. En av dessa ser det som en oundviklighet att de 

kommer bli en framtida partner, vilket den ser som någonting positivt för att det behövs hittas 

nya ekonomiska modeller för att få upp lönsamt och tillgänglighet. Samme informant 

uttrycker också att etablerade som jobbar på ett speciellt sätt ser det som ett hot mer än en 

möjlighet. Att teletjänsten innebär att något annat fönster behöver stängas och att det måste 

man försöka kompensera för. En annan producent menar på att det finns ingen anledning till 

att göra en film för 25 miljoner kronor för att sedan låta den gå direkt till mobilen. Men denne 

kunde se mobilfönstret som en del i kedjan men i de senare stegen. En av informanterna 

menar också på att om teleoperatörer går in i finansiering och vill distribuera genom egna 

tjänster blir det problem mot TV-kanaler som ser dessa som konkurrenter men också som 

fiender på grund av att de anser att de inte tagit sitt ansvar med att bekämpa illegal fildelning.  

 

Andra kommentarer som två av producenterna gjorde var kring att kortfilmer och 

dokumentärer har i större utsträckning alternativa vägar. En av dem har distribuerat kortfilmer 

direkt till en webb-tjänst. Den andra tycker att kortfilm inte har en given distribution. Ibland 

går kortfilm till bio eller till TV. Att använda egen VOD-tjänst skulle kunna gå för kortfilm, 

det finns en marknad men de har ej kapacitet att administrera det. 

En av producenternas förklarade också att svenska filmers största konkurrenter är just svenska 

filmer, inte utländska filmer och block busters, men att dessa filmen tar upp en stor kapacitet 
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på biograferna. 

Två stycken berörde en films resa genom ”arrangemang”, alltså film som visas i ett större 

sammanhang – konstutställning, skolverksamhet/utbildning, belysa samhällsfrågor. 

 

4.3 Biografägare 

Informanterna finns beskrivna i vårt metodavsnitt ovan. 

 

Biograffönstret och hold back 

Biografägaren anser sig ha en god kännedom om olika sätt för distribution av film i Sverige 

utöver den som utgör deres egna verksamheten. Informanten resonerade kring flertalet 

distributionsformer i samband med en diskussion om biografens exklusivitet som första 

visningsfönster. Biografägaren rangordnade i en fallande ordning visningsfönsterna som bio, 

DVD, VOD och TV.  

Exklusiviteten innebär i dagsläget att filmer som tas upp av denna biografägare ej tidigare 

visats i annat visningsfönster riktad mot konsument, och att en tidsperiod om 122 dagar råder 

innan dessa filmer kan gå vidare till ett nytt visningsfönster. Informanter förklarar vidare att 

andra biografägare kan visa samma filmer samtidigt men exempelvis DVD-försäljning får ej 

påbörjas före tidsperiodens slut. 

Informanten tycker att de har dragit ner tillräckligt på sin hold back-tid, och de vill inte dra 

ner den något mer. Efter påtryckningar från andra aktörer i branschen har man genom åren 

fått minska tiden gradvis från två år till ett år och så vidare neråt till den nuvarande tiden på 

cirka 4 månader. Informanten gjorde jämförelse med USA där i dagsläget hold back-tiden 

ligger på cirka tre månader. Denne talar också om att man inte vet hur det kommer bli med 

hold back-tiden i framtiden och att 122 dagar kommer fortsätta vara ett fortsatt krav från deras 

sida. Fönsterfrågan är en stor frågan som diskuteras flitigt i branschen över hela världen 

förklarar informanten. Att man inte vill dra ner mer på sin hold back-tid i nuläget motiveras 

genom att man anser att det är till en nackdel för sitt egna fönster. En nackdel för biograferna 

är i slutändan en nackdel för hela branschen menar denne vidare. Samtidigt framhäver 

informanten att alla aktörer troligtvis vill att det egna fönstret ska gå bra och att man är lite 

färgad beroende på vilken position man sitter i.  

