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Sammanfattning

Utredningsdirektiv

förstuppdragutredningenssammanfattningsvis varitharDet att
för friakan finnasproblem i dagidentifiera och analysera de pro-som

svenska kvalitets-möjligheterprogrambolagsducenters och göraatt
haft uppdragethar därtilldem. Utredningenoch sprida attprogram

vad kananalysen bedömainledandeutifrån slutsatserna den somav
för distribu-produktionenför inhemskaöka dengöras att programav

Under förutsätt-till svensk publik.TV-kanaler riktar sigtion till som
för-skall utredaren lämnasäkerställasfinansiering kanning attav en

detta syfte.med stödåtgärder islag försöksverksamhetom en
direktiven haförväntas enligtstödåtgärdemasålunda föreslagnaDe

effekter på flera nivåer attgenom

ochfristående TV-filmare TV-finansieringskällor föröka antalet
producenter,

TV-utbudet,samlade svenskapå detförbättra kvalitetenbidra till att
sysselsättningseffekter,positivage

utveckling,bidra till TV-mediets
världen,sprida svensk TV-kultur ibidra till att

mellan olika aktörer.samverkangynna

Intressenterna och problemen

problemberörs deproduktionsenheterfriståendeTre somavgrupper av
denfria filmare, b producenter inomhaft autredningen analysera:att

på denproduktionsbolagbiograffilmssektom ctraditionella samt
TV-marknaden.kommersiella

hårttioårsperioden drabbatsdenfria filmarna har underDe senaste
formdels iTelevision,åtstramningspolitiken inom Sveriges av enav

dokumentär-utläggningsvolymen påtrettioprocentig nedskärning i
till utlägg-medlenform omfattande reduceringsidan, dels i avav en
försämratshar ocksåñktionssidan. fria filmarnas situationningar på De
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längre bortflyttat för finansiella åtaganden alltSVT sinaattav normen
från svårigheterna har för de fria filmamas delfullfinansieringens nivå.

efter-på reklam-TV-sidan,inte kompenserats decenniets expansionav
TV-kanalerna.de får uppdrag från de kommersiellaendast sällansom

problematiska kon-medför radDessa omständigheter sammantaget en
delsekvenser för fria filmarna. använda sinde De tvingas storen av

TV-projektkreativa pussla ihop finansieringen ocksåenergi åt att av
får finna samprodu-bedöms mycket attraktiva. svårareDe attsom som

medel tillutanför landet. möjligheterinom och Deras avsättacenter att
blir deBeroendet ökar. Följdenutveckling attutarmas. av sponsorer

uppoffringar för fåfria personligafilmama oftast arbetar under attstora
periodisktillprojekt förverkligade och visade i TV. Många tvingassina

arbetslöshet.
funktionskeden betydandeFilmproducenterna hade i tidigare en

gällde inspelningarsamproducerande till SVT då detpartners avsom
förfogaroch barnprogram.enskilda filmprojekt, dramaserier Det.ex.

både doku-fortfarande för TV-produktion inomkapacitetöver storen
outnyttjad påförblir utsträckningoch dramaklassen. Den imentär- stor

sida.från sändande TV-bolagensgrund minskad efterfrågan deav
för TV-orienteradeförhållanden medför viktig plantskolaDessa att en

träda.andra filmarbetare ligger iregissörer, författare och
dokumentärfilmför TV-anpassad novellñlm,fmansieringsstödEtt

tilluppenbarligen dels bidraoch liknande kvalitetsproduktion skulle att
dels innebära arbets-arbetsintensiteten ochutjämna svackorna i en

mindre bolageneffekt synnerhet för demarknadsmässigt igynnsam
mellan lång-verksammadänned skulle få möjlighet ävenattsom vara

filmsproduktionerna.
TV-marknadenreklamfinarzsieradeBland producentema på den

till-finns producerautbredd lust och vilja artatt av en somen program
kvali-självkänsla ochfredsställer yrkesstolthet, professionelladeras

