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Tomten kom tidigt i år. Efter en volatil indexhöst där genomsnittskvaliteten pendlat i hastiga intraveckorörelser 
mellan 6,75 och 7,17 har årets julfilmer tagit plats på streamingjättarnas topplistor. Under de senaste veckorna 
störtar index med ett stadigt momentum nedåt. Är detta sista chansen att hedge:a prenumerationspriset vid en 
BMI-nivå på 47 kr/månad, eller står index inför ett tomterally mot botten? 
  
Efter att november inletts på låga indexnivåer som sammanföll med premiären för Army of Thieves (IMDb 6,4, RT 70), 
och en förnyad strömningsknuffknuff för Army of the Dead (IMDb 6,3, RT 69), visade både svenska och globala index 
ny index under hela månaden. Även om filmerna sällan placerar sig överst i topp på streamingjättarnas listor finns 
det ett stabilt underliggande tryck uppåt från enskilda filmer med riktigt höga snittbetyg som långsamt lyft index 
under månaden. På Disney+ ser vi effekten från Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (IMDb 8,1, RT 92%) och 
Black Widow (IMDb 7,1, RT 82) som lämnade Premiere Access under oktober och lyftes direkt till toppen. Liknande 
mönster återkommer hos HBO Max, där Dune (IMDb 8,4, RT 82), The Suicide Squad (IMDb 7,7, RT 90) och Tenet 
(IMDb 8,0, RT 70) ger stöd, samt på hyr-VOD-sidan där En runda till (IMDb 8,2, RT 92) och A Quiet Place Part II (IMDb 
8,0, RT 91) drar uppåt.  
  
Mot den bakgrunden uppvisar december hittills ett helt nytt sentiment på strömningsmarknaden vilket gjort att BMI-
index fram till vecka 49 brutit ned till en nivå på 6,52, vilket är kraftigt under 200-dagars glidande medelvärde och 
nära en bottennotering på årsbasis. Vår syn på de bakomliggande orsakerna till det stadiga fallet handlar i huvudsak 
om två samverkande trender: en långsam makrorörelse som pressat index under flera år, och ett tydligt 
säsongsmönster som gett ett plötsligt utslag under de senaste veckorna.  
  
Sedan Netflix började producera egna filmer och serier 2013 har streamingjättarnas originalinnehåll långsamt dragit 
till sig en allt större andel av publikens uppmärksamhet, och filmtitlarna får därmed på årsbasis också en större vikt i 
index. Många originalfilmer når visserligen framgång på filmfestivaler och hos kritiker, men majoriteten av 
strömningstjänsternas egna fabrikat (bara Netflix har till dags dato släppt över 1 500 originalproduktioner) 
produceras inte för att få höga betyg, utan mäts snarast mot KPI:er som rör premiärmomentum och organisk 
viralitet. Eftersom filmer i strömningsåldern inte längre behöver sälja biobiljetter för att bli streamingsuccéer 
kommer denna makrotrend, som även syns hos HBO Max och Disney+, sannolikt att fortsatt trycka ned index även på 
flera års sikt.  
  
Det som gett denna sluttande rörelse extra fart från vecka 48 är ett plötsligt skifte i publiksentimentet, vilket lyft 
säsongens julfilmer till toppen på streamingjättarnas listor. Julfilmerna har traditionellt nått ett utbrett tittande, 
samtidigt som de får jämförelsevis låga snittbetyg från publiken. Vi har under hela hösten bevakat det jul-sänke som 
under 2020 pressade ned BMI-index till 6,16 vecka 51, och såg redan för tre veckor sedan hur filmer som Father 
Christmas Is Back (IMDb 4,5, RT 9) och Love Hard (IMDb 6,3, RT 45) letade sig in på Netflix topplista i Sverige.. Under 
vecka 48 har filmer som A Boy Called Christmas (IMDb 6,8, RT 86), A Castle for Christmas (IMDb 5,6, RT 75), Single All 
the Way (IMDb 6,4, RT 62) och The Christmas Chronicles 2  (IMDb 6,0, RT 64) gjort slarvsylta av BMI-index och alltså 
pressat priset till de lägsta nivåerna sedan mars.  
  
Prisnivåer under 50 kr/månad innebär normalt sett en stark köpsignal, men konsensusbilden är ändå att BMI kan falla 
ytterligare. Historiskt har index bottnat först tre veckor in i december, och baserat på tidigare års tomterally ser 
julfilmernas dominans på strömningsjättarnas topplistor ut att kunna stärkas med ytterligare femtio procent. Den 
modige bör bevaka ett stärkt kontra avmattat momentum i indexfallet fram till julafton, med sikte på en riktkurs som 
i vårt bästa case faller under 35 kr/månad. 
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