Informanten förklarar att detta system med bio som första visningsfönster är något som 

biografägare över hela världen är fast övertygande om är bra för alla parter. Konceptet kring 

day and date anser informanten inte vara en bra idé. Detta tillvägagångssätt att släppa film i 
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flera fönster samtidigt ses som ett hot mot biografens existens och att maximering av 

intäkterna förhindras. Det som beskrivs som framförallt problematiskt är att biograffönstret 

inte töms ut maximalt, vilket drabbar biografägaren, distributör och producent genom ett 

bortfall av intäkter. Informanten förklarar sitt resonemang på följande sätt: ”Om du kan ta 

betalt för en produkt eller vara i fyra olika fönster då som exempel bio, DVD, TV och VOD 

eller någonting, så blir den sammanlagda kakan större än om du ska ta ut priset samtidigt på 

en enda gång. Om du skulle släppa en film då till exempel i alla fönster samtidigt.”.  Släpp av 

film i flera fönster samtidigt skulle kunna innebära färre köp, att det inte blir köp i flera 

fönster under filmens livslängd på marknaden utan troligen enbart i ett av dem. Istället för att 

genom rådande system bana väg för ytterligare konsumtion i andra format senare i tid. 

 

Biografens fördel jämfört med andra visningsfönster för film är exklusiviteten, att vara först 

att visa film. En annan fördel är den sociala aspekten. Bio som en trevlig aktivitet tillsammans 

med vänner där de kan erbjuda överlägsen bild- och ljudframställning av filmen. 

Som social aktivitet ser biografen konkurrens från andra sociala aktiviteter och upplevelser. 

Man konkurrerar om konsumentens tid och pengar och det är av största vikt att deras besökare 

trivs hos dem. 100 kr för ett biobesök kan läggas på mycket annat, exempelvis en 

ishockeymatch eller ett par öl på krogen, berättar informanten. Till nackdel för biografen 

lyfter informanten fram ett allt ökande mediabrus. De måste kämpa mot allt som tar 

uppmärksamhet. Att hemmen utrustas med allt bättre teknik för visning av film är också något 

man ser som en konkurrerande faktor. Därför läggs stor energi på att få nöjda 

biografbesökare.  

 

Informanten skulle vilja säga att de spelar i stort sett alla svenska filmer som släpps varje år i 

varierande omfattning. Dock så anser informanten att det finns en problematik kring 

biografvisningar av svenska filmer, vilket är att svenska producenter och distributörer oftast är 

motvilliga till att ha premiär under vår och sommar. Cirka 30-35 svenska filmer som släpps 

varje år föredrar att ha premiär och visning under perioderna september till december och 

januari till mars. Producenter och distributörer bedömer att månaderna där efter innebär sämre 

tillströmning av biobesökare. Informanten framhåller att man arbetar hårt med att få dessa att 

tänka om, och skulle vilja se en förändring kring detta som gör det möjligt sprida ut filmerna 

bättre under året istället för att tryckta ihop dem på det vis som det är nu. Som det ser ut nu 

tvingas svenska filmer gå upp samtidigt med andra svenska filmer. De konkurrerar ut 

varandra. Lönsamheten skulle bli bättre genom att slippa gå upp samtidigt som andra svenska 
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filmer, under en period av eventuellt lite lägre biobesökande. Det framhålls att svensk films 

största konkurrent är just annan svensk film, inte Hollywood-filmer. Informanten berätta att 

nu för tiden följer man USA:s mönster gällande när och hur man visar filmer. Sommaren är 

full av block buster-filmer som går bra, amerikanska och några svenska. 

 

Den intervjuade anser att de tar ett kulturellt ansvar för filmen i Sverige i den mån de kan, 

med tanke på bred spridning. Deras uttryckta målgrupp är hela Sveriges befolkning, i alla 

åldrar. Dem vill tillgodose alla. Informanten förklarar vidare att det innebär att man visar både 

smala, kvalitativa och stora filmer. Men först och främst vill man säkra sin fortlevnad, och ett 

kommersiellt tänkande genomsyrar verksamheten. Amerikanska block busters driver hela 

verksamheten och utan dem går det inte ihop, då kan de ej visa smala och kvalitativa svenska 

filmer. Informanten berättar vidare att det dessutom svårt att få smala kvalitativa filmer att gå 

runt utanför storstäderna. Informanten berättar vidare att man visar film från samtliga 

distributörer som är aktiva på den svenska marknaden. 