vanligen hänvisadestandardproduktion detetsanspråk bättre den ärän
normala uppdrags-till. hindren för det första derasDe viktigaste är att

denefterfrågarreklamfinansierade TV-bolagen, sällangivare, dvs. de
kostnadsskäl, delvis för de intedelvis överens-typen attav program, av

utbudspolitik. det andra produktionsap-med bolagens Förstämmer är
tradition hårtproducentgruppoch kompetensen inom dennaparaten av

underhållningsproduktionen. inomuppknuten till den breda Kriserna
andraden grunden bero på heltsvenska TV-underhållningen torde i
dennaorsaker skulle producentema inombrist på Däremotän pengar.

står tilldel från andra hållbranschen vitaliseras änatt som nuav av
och försöksprojekt,buds kunna söka medel till experiment, utveckling

beträffarför. Vaddvs. sådant sändande kanalerna inte betalardesom
kortfilmsdramatik gäller iproduktionen dokumentärer ocht.ex.av
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bolagenkommersiellavillkor för depraktiken i yttrestort sett samma
skullekvalitetsproduktiontillMöjligheternaför de fria filmarna.som

defri frånstårfmansieringskälla sän-med tillkomstenöka somenav
bolagen.dande

dels Sverigesviktigasteproduktionsenheternas ärfria avnämareDe
TV-kanalema.kommersiellaTelevision, dels de

formelltmedservice-företagpublic ut-Television ettSveriges är ett
svå-har SVTprogramområdenvissasig. Påkvalitetskrav ställt påtalat

kvalitetsambi-till sinabolag levasändanderigheter att egnauppsom
producenter,friaansvarsambitioneroch till sinationer gentemot pro-

medsammanfallerAmbitionemafilmare.och enskildaduktionsbolag
dokumentä-programområden:tvåbehovsstyrka inomsärskilt markant

speladförutomingårdenkortfilmsfiktion. Ioch gruppensenarerer
skulletvådessa ettInomanimationer.novellfilm även genregrupper

kvalitetsut-för SVT:savgörande betydelsefåkunnastödsystemexternt
utläggningspolitik.bud och

så-särställningTV4TV-kanalerna intarkommersiellaBland de en
tillståndmedTV-kanalenreklamfinansierade attendavarande densom
medsigKanalenmarknätet.television irikstäckandesända nuva-anser

önskvärdmedel för iframför allt saknareklamlagstiftning attrande
genomarbetade do-dramatik,kvalificeradproducerautsträckning låta

TV-produktiontill svenskmedelExternaoch bamprogram.kumentärer
barnprogrammenekonomisktbidra tilldelskulle för TV4:s tryggaatt

dokumentärsidan. Detnovell- ochutbudet påförstärkaoch till se-att
kom-för övrigaocksåoch önskvärtgiltigtmånkan i någon ansesnare

frukternatillgodogöra sigdessaskulleIndirektmersiella kanaler. även
till kvalitetspro-stödsystemprofessionella utvecklingden ettsomav

innebära.skullebolagende sändandeutanförduktion

Åtgärdsförslaget

ändamåletmedfond inrättas attinnebärUtredningsförslaget att en
sändande bola-utanför deproduceradkvalitetstelevisionstödja svensk

administrerasochanslagstatligahelt medFonden finansieras avgen.
förstyrelseTV-nämndensTV-nämnden. utsermyndighet, Svenskaen

harnämndproducenters.k. atttvåförsöksverksamhetsperioden som
skallnämndproducentstödjas. Enskallbedöma vilka projekt varasom

skallNämndproducentemalandsorten.Stockholm, istationerad i en
ungdom.ochför barnsärskilt slå vakt programom

under-produktionsstöd ellerutgåfonden kanMedel somsomur
kortfilminomtill TV-programlagsbefrämjande bidrag genregmppema
produk-sökasbidrag kanochProduktionsstödoch dokumentärer. av
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tionsföretag utanför de sändande TV-bolagens krets. Till ansökan skall
fogas intyg från sändande bolag markerar sin intentionett attsom
sända och sin avsikt delta i finansieringen projektet.att av

TV-nämndens formaliseras i samproduktionsavtal medengagemang
produktionsbolag och sändande bolag, där nämnden enligt grundmo-
dellen bidrar med högst 80 % produktionskostnadema, den bidrags-av
sökande producenten med minst 10 %, det sändningsgaranterande bo-
laget med minst 10 %. sändandeDet bolagets insats skall i grundmo-
dellen sändningsrätten till primärvisning och två snabbrepriser.avse en
Övriga rättigheter tillfaller den bidragssökande producenten.

