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NENT Group lanserar ’What about 
Monica’ som sin nästa 
originalproduktion 
 

• ’What about Monica’ är skapad av Julie Budtz Sørensen och baserad på hennes 
framgångsrika danska podcast: ’Det med Liv’ 

• Serien ansluter till flertalet originalserier för unga vuxna som har premiär på Viaplay 
under året 

• NENT Group planerar att släppa minst 40 originalproduktioner under 2021 
 
Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, släpper 
den danska coming-of-age thrillern ’What about Monica’ som sin nästa Viaplay Original-
produktion. Huvudrollerna spelas av de lovande talangerna Filippa Coster-Waldau och 
Maja Thiele och inspelningarna av den åtta avsnitt långa serien har precis startat i 
Danmark. ’What about Monica’ har exklusiv premiär på NENT Groups streamingtjänst 
Viaplay senare i år.  
 
16-åriga Louises liv vänds upp och ner när hennes bästa vän Monica blir våldtagen på en 
fest. Louise känner sig skyldig då hon lämnat festen i förtid och börjar på egen hand 
undersöka händelsen, men ju närmre hon kommer sanningen desto mer komplicerat blir 
det. Louise upptäcker snart att alla har hemligheter och förbjudna känslor, och hon börjar 
misstänka att våldtäktsmannen kan vara någon i sin närhet. Allt faller samman när Louise 
börjar utveckla känslor för den mystiska nykomlingen, Thais, som - enligt hennes vänner - är 
den påstådda våldtäktsmannen. Plötsligt står Louise inför ett allvarligt beslut: ska hon hålla 
fast vid sina vänner eller följa sitt hjärta och försvara Thais som hon tror är oskyldig? 
 
’What about Monica’ ansluter till en redan gedigen portfölj av Viaplay Original som riktar sig 
mot en yngre målgrupp. Under 2021 har också serierna 'Thunder in My Heart'; ’Try Hard’; 
'Dystopia' och 'Delete Me' premiär på Viaplay som en viktig del av NENT Groups 
innehållsstrategi att skapa originalinnehåll för unga vuxna. 
 
Filippa Wallestam, NENT Group EVP & Chief Content Officer: ”Den här serien belyser den 
svåra komplexiteten i val och konsekvenser, vilket gör ’What about Monica’ till ett rörande 
porträtt av de avgörande tonåren, där det sociala livet dominerar allt. Jag brinner verkligen 
för att skildra utmaningarna med att växa upp idag och jag tror att den här unika berättelsen 
och det begåvade kreativa teamet bakom, har all potential att locka vår unga vuxna publik.” 
 
Filippa Coster-Waldau och Maja Thiele spelar huvudrollerna i ’What about Monica’ som är 
en klassisk coming-of-age i thrillertappning. Serien i åtta delar är skriven av Julie Budtz 
Sørensen och baserad på hennes prisbelönta danska podcast 'Det med Liv' och är regisserad 
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av Nils Holst-Jensen. Den produceras av Nimbus Film och filmas i Danmark. Premiären på 
Viaplay blir senare i år. 
 
 
Om NENT Groups originalproduktioner 
 
NENT Group planerar att släppa minst 40 originalproduktioner under 2021. Under de 
senaste tre månaderna har säsong två av ‘Lyckoviken’; ‘The Defeated’; ‘The Head’; ‘Happily 
Married’; ‘Professionals’; säsong två av ‘Friheten’; ‘Orca’; säsong två av ‘The American 
Runestone’; och ‘Cryptid’ haft premiär på Viaplay. 
 
Nyligen meddelade originalproduktioner är ’Trom’; ’Glaciär’; ‘Vi barn från Bahnhof Zoo’; 
‘RIKET EXODUS’; ‘Made in Oslo’; ‘Estonia – den sista vågen’; ‘Zebrarummet’; ‘Threesome’; 
‘Suedi’; säsong två av ‘Stella Blómkvist’; säsong två av ‘Wisting’; ‘The Box’; ‘Två systrar’; 
‘Thunder in My Heart’; ‘Furia’; ‘Close to Me’; ‘Try Hard’; ‘Max Anger’; ‘Dystopia’; ‘Pernille’; 
‘The Swarm’; ‘Delete Me’; säsong två av ‘Det som göms i snö’; ‘Harmonica’; ‘Perfect People’; 
säsong två av ‘Förhöret’; ‘Huss’; säsong två av ‘Den som dräper’; säsong tre av ‘Fixi i 
Playland’; säsong två av ‘Heder’; ‘Home Invasion’; och ‘Margeaux’.  
 
NENT Groups ‘Wisting’ har visats på BBC Four och Sundance Now; ‘ALEX’ har sålts i Europa, 
Asien och USA; ‘Veni Vidi Vici’ har haft premiär på Hulu och har köpts av Lionsgate för en 
nyinspelning i USA; ‘Friheten’ har köpts av Canal+ och Topic; ‘Heder’ har sålts till RTL och 
VRT; ‘Den som dräper’ finns på BBC och ARTE; och ‘Mias magiska värld’ har lanserats på Sky 
Kids. 
 