Vidare berättar denne att de äger inga rättigheter till filmerna, utan att de är beroende av att 

distributörer vill visa filmer hos dem. Biografägaren vill göra skillnad på stor och liten 

distributör och ser deras verksamheter som väsensskilda. Att man arbetar på helt olika sätt om 

man, som denne uppdelar det, sysslar med stora filmer eller smala filmer. 

 

Digitalisering 

Man har genomfört en förändring på biografsidan just nu med digitalisering av biograferna. 

Från att ha skickat runt film på otympliga och dyra 35-millimetersrullar skickas nu film runt 

på hårddiskar. Film kommer kunna visas antingen på 35-millimetersrullar eller med digitala 

hårddiskar i framtiden på deras biografer. På tal om digital teknik nämns att visning av 

bildmaterial före filmen går digitalt via internet från en och samma plats ut till alla biografer i 

landet. 

 

Bios värdehöjande effekt 

Informanten redogör för biografens betydelse i filmbranschen. Det är en självklarhet att bio är 

första fönster av en anledning. Biografen har en varumärkesstärkande effekt, och höjer värdet 

på film som den visar. En distributör kan ta mer betalt för en film som tidigare gått på bio när 

den ska säljas till TV. Den stora betydelsen som biografen har bottnar i att film som går på bio 

syns och får större uppmärksamhet än om den inte gör det. Media recenserar och stora 

marknadsföringskampanjer lanseras. Det banar väg för filmens fortsatta liv genom fönsterna. 
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Att en film går på bio menar denne även indikerar att den håller ett visst mått av teknisk 

kvalité. 

 

Framtiden 

Informanten resonerar kring en kommande förändring av filmbranschen. Denne redogör för 

att det finns två markanta sidor, ståndpunkter, om biografens framtid. Den ena beskrivs som 

olyckskorparnas, som säger att fönsterfunktionen kommer att försvinna eftersom man 

kommer att släppa film i alla fönster samtidigt. Detta skulle leda till biografens undergång. 

Den andra ståndpunkten har en mer positiv syn och tror att biografverksamheten som helhet 

kommer att fortleva på grund av att det är en social upplevelse. Det är svårt avgöra vilken sida 

som kommer att vinna. Det kan komma att hamna någonstans mitt emellan uttrycker denne. 

Av ren självbevarelsedrift ser man positivt på framtiden från biografens håll och informanten 

berätta att de satsar på och rustar upp sin verksamhet. Deras målsättning är att växa som 

företag. Till sin positiva syn på framtiden gör denne en parallell till åsikter som förmodade att 

böcker och dagstidningar skulle försvinna i och med internet och läsplattors framfart. Detta 

har ännu ej inträffat. 

 

Filmavtalet 

Under intervjun diskuterades det rådande filmavtalet i korthet. Framförallt om den kommande 

förändringen som innefattar teknikneutraliteten. Denna berättar att förändringen inte påverkar 

dem direkt som biografägare. Denne ser det som en diskussion mellan producent och 

distributör om att vilja göra en satsning till bio eller inte. Ändringen är inte direkt avgörande 

för dem utan en påverkan på distributionen. De som biografägare står inte för några 

lanseringskostnader utan det gör distributören, dock så tillägger informanten att de satsar ju på 

filmen i de kanaler som de kan arbete med. 

 

5 Analys  

Med vår insamlade empiri kan man dra flera slutsatser. Vi har valt att lyfta fram det som vi anser varit 

mest framträdande för oss, vilket vi uppdelat i olika teman.  

 

Hold back, spridning och aktualitet 

Vi fann i vår undersökning att det finns en diskussion i branschen om att släppa filmer parallellt på 

bio och VOD. Om det ska göras och hur det ska göras var informanterna av olika åsikter. Teori kring 
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att produkter har en livscykel med olika faser som vi nämnt ovan (Baines, Fill, och Page, 2008) kan 

här beröras. Filmens produktcykel varar i flera år, och dess faser når den genom sin resa genom de 

olika visningsfönsterna. Anledningen till att filmen lever i flera år är som framkom i undersökningen 

att det existerar så kallade hold back-tider mellan fönster. Vissa är striktare än andra. Hold back-tiden 