Finansiering

Svenska TV-nämndens fond för stöd till svensk kvalitetstelevision
finansieras enligt utredningens förslag med medel från TV4 AB:s
utökade koncessionsavgifter. För avsedd genomslagskraft böratt
fonden under försöksperioden dimensioneras till minst miljoner75
kronor årligen. Försöksverksamheten bör utvärderas efter år. Omtre
utvärderingen så motiverar bör verksamheten därefter ochpermanentas
tillföras ytterligare finansiella medel så utvidgning verk-att en av
samheten med ytterligare nämndproducent säkerställs. Möjlighetenen

delfinansiering från rundradiofonden bör inte uteslutas.av en
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utgångspunkterochBakgrundl

framtidOsäker1.1

fram-bestämtutredningsuppdraget iKommittédirektiven placerar ett
utveckling.televisionensinför itidsperspektiv. Vi står stegett nyttnu

kanbegränsningartekniskanuvarandeteknikendigitalaDen gör att
betydelse.förlorakomma iatt

osäkert. Vimycketframtiden kommerdigitaladen ärHur att utse
överföringstekniskadenmycket iförändraden kommer attvet att

förkonsekvenserdessaingentingmetodiken, vi nästanvet ommen
denemellertidförefallerpunkternågraprogramproduktionen. På sam-

samstämmigabranschenlade sakkunskapen i göraatt oav-prognoser,
publiciproducerande företag,sändande ellerden hör hemma isett om
dennadömasektorn.kommersiella Attdeneller iservice-sektom av

förtalar ingentinginför utredningenuttalandenenhälligasakkunskaps
begränsateller behovetbetydelsenminskaskulleutvecklingen ettatt av
planeradomväxlandemedTV-kanalerantal svenska programmeny,

tillgängligaform allmäntpublicerad idag för dag och program-av
med-kommerdigitaliseringenförhellertalar atttablåer. Ingenting att

förändras.radikalt skullekaraktärmed sådankanalerföra antaletatt
kommerTV-programbehovetför atttalar ingentingFramför allt att av

minska.
minstöka, intekommer behovetSannolikt tvärtom attprogramav

denkanalerdär änmarknaden, typden internationellapå även annanav
kanefterfrågan.till Manbidramenykaraktären kommertraditionella att

vidaremed tillscirkulationsformersekundäraalltså sigvänta nya
allmän-behovmed klaravillkorosäkra ekonomiskamycket avmen

beskrivasbrukarsådanahuvudsakligenintressanta somsomprogram,
ochsamarbeteTV-värld kommerdigitalakvalitetsprogram. denna ettI

medlikhetisådananationaliteter,idéutbyte mellan olika ävenett som
detnödvändig inteblispråkområden,småSverige attrepresenterar om

1Bilaga
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mediala trivialtelevision skall leda till Övermättnad hosöverflödet av
publiken

framtid föreliggandedenna bakgrund och dennaDet är mot som
undersökning genomförts.har

samtid1.2 Turbulent

svenska har mycket kort tid undergåttDen TV-repertoaren genom-
kanalergripande förändringar. Utbudsvolymen har liksom antalet

mångfaldigats valfriheten har i formellpå några år, och åtminstone
Å utvecklingenmening blivit mycket tidigare. andra sidan haränstörre