NENT Group har etablerat ett samägt produktionsbolag i Storbritannien med FilmNation 
Entertainment och investerat i amerikanska studion Picturestart. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande streamingföretag 
och vår vision är att bli Europas främsta streamingbolag. Vår streamingtjänst Viaplay finns i 
varje nordiskt land och lanseras i Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA under 2021, med 
lansering i ytterligare fem marknader fram till 2023. Vi driver streamingtjänster, TV-kanaler, 
radiostationer och produktionsbolag där vårt syfte är att förmedla berättelser, beröra 
människor och vidga perspektiv. Med huvudkontor i Stockholm och ett globalt perspektiv, är 
NENT Group noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Roberta Alenius, Head of Corporate Communications: +46 70 
270 72 17) 
investors@nentgroup.com (eller Matthew Hooper, Chief Corporate Affairs Officer: +44 7768 
440 414) 

https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-och-camilla-lackberg-skapar-originalserien-%2560lyckoviken%2527-1729806
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/stjarnspackad-ensemble-i-nent-groups-nasta-originalserie-%2560shadowplay%2527-1676899
https://www.nentgroup.com/news/news-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-lanserar-internationella-thrillern-%2560the-head%2527-som-nasta-originalserie-1818585
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1868268
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1868268
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-originaldrama-%2560friheten%2527-atervander-med-en-andra-sasong-1763427
https://www.nentgroup.com/news/news-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-och-josephine-bornebusch-gor-%60orca%27-ett-originaldrama-om-social-distansering-1808719
https://www.nentgroup.com/news/news-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalproduktion-ar-dokumentarserien-%2560american-runestone%2527-1700173
https://www.nentgroup.com/news/news-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalproduktion-ar-dokumentarserien-%2560american-runestone%2527-1700173
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-den-overnaturliga-thrillern-%2560cryptid%2527-1659892%23
https://www.nentgroup.com/sv/news/news-releases/nent-group-gor-trom-som-sitt-forsta-originaldrama-fran-faroarna
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1881808
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1873242
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1870958
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1870015
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1867246
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1861600
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1860424
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1854152
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1853410
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1851471
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1848093
https://www.nentgroup.com/?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-slapper-%2560furia%2527-som-sitt-nasta-internationella-originaldrama-1842161
https://www.nentgroup.com/?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-lanserar-%2560close-to-me%2527-som-nasta-internationell-originalserie-1829388
https://www.nentgroup.com/news/news-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-esport-komedi-%2560try-hard%2527-ar-nasta-danska-originalserie-1822571
https://www.nentgroup.com/news/news-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalproduktion-ar-%2560max-anger%2527-1819937
https://www.nentgroup.com/news/news-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-skapar-%2560dystopia%2527-som-nasta-originalproduktion-1818919
https://press.nentgroup.se/pressweb/5714a4df4308d/post/norska-dramakomedin-pernille-nytt-viaplay-original
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/den-globala-bastsaljaren-%60the-swarm%27-blir-nent-groups-storsta-viaplay-original-hittills-1778743
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-adderar-%2560delete-me%2527-till-listan-av-originalproduktioner-1775377
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-sasong-tva-av-%2560det-som-goms-i-sno%2527-1769077
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-spelar-in-%2560harmonica%2527-som-nasta-originaldrama-1768373
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-och-adi-hasak-i-nytt-samarbete-utvecklar-originaldramat-%2560perfect-people%2527-1754392
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-presenterar-sasong-tva-av-danska-succeserien-%2560forhoret%2527-1754011
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-varvar-%2560huss%2527-som-nasta-originalproduktion-1751305
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-succeserie-%2560den-som-draper%2527-atervander-for-ny-sasong-1739207
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-populara-barnserie-%2560fixi-i-playland%2527-atervander-for-tva-nya-sasonger-1733309
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-populara-barnserie-%2560fixi-i-playland%2527-atervander-for-tva-nya-sasonger-1733309
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-presenterar-sasong-tva-av-originalproducerade-succeserien-%2560heder%2527-1731522
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-sci-fi-komedin-%2560home-invasion%2527-1699027
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-i-samarbete-med-adi-hasak-och-kew-media-for-den-nya-originalserien-%2560margeaux%2527-1667080%23
https://www.nentgroup.com/investors/press-releases-ir?page=/perma/press/1854152
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-originalserie-%2560alex%2527-saljs-internationellt%253B-sasong-tva-kommer-2019-1620511%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-originalserie-%2560alex%2527-saljs-internationellt%253B-sasong-tva-kommer-2019-1620511%23
https://www.mtg.com/sv/press-releases/hulu-usa-veni-vidi-vici/
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-originalserie-%2560veni-vidi-vici%2527-utvecklas-for-nyinspelning-i-usa-1667660%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-originaldrama-%2560friheten%2527-atervander-med-en-andra-sasong-1763427
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-thrillern-%2560heder%2527-1637272%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-thrillern-%2560heder%2527-1637272%23
https://www.mtg.com/sv/press-releases/den-som-draper-ar-nasta-originalserie-fran-mtg-studios/
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/filmnation-entertainment-och-nent-group-lanserar-samagt-produktionsbolag-i-storbritannien-1649243%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/filmnation-entertainment-och-nent-group-lanserar-samagt-produktionsbolag-i-storbritannien-1649243%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-investerar-i-det-amerikanska-produktionsbolaget-picturestart-1683388
mailto:press@nentgroup.com
mailto:investors@nentgroup.com


Pressrelease 
 
          12 feb 2021 
          Sid 3/3 
 

 

nentgroup.com 

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 
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