för biograf är den som det finns mest åsikter och tankar kring. Hold back-tiden kan vara positivt och 

negativ. I våra intervjuer har den framställts som något mer negativt. Det finns en risk att filmen kan 

dö ut på förhand. Detta gäller främst smalare filmer som får visning i få dagar på bio, och sedan sker 

en fördröjning innan filmen blir tillgänglig för konsumenten igen. Kännedomen av filmen bedömer vi 

riskerar att sjunka från konsumentens medvetande i den stora konkurrensen av ett stort antal aktuella 

filmtitlar på marknaden. Å andra sidan finns en risk att om hold back-tiden är för kort så kan inte en 

maximering av intäkter nås i specifikt fönster innan den går vidare. Exempelvis att en film har fortsatt 

god försäljning i ett fönster men måste tas bort där ifrån. Detta kan gälla både storfilm och smalare 

film som lyckats väl. 

 

Om denna Hold back-tid för biografen skulle komma att bli mer flexibel kan det få livscykeln för en 

film att bli kortvarigare men också mer lönsam och eller tillgänglig. Faktorer som väger upp mot att 

filmen får ett kortare liv som framkom under intervjuerna kan kopplas till det som nämns i Film 

Marketing ”We are now in an on-demand world where consumers want to watch what they want 

when they want” (Kerrigan, 2009). Att filmerna släpps parallellt kan ge den fördelen att flera kunder 

får tillgång till filmen och detta kan då ge högre intäkter för filmen, och det blir möjligt att få igång en 

lönsamhet på VOD vilket har varit svårt så här långt. Om kunden vet om att möjligheten finns att se 

filmen på detta sätt. De pratar om att det finns olika VOD- tjänster men att användarna av det inte är 

så många i dagsläget. Att testa att använda VOD mer aggressivt kan öppna upp nya dörrar. 

Konsumenten kan inte konsumera utan kunskap. Kunskapen om VOD är ett kritiskt kriterie som 

måste uppfyllas om VOD ska nå högre lönsamhet i Sverige, och parallellt med det få ökad 

mediabevakning. Mediabevakningen är en lyx som framförallt biografen drar stor fördel av och som 

VOD:en fattas. 

 

Som informanterna berättade om så är ovan nämnda åtgärder något som kanske inte ska göras med 

stora filmer såsom block busters. Dock är det nog det som behövs för att få uppmärksamheten och öka 

användandet av VOD. Informanterna anser att det inte ska användas day and date på block busters i 

första hand, utan för smalfilmerna. Detta är något vi också anser skulle vara en bra distributionsmetod 

om kännedomen av VOD ökar, att smalfilmer ska kunna gå vidare i fönstren snabbare och bli 

tillgängligare för fler kunder snabbare. För när dessa filmer är aktuella och det till exempel har 
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skapats uppmärksamhet eller debatt i media kring den så bör dessa filmer ges möjlighet att nå 

potentiella konsumenter som är utspridda utanför storstäderna. För övrigt var informanternas 

uppfattning att smalfilmer bara gick i några veckor som mest i storstäderna. Ett sätt att nå ut till 

mindre orter är genom ovan berörda turnébioarrangemang. Men VOD har potential att nå ut till fler än 

vad turnébio gör. Men man bör skilja på dessa två konsumtionsformer. De skapar olika mervärden. 

VOD har exempelvis tillgängligheten, och turnébio har själva arrangemanget som omgärdar visningen 

och det fysiska mötet med kreatörer. 

 

Tillgänglighet  

Filmen bör finnas tillgänglig där kunden vill ha den för att maximera konsumtionen, vilket är något 

som flera aktörer mer och mer eftersträvar i branschen. Vilket utgör en trolig anledning till att de vill 

ha mer flexibilitet med spridningen av filmen. VOD kan ses som framtidens bäst lämpade fönster för 

spridning, eftersom nästan alla har tillgång till dator och internet. Vidare att det även finns fler och 

fler hemmabiosystem för filmtittande som gör det möjligt att se film med bra ljud- och bildkvalité i 

hemmet. Men tillgängligheten begränsas av bio och av problem att digitalisera äldre filmer. Dessutom 

vill inte alla konsumera film via hemmautrustning utan många uppskattar biografens 

upplevelsemässiga överlägsenhet.  