ökningprogramsidan knappast kännetecknats motsvarandeav en avav
kontrover-variationsrikedomen. mycket vanlig och knappastDet är en

siell uppfattning förytligats, likriktats ochTV-utbudet hariatt stort
substanslöskommersialiserats under det decenniet och attsenaste

den samladeunderhållning fått otillständigt dominerande funktion ien
monopoltelevisionen förlo-under den tid gått sedanrepertoaren som

började fram-rade ställning den kommersiella televisionen sinsin och
publicmarsch. omfattas ingalunda enbartuppfattningDenna ser-av

vanligtvice-televisionens förespråkare. Ordet tingeltangeltelevision är
yrkesjargongförekommande reklamfinansierade sektornsi denäven

beteckning kommersiellaför delar den repertoaren.som av egna,
förändringbeskriver uttryckligen dennaKommittédirektiven inte

likriktning ochdet riskerna för fortsatt utveckling med ökadärmen en
kommersialisering tillsättautbudet" föranlett regeringen atttav som
föreliggande utredning.

höstenUtredningen genomförts under och 1997har sensommaren
befunnit iunder skede då den svenska TV-branschen sig ettett

har markeratsanmärkningsvärt turbulent tillstånd. Turbulensen av en
policyuttalan-chefsposter, ochosedvanligt på ägandeomsättningstor

pr-oduktionskon-den branschen, programpolitiska skandaler,inom av
flikter, maktpolitiska utspel, digitala osäkerheter.

uttryck förTurbulensen utredningsuppdragetprecisär ett pro-som
blemtillståndet inför framtidsperspektiven.dagsläget och osäkerheteni

föruttryckDen på gång liksom utredningsuppdragetär ettsamma - -
stimulerandesvensk television befinner i brytningsperiod medsigatt en

möjligheter framtid. Möjligheterna tillvarainför denna osäkra måste tas
Med denoch de kreativa vårdas framtiden skall säkras.resurserna om

målsättningen utredningen arbetat.har

Konferens oktNATPE 1997.
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syftenmålpolitiska1.3 Fyra
kanutredningsuppdragetsyften. IsamverkandefleraharMålsättningen
ochsysselsättningspolitiskanäringspolitiska,kulturpolitiska,urskiljas

implikationer.regionalpolitiskaäven

Kulturpolitik.3. ll

tillinledningenskisserad iredanbakgrundenkulturpolitiska ärDen
infly-underförfallprogrammässigtförebyggakapitel. ettFördetta att

deunderförutsesTV-kanalerantaletflerdubblingdentande somavav
utredningsuppdragetiKulturdepartementetefterfrågarkommande åren

kvalitet."godsvenska TV-programflerkanåtgärder somsådana avge
SverigestillförsårligenredanmedelallmännadeUtöver nusom

Kul-ställerkvalitetsuppdrag,formuleratuttryckligtmedTelevision ett
finansiell lös-utsiktiomständigheterunder vissaturdepartementet en

kvalitetsproduktionen.stödfungerandeåstadkommaför ettning att

Sysselsättningspolitikl

dentillallt knutnaframföromständigheter ärkvalificerandeDessa
Uppdragetutredningsuppdraget.påaspektensysselsättningspolitiska

möjligheterprogrambolagsochproducenters"friahandförstaiavser
uttryckligentalasdirektivenkvalitetsprogram. I omsvenskagöraatt

frånflermåsteTV-producenterochTV-filmareFriståendeatt
utredarenochtill,vända sigfinansieringskälloroberoende attvarandra

sysselsättningenföreffekternaredovisa ensärskilt avattuppmanas
TV-produktion.svenskökad

aktua-sammanhanginledandedettairedananledningfinnsDet att
Siffer-sektor.dennaarbetsmarknaden inomförhållanden pålisera vissa

ochjämförbarafulltintekällor är somfrånhämtatmaterialet är som
till-detmörkertalsvårtolkadeoch gerför sig menstorarymmervar

situationen.uppfattningviss omsammans en
i5002beräkningar ärFilminstitutets personerSvenskaEnligt ca

utanföroch TV-programñlm-produktionmedsysselsattaSverige av
TV-bolagen

Svenskafrånñlmavtal. Rapport2 överläggningar nyttför ettUnderlag om
1997.oktFilminstitutet,
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Enligt Svenska Teaterförbundets AK-statistik år 1997 40 %är ca av
förbundets anslutna filmskådespelare arbetslösa, 26 % anslutna film-av
regissörer, 21 % anslutna filmfotografer, 25 % ansluten film-av av
personal i övrigt

