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Svensk
Biografstatistik
Helåret 2020
1 520 478

5 666 014
biobesök
på svenska biografer
jan-dec 2020

biobesök
på svenska filmer
jan-dec 2020

Svensk film stod för

26,8 %
av besöken på biograferna

Filmtoppen
Filmerna med flest biobesökare 2020
Film

Distributör

Besök

1

Frost 2

Walt Disney

560 571

2

En del av mitt hjärta

Nordisk Film

261 322

3

Star Wars: Rise of Skywalker

Walt Disney

247 970

4

Tenet

SF/Warner

247 854

5

Bad Boys For Life

SF/Sony

232 860

6

1917

Nordisk Film

227 143

7

Parasit

TriArt Film

226 836

8

Min pappa Marianne

Nordisk Film

220 621

9

LasseMajas Detektivbyrå - Tågrånarens…

SF Studios

187 105

10

Sune – Best man

Nordisk Film

178 585

Svensktoppen
Svenska filmerna med flest biobesökare 2020
Film

Distributör

Besök

1

En del av mitt hjärta

Nordisk Film

261 322

2

Min pappa Marianne

Nordisk Film

220 621

3

LasseMajas Detektivbyrå - Tågrånarens…

SF Studios

187 105

4

Sune – Best man

Nordisk Film

178 585

5

Berts dagbok

SF Studios

126 270

Kommentarer till biografstatistiken för helåret 2020
Coronapandemin drabbade biograferna mycket hårt, från närmare 16 miljoner besök 2019 till drygt
5,6 miljoner 2020. Allmänna rekommendationer att stanna hemma, filmflyttar till ett senare
premiärdatum eller direkt till en streamingkanal men framförallt användandet av ordningslagen för
att begränsa biobesöken har slagit hårt mot alla biografer i Sverige.
2020 inleddes med ett starkt första kvartal men därefter blev det tvärstopp andra kvartalet. Ett
återöppnande under kvartal tre och fyra gjordes med hårda besöksbegränsningar, först max 50
personer per föreställning och salong och nu 8 personer. Detta ska jämföras med våra nordiska
grannländer där gränserna har legat på 500 respektive 200 besökare, givetvis med samma avstånd
och dynamisk bokning precis som i Sverige. Det har lett till att deras återhämtning fram till andra
vågen har gått bättre än i Sverige.
Den svenska filmens andel av besöken var glädjande 26,83 % men kunde varit högre om
restriktionerna inte varit så hårda. I Danmark är motsvarande siffra för året med dansk film cirka
50%. Detta visar vikten av en lokal produktion när den internationella, främst amerikanska flyttas
runt.
Årets julfilmer plockades bort från repertoaren och de flesta biografer har fått stänga över
julhelgerna. Det innebär ett stort intäktstapp eftersom det är den viktigaste säsongen för biograferna
och intäkterna därifrån behövs för att klara av kommande mindre starka biografmånader.
Biograferna är en viktig del av stadsbilden, kulturlivet och näringskedjan för en films möjlighet att
inte bara få synas utan också att finansieras. Biografernas hopp står nu till att det kommer ytterligare
ekonomiskt stöd för att överleva effekterna av pandemin.
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