
Med sina 133 filmer och totalt 12 670 minuter skräck kommer Netflix ut som vinnaren, där tittaren 
får 128 minuter skräck per krona och månad. 

På andra plats hamnar Viaplay som erbjuder sina kunder 74,3 minuter skräck per krona och månad, följt av 
C More Play och HBO Nordic som låter sina tittare se 70,3 respektive 14,2 minuter skräckfilm per krona i månaden.  

Under mörka kvällar uppskattar många svenskar att kura ihop sig i soffan framför en skräckis.  
I takt med att dvd-spelaren alltmer blir en bortglömd relik i hemmet väljer fler och fler istället 
att se sin rysare genom en streamingtjänst. Men valet av streamingtjänst är inte alltid det  
enklaste. Vilken ska man egentligen välja för att få mest skräck för pengarna? 

Vi har jämfört de fyra största streamingtjänsterna Netflix, HBO Nordic, C More Play 
och Viaplay för att se vilken tjänst som ger mest skräckfilm för pengarna. 
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Om Skräckindex
 
Vi har undersökt antalet minuter skräckfilm som erbjuds hos streamingtjänsterna Netflix, Viaplay, C More Play och HBO Nordic, och delat 
detta med månadskostnaden för respektive tjänst. I de fall flera prismodeller funnits tillgängliga har vi utgått från den lägsta kostnad där 
tjänstens hela utbud ingår.

Informationen i Zmartaindex är insamlad genom informationsinhämtning från publika källor och i förekommande fall baserad på dags-
aktuell information vid tidpunkten då informationen inhämtades. Innehållet på Zmartaindex och hemsida har enbart utarbetats i syfte att 
informera och innebär ingen förbindelse från Zmartas sida kring informationens aktualitet från tid till annan. Vi på Zmarta gör vårt yttersta 
för att säkra att det alltid är korrekt uppdaterad information på Zmartaindex och hemsidan, men ger emellertid ingen, varken uttryck-
lig eller underförstådd, garanti för Zmartaindex innehåll, vad gäller korrekthet och/eller fullständighet. Ingenting på Zmartaindex eller 
hemsidan skall tolkas som råd eller uppmaning från Zmarta att fatta beslut utifrån informationen. Zmarta förbehåller sig rätten att radera, 
redigera eller lägga till innehåll på hemsidan samt att ta bort hemsidor eller delar av dem utan förvarning om vi anser det nödvändigt.
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