I oktober 1997 enligt uppgift från Arbetsförmedlingen i Stock-var
holm 188 regissörer anmälda arbetssökande oavsett kategori, 51som
TV-producenter/produktionsledare, 46 inspelningsledare, 42 produk-
tionsassistenter, 87 film-/videoredigerarq 100 film-/videofotografen
56 ljudteknikerf

Till dessa alarmerande siffror bör läggas det förhållandet denatt
kvantitativt överdimensionerade gymnasiala medieutbildningen i landet
kommer medföra efterfråganatt på jobb i den generationenen yngsta

arbetsmarknaden för närvarande har mycket svårtsom tillgodose.att
Förutsatt sysselsättningsmöjlighetemaatt i branschen förbättras borde
emellertid dessa ungdomars kunskaper och intresse för medieverksam-
heten kunna utomordentlig inför framtiden.ses som en resurs

Det finns andra teckenäven anledning till optimism i detsom ger
sammanhang utredningen inordnadär De samlade erfaren-som
heterna inom kulturområdet visar stimulansåtgärder medatt kulturella
förtecken: 5

sysselsättningsintensivaär
har goda spridningseffekter landetöver

hög medfinansiering andra intressenter även privatagenererar av
har synergieffekter vidstora sidan sysselsättningenav

kostnadseffektivaär och initiativskapande

1 Näringspolitik

Utredningsuppdraget har näringspolitisk dimension hänger näraen som
med både den sysselsättningspolitiska och den kulturpolitiska.samman

Enligt direktivet är stark inhemsk TV-programindustri betydelsefullen
bl.a. för bevarandet språket och kulturen. En stark inhemsk TV-pro-av
gramindustri kan samtidigt skapa sysselsättning och medverka till
internationell spridning svenska TV-program och svenska kulturytt-av
ringar. Ur kulturell och mediepolitisk synvinkel för sysselsätt-samt
ningen det följdaktligenär viktigt främja nationellatt TV-produktionen

3 Statistik TAK, 970831.
4Brev från Arbetsförmedlingen, Kultur/Media, Stockholm, 971009.
5Promemoria, ESU-enheten, Kulturdepartementet, 970728.
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tillväxtenochstimulerasTV-programindustrinmångfalden inomså att
sikt."på långfrämjas

internationellaåtskilligafinnsTV-historien storasvenskadenI
varitframgångardessa attattanföra. Det noteratriumfer värt attäratt

enskildafrånkreativa insatserkvalificeradetill personerhänföra ytterst
till-allmänhetde iocksåindustrikollektiv, attprofessionellaoch men

ekonomiskaochpersonellamålmedvetnainflytandeunderkommit av
förblivit berömtharsida. Sverigeprogrambolagetsfrånprioriteringar

Viet-projektdokumentäraexempelvispåsatsningarstorslagnavissa
Ingermusikdramatik Bergman,påBergmanl,dramatiketc., pånam
fram-dessaochÅby, Varbarnprogram.underhållning,på en av

kvalitetsstyrdaexempel påandraåtskilliga att resurs-och ärgångar
stimulerande.näringspolitisktfungerarsatsningar

ströddademellanSverigeÅ förnekasdet intekan attsidanandra
internationellthävda sigsvårthaftåren attframgångarna som engenom

strukturelldelvisuppenbarligenSvårighetema ärTV-nation.ledande av
sigsvårthar göraspråketsvenska attdetpåberor bl.a.och attart

televisionenskommersiellaEfter denmediemarknaden.gällande på
in-präglaskommitgradtilltagandei attsvensk TVgenombrott har av

underhåll-angloamerikanskadenfrånframför alltutifrån,flytandet
import-gällande påenbartsig inteInflytandet görningstelevisionen.