 

Flexibilitet 

En intressant framkomst genom våra intervjuer är tankarna om att varje film inte ses som var och en 

för sig, utan beroende på typ av film så får den en redan förarbetad mall för distribution. 

Producenterna önskade att detta skulle ändras och att varje projekt ska få sin egen skräddarsydda 

distribution, att se till vad som är bäst för filmen. Att kunna flytta runt de olika visningsfönstren 

utefter vad som känns passande för den aktuella filmen. För alla filmer är en egen produkt, de är alla 

olika (Kerrigan, 2009). 

 

En annan önskad flexibilitet som vi nämnt lite tidigare i analysen är den om att ifall biograf vill 

använda sig av hold back-tid så ska längden på denna bedömas för varje film för sig. Att filmer ska 

kunna få en separat bedömning beroende på hur många besökare som kommer till filmen när den gått 

upp. Samtidigt som man skulle kunna göra en ny bedömning om siffrorna skulle öka och då förlänga 

hold back-tiden igen. Detta gör det svårt för biograferna att planera visningar för filmen, men denna 

flexibilitet skulle nog vara att föredra på grund av den tidigare nämnda aktualitet som efterfrågas 

anser vi. 
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Biografen  

Det är problematiskt att marknaden för bio är som den är i Sverige med en aktör som anses ha en 

monopolliknande ställning. Flera anser att denna biografaktör i allt för stor utsträckning styr över 

vilken film som visas på majoriteten av de svenska biograferna, och att kommersiella storfilmer 

tränger bort övriga filmtyper. Detta ser vi som ett filmkulturellt problem då vi bedömer att 

mångfalden på bio hotas. Vår informant som fått representera biografägare tonar ner problematiken 

och anser att de tar ett kulturellt ansvar eftersom de likväl skulle kunna strunta i andra filmer utan bara 

köra upp block buster-filmer för det är dem de tjänar mest pengar på. De vill kunna fortleva inom sitt 

område och att genom öppna upp det så skulle det kunna medföra att det blev mindre besökare på bio. 

Deras hold back-tid bör kunna göras flexibel så att även andra delar kring distributionen av film ska 

bli mer flexibel, som producenterna vill. Att varje film kan få en egen hold back-tid. Eller att man gör 

en annan typ av standard. Om filmerna slutar att gå på bio efter ett antal veckor och att efter en vecka 

eller två sen den slutat visas på bio kan man göra den tillgänglig i andra fönster. Om filmen då 

fortsatts vis ska ha biografen som första visningsfönster, vilket också skulle kunna ske en förändring 

kring om det skapas en flexibilitet i filmdistributionen.  

Om en fortsatt situation råder med en ledande biografkedjan på den svenska marknaden, och denna 

inte skulle gå med på att bli mer flexibla eller öppna upp behövs fler biografer utanför deras ägarskap. 

Biografer som inte har dessa regler och som har ett annat sätt att se på hur film kan visas på bio med 

flexibilitet av visningsfönster i åtanke. Detta var något som både producenterna och distributörerna 

anmärkte kring. Kan någon ny aktör uppstå som har resurser nog att sätta igång en större biografkedja 

eller flera separat, som skulle kunna finnas som en konkurrent mot den nuvarande ledande 

biografkedjan. Det är antagligen en långsam resa där en biografaktör under längre tid köper/öppnar 

upp allt fler biografer och till slut totalt sett kan börja bli ett ”starkt” alternativ. Nyckeln kan vara att 

öppna upp en ny bio i Stockholm som skulle vara oberoende, utifrån informanterna kan detta vara en 

bra start. Likväl kan den redan existerande starka biografaktören växa.  

 

Som alla informanter diskuterade kommer biografen med stor sannolikhet vara kvar i en nära framtid, 

och det visar Vägval till filmen exempelvis som uppger att biobesöken hålls på en stabil nivå. 