denmycketförföredömeövergripandeocksåsidan avutan som
TV-produktionen.inhemska

talandeemellertidframgångarnainternationella ärnyssnämndaDe
språk-överbryggaväl kanmycketkvaliteterTV-mässigaförbevis att

godafinnasdetbordekvalitetstelevisioneninomJustliga spärrar.
detgällande inomsigTV-branschensvenska göraattför denutsikter

förverkarsystematiskt attårnågrasedansamarbeteeuropeiska som
be-marknaden. EUpådominansenamerikanskadenmotbalansera

2010 Förområdet årskall arbeta inommiljonertvåräknar änatt mer
denviktigtdetTV-kultur attsvensk ärstärkahävda ochatt

krävakommerutvecklas. Det attSverigeindustrinaudiovisuella i
kvalitetstelevisionen.förvillkorförbättrade

Regionalpolitik1

ochsysselsättningspolitiskakulturpolitiska,demedförbundnaNära
konsekvenserregionalpolitiskadeaspekternanäringspolitiska är även

denklartheltförefaller attredovisa. Detharutredningen attsom
traditionStockholmsområdettillproduktionskoncentration avsom

6 överläggningar,Underlag för aa.
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kännetecknar både film- och TV-verksamheten i Sverige har
missgynnat landsortens möjligheter komma till tals, både motivisktatt
och arbetsmarknadsmässigt. Problemet har bl.a. uppmärksammats i
1995 års Kulturutredning7 vilket lett till vissa initiativ klartärsom av
intresse i utredningens sammanhang, nämligen de s.k. regionala
resurscentra.

En vital del svenskt filmliv de regionalarepresenterasav av resurs-
på filmområdet etablerats i landet under huvud-centra runtsom om

mannaskap landsting och kommuner och på Kulturpropositio-av som
initiativ delfinansieras Svenska Filminstitutet.statennens av genom

Stödet från SFI har inte i första hand produktionsstimulerande avsikter,
flerapå håll har de regionala fått formen regionalaresurscentramen av

bolag med syfte främja regional produktion förstai hand kort-att av
och dokumentärfilm för visning biografi och/eller television. IBo-
huslän-Älvsborg, Värmland, Jämtland och Norrbotten har de regionala

stöd från strukturfonderEU:s och närings-ävenresurscentra äger en
politisk dynamik innebär given ekonomisk fråninsatsatt t.ex.som en
produktionsbolag, SFI,TV, Staten etc. ytterligare medelgenererar

regionala motprestationerfgenom

1.4 Två uppdrag

Utredningsuppdraget innefattar två huvudmoment, analysmomentett
och åtgärdsmoment.ett

Analysmomentet består att identifierai och analysera de problem
i dag kan finnas för fria producenters och programbolags möjlig-som

heter svenska kvalitetsprogram och sprida dem.göraatt
Åtgärdsmomentet består i att bedöma vad kan förgöras attsom

öka den inhemska produktionen för distribution till TV-av program
kanaler riktar sig till svensk publik. Under förutsättning attsom av en
finansiering kan säkerställas skall utredaren lämna förslag för-om en
söksverksamhet med stödåtgärder i detta syfte.

Kapitel 3 analysdelen, kapitel 4 ochägnas 5 åt åtgärdsdelen i upp-
draget.

7SOU 1995:84.
8Regelverk hos SFI Susann Jonsson.
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uppgiftslämnareochLobbyister1.5

tillförlagtvarithuvudsakhar iinforinationsinhämtandeUtredningens
överläggningarperiod hardennaUnder1997.oktoberjulimånaderna -

intressen,för olikaoch representanterföljandemedägt personerrum
haftallmänhethar iSamtaleninstitutioner.ochorganisationerföretag,
för-dehargångerenstakasammanträden,planlagdakaraktären av

iföljtssammanträdenafall harfleratelefon. Isiggått om-uppper
korrespondens.fattande

juli 1997producent, 9Leif,Aldal,
199720filmkonsulent SFI,Kerstin,Allroth, aug

199715TVCasten,Almqvist, sept
okt 199720Mosaik SVT,Mårten,Andersson,

Teaterförb., 25Svenska septSander, Tomas,ochBolme, Tomas
1997

okt 1997Jan-Olof, SVT, 15Gurinder,ochHansBonnevier,
199715styrelseledamot TV septBengt,Braun,

juli 1997Sverige, 3StrixBråkenhielm, Anna,
juli 19978Kjell, producent,Dabrowski,

1997fri filmare, 12Johan,Donner, nov
juli 19978producent,Annika,Dopping,

1997filmare, 19Duell, Anna, aug
199713Presstödsnämndnen,Edman, Kurt, nov

bam-TV-chef fd VDdfGranskningsnämnden,Ingrid,Edström, ,
1997okt16SFI

1997febr, 1319VD SFI,Lars,Engqvist, aug
29Distansutbildn.komm. septLars,och Göransson,Engqvist, Lars

1997
okt 1997 ijuli 1997, 31Dokumentär,SVTFagerstedt, Otto,

och TV-Film-Nordiskafd VDfilmkonsulent,Forslund, Bengt,
1997fonden, 13 aug

199710digital-TV-utredare,Gunnel,Färm, nov
juli 199730producent,Gunér, Göran,

1997juni30infochef SVT,Jan-Olof,Gurinder,
1997522producent,filmkonsulent,fdGyberg, Bo-Erik, novaug,

1997SFI, 3utredareHald, Peter, sept
Öppen okt 1997Kanal, 7Hederström, Christer,

Network,PeÅ, Documentaryordf. Europeanproducent,Holmqvist,
juli31 1997

1997Sundsvall, 11SVTSven,Jansson, nov
1997SFP, 11Bo,Jonsson, sept

1997SFI, 12Susann,Jonsson, aug
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Linder, oktHans, TV8, 30 1997
Lindström, Göran, producent Moviemakers, okt, okt12 3 31sept,

1997
Linné, Malmö,Bengt, SVT 14 okt 1997
Lundin, mediekonsult,Peter, 22 1997aug
Nilsson, Christer, producent Götafilm, oktl 1997
Nilsson, Marie, Mediavision, 28 1997aug
Nyström, Christer, producent, 22 1997sept
Olsson, John, producent Giraff Film, 28 1997aug
Rehnberg, producent,Bo, 18 1997aug
Rogeman, Anneli, SVT Kultur Musik, okt22 1997
Schein, Harry, 29 1997aug
Scherman, Jan, oktTV 27 1997
Skoglund, producent, oktLotta, 1 1997
Swartz, FilmEva, Meter Television, 20 12 1997aug, nov
Sundberg, producent,Bert, Moviemakers, juli9 1997
Svanberg, Lasse, SFI, 15 1997aug
Svensson, Per-Erik, Filmpool Nord, 1 13 1997sept, nov
Törnberg, Pelle, oktMTG, 8 1997
Wallmark, Ragna, SVT Ungdom, oktBarn 20 1997o
Wegelius, Annie, 27 1997aug
Weiss, Lars, TV 2 1997sept
Wästberg, Olle, 18 1997aug
Zachrisson, och Mikael,Jan Kinning, Jarowskij, 26 1997aug
Öbrink, Mats och Järverup, Monica, Kanal 2 okt 1997

Utredningen har därutöver deltagit hearings konferenslilcnandei och
med följ andearrangemang grupper:

Regions, redaktions- och avdelningschefer vid Television,Sveriges
Stockholm, 8 1997sept

NATPE, National Association of Television Program Executives,
infonnationsmöte, Stockholm okt9 1997

Filmpool Nord, Luleå 1 1997sept
OFF, Oberoende Filmares Förbund, styrelserepresentanter, Stock-

holm, 14 1997aug
Regionala Umeå 23 1997reurscentra, sept
Filmkontakt Nord, Nordisk Köpenhamnseminar, 4-6 april 1997
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kvalitetfråga2 En om

filo-estetik ochomdiskuterade inomtill dekvalitet hörBegreppet mest
ibegreppetförsöka analyserautmanande tankesofi. Det attnästanär en