Biografen kommer fortsätta vara det främsta fönstret eftersom det genererar mediauppståndelse vid 

biografpremiärer och att film på bio uppmärksammas genom recensioner. Informanterna ansåg att det 

finns en problematik med biografen trots att den är viktigt för filmens lansering. Eftersom det stora 

antalet filmer som vill gå upp på bio får trängas i den begränsade plats som finns. Filmer kan gå fåtal 

veckor på bio och sedan blir bortplockade så att någon annan film ska få plats. Därefter dröjer det en 

tid till samma film blir aktuell i ett nytt fönster på grund av hold back-tider. Trots denna problematik 
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kring biografen anser distributörerna och producenterna att bio som första fönster är av vikt och är 

inget som kommer att försvinna i framtiden, av den anledningen att film som visas på bio får en 

kvalitetsstämpel. Eftersom biografen har den höga ställningen inom filmdistributionen av dessa 

anledningar blir det inte konstigt att de kan ställa de krav som de gör, de har övertaget med sin 

popularitet och att det nästan inte finns någon annan möjlighet att få ut filmen på en bio med den 

spridningen som man vill ha för sin film. Detta kan dock skilja sig från film till film.  

 

Outsourcing  

När producenten lämnar över distributionen till ett separat distributionsbolag kan det liknas vid 

outsourcing. Det finns både för- och nackdelar kring att välja att göra på detta sätt. Att den som är 

bäst på den specifika aktiviteten utför den kan betraktas som en fördel. Men för en producent att 

lämna över till någon annan att utföra distributionen kan få följden att man förlorar inblick i denna 

aktivitet och utelämnas till distributörens syn på hur filmen bör distribueras. Producenten kan förlora 

makten över hur aktiviteten utförs (Parment, 2006). Att den inte blir som producenten önskat. 

Producenterna vi intervjuat uttryckte inte denna problematik på detta sätt men framhöll att det var 

viktigt att hitta en distributör som var rätt för deras film så att just deras vision om filmens liv skulle 

så gott det går kunna uppfyllas. Man ville gärna ha mer kontroll och tankar kring att behålla kvar 

distributionen inom företaget var något som informanter till viss del skulle kunna tänka sig, men det 

skulle ta mycket tid och resurser från det de helst av allt vill fokusera sin verksamhet på, att sjösätta 

och producera nya filmprojekt. Distributionsarbete tar tid och fokus från dem som dem vill lägga på 

nya projekt. Funderingar på att utveckla en egen distribution av filmen framkommer när man är 

missnöjd med distributörs tillvägagångssätt. Skulle det kunna gå ihop ekonomiskt för dem om de inte 

tog in en distributör? Det har som nämnts tidigare funnits försök till att behålla vissa typer av 

rättigheter som även det kan ses som en tendens till att outsourcing av distribution i Sverige kanske 

kan komma att förändras och inte vara lika vanligt som det är idag.  

  

6 Slutdiskussion  

Något som framkom i flertalet intervjuer var önskan om en mer flexibel distributionskedja för filmen. 

Möjligheten att för varje film kunna skräddarsy distributionen och att den även innefattar visning på 

många biografer. Att visningsfönstrens placering kan ske utefter vad som är bäst för filmen. Detta 

försvåras idag av rådande situation som finns på biografmarkanden genom de största 

biografaktörernas krav på att vara först med att få visa filmen och deras hold back-tid på 122 dagar. 

Producenter och distributörer vill fortsatt visa film på bio, för biografen betraktas som det främsta 
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visningsfönstret, det ger filmen en kvalitetsstämpel och det skapar en uppmärksamhet i media som 

filmen drar nytta av vid lansering till övriga visningsfönster. 

Den svenska marknaden är under en teknikförändring, med digitalisering av biograferna, 

tillgängligheten av allt bättre teknik för visning i hemmen, och det relativt nya visningsfönstret VOD. 

Dessa faktorer skulle kunna innebära förändring inom filmdistributionen i Sverige. Det skulle kunna 

innebära att filmen kan släppas parallellt i visningsfönster på till exempel bio och VOD. Detta kan 

vara till fördel för konsumenten eftersom dem mer och mer vill ha det efter sina premisser, där 

tillgänglighet när filmen är aktuell av oss bedöms som något viktig. Om filmen inte finns tillgänglig 

på det sätt som föredras av konsumenten, att den inte visas på biograf i närheten av konsumenterna 

eller under tider som inte passar gör att man riskerar att missa potentiella besökare. Gällande storfilm 

eller block buster påvisas en annan aspekt. Dessa anses av flera informanter fortfarande ha den strikta 

fönsterregleringen som är idag, eftersom dessa i större utsträckning får en god tillgänglighet på 

biograf genom att visas på många orter och i många salonger med en större publiktillströmning på 

dessa platser. Men för smalfilm skulle det vara mer gynnsamt för filmen om man kunde släppa den på 

bio och VOD parallellt då den sällan får samma biograftillgänglighet över landet. Smalfilm anses 

locka en lägre publiktillströmning i storstäderna och det är önskvärt att nå besökare som är utspridda 

över hela landet.  