Eftersomutredning.statligsammanhangbyråkratisktsåett som en
svenska TV-programFlerkommittédirektivencentralt såväl iordet är

detmåstediskussionenmediepolitiskadenkvalitet" igod somav
fortsattadenanvändbart idetpreciseringlikväl gör pro-somges en

blembehandlingend
subjektivaochindividuellahar över-alltidordet kvalitetFörutom att
olikainnebörd iolikauppenbarligendetundertoner haroch samman-

kanoch televisionsprogramtelevisiondet användshang. Då manom
för-tydligaganskamed åtskildaanvändningsnivåerurskilja vissa men

ståelseramar.
därsammanhangkommersiellaaffärsmässigtI programmenrent

liktydigtkvalitet iVarukaraktärtill sin stort settspråkligt reduceras är
försäljningsvärde.med mått på programmetsett

aspekterolikasammanfattning1 tvärvetenskapligkvalificerad,För aven mer
Television,ofQualityantologin Assessment utgtillTV-kvalitet hänvisas

belysningsemantisktillgänglignågorlundaIshikawa, 1996. EnSakae Luton av
skriften Omisammanhangfilmestetiskaanvändning i presenterasbegreppets

forsk-allmennvitenskapeligeNorgeskvalitetsfilm, utgivenfilmpopulaer avog
With.Anne-LiseBilder, 107-179Levendeningsråd, 3/92 i serien s.nr

praktiskt bruk kanförkriteriesamlingfilmiskexempel påytterligareSom en
i§ 13jury,FilminstitutetsSvenskaförinstruktionenursprungligaciteras den

filmavtal:årsbilaga till 19632
varandraradsåledes bli täm-kankvalitetsbedömningenAvgörande för aven

form-uttrycksmedel ochfilmensförnyelsesåsomfaktorer,oberoendeligen av
fräschören iellerintensitetenärende,filmensangelägenhetsgraden ispråk,

insiktpsykologiskgradensamhällskritik,ellerverklighetsuppfattningdess av
ellerdramatiskaepiska,styrka,fantasi eller visionärnivå, lekfulloch andlig

övrigaoch spelregiskickligheten i samttekniskavärden, denlyriska manus,
företrädeoch för sigskall i ägahos film. Ingenkomponenterartistiska genre

barn-tecknade filmer,komedier,Sålunda skolanågonframför t.ex.annan.
förutsättningar sättefter sinabedömasdokumentärfilmerfilmer, och samma

spelfilmer.dramatiskasom
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Det inte den innebörden ordet används vanligt språkbruk,i iär som
inte heller i de direktiv ligger till grund för denna utredning.som

Kommittédirektiven talar för ökadriskerna likriktning ochom
kommersialisering utbudet antalet TV-kanaler ytterligare kannärav
komma flerdubblas framtiden. sådan utveckling betraktasi Enatt
definitionsmässigt kvalitetsförsämring på utbudsnivå. Somsom en
motåtgärd sådana risker gäller det enligt direktivmot attsamma
säkerställa svensk kvalitetsproduktion.

Ord tingeltangel, "likriktning", "förytligande", "kommersia-som
lisering" inskränkt variationsrikedom för kvalitetsvär-och uttryckär
deringar kvalitetpå utbudsnivån. På den övergripande utbudsnivån kan
definieras kvalitetsförändringaroch konstateras vansk-störreutan

Åtminstone statistisktligheter. i princip kan de till och med beläggas
Saken ställer annorlunda ochsig och problematisk på genrenivån imer
synnerhet på det enskilda konkreta nivå.programmets

mellanPå genrenivån föreligger anmärkningsvärt tydlig hierarkien
kvalitet ochtraditionellprogramtyper representerasom anses pro-

utbudetsdet samladegramtyper representerasom anses program-
mässiga förfall det beskrivits Grunden för hierarkin harså som ovan.