 

I undersökningen kom det även fram att man vill har fler biografer i Sverige som har en mer öppen 

inställning till att testa till exempel day and date. Det förekommer biografägare som är öppna för detta 

men de är av betydligt mindre storlek. Att ytterligare biografer med denna inställning behöver öppnas 

i Stockholm och andra storstäder eftersom det är där som filmerna drar in sina största intäkter. 

 

Vidare forskning  

Som en fortsatt forskning kan det vara intressant att även ta in vad konsumenter har för kännedom och 

åsikter kring visningsfönster. Se ifall de tänker och agerar på det sätt som branschen upplever att de 

gör. Om det är så att konsumenten är villig att se filmen via VOD. Om det är aktualitet som är viktigt 

för att de ska se filmen. Kommer en flexibilitet i distributionskedjan skapa mer möjligheter för 

konsumenten att se filmen. Vill den ha det? 

 

Vidare kan forskning kan klargöra om det kan finnas ekonomiska fördelar i det vi nämner nedan. Är 

det mer lönsamt att outsourca än att göra aktiviteten själv? Även om det skulle vara en ekonomisk 

fördel att göra en förändring i distributionskedjan, kan flexibilitet ändra på lönsamheten?  

Hur biografägare gör sina urval vid upptag till deras biografer skulle vara intressant fortsatt 
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forskning. Hur man värderar filmer och kommer fram till i vilka städer och i hur många 

salonger man vill visa en specifik film på, och hur länge? 
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Bilagor  

Intervjuguide – Distribution 

Rubriker: Om företaget & informanten, Kännedom, Användning, Inställning/Åsikt, 
Lönsamhet & risk 
 

Om företaget & informanten: 

Ålder på företaget 

Storlek; antal anställda, omsättning 

Typ av verksamhet/produktioner 

Den intervjuades befattning/yrke 

Hur lång erfarenhet av arbete i branschen har den intervjuade? 

 

Kännedom (Vad/Vilka/Vem): 

Vilka distributionssätt använder ni? Vilka samarbetar ni med? 

Vad kan ni inte göra nu som ni skulle vilja göra? 

Om ni inte kunde distribuera på de sätt ni nu använder, vilka skulle ni rikta in er på då? Vilka 

skulle ni samarbeta med då? 

(Om du inte fick biografdistribution?) 

Är ni villiga att testa nya distributionsformer? Vilka? 

 

Användning (Hur/När): 

(Hur arbetar ni nu..?) 

Hur skulle ni arbeta om ni inte kunde göra det på det här sättet? 

Hur önskar ni att er distribution såg ut? (utan gränser, utan regler) 

Vad skulle krävas för att detta ska bli möjligt? 

 

Inställning/Åsikt (Varför): 

Vad har du för åsikter gällande de distributionssätt som nu berörts? 

Vad tycker du är bra med er verksamhets nuvarande distribution? 

Skulle du vilja förändra er verksamhets distribution?  

(Varför är du nöjd eller besviken?) 

Ser du problematik med att förändra er distribution eller problematik med er nuvarande 

distribution? 
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Upplever ni att användandet av vissa distributionssätt omöjliggör andra?(allts dubbla fönster 

och strukturen på det)  

Varför/varför inte villiga att testa nya distributionssätt? 

 

Lönsamhet & risk (Varför): 

Rangordna alternativen efter kostnad 

Rangordna efter risk (ekonomisk) 

Ser ni några risker med att använda andra distributionssätt? Vilka? 

Tror ni att andra distributionssätt skulle kunna vara lönsamma?  

Tankar kring att döda ett fönster med ett annat?  

 

 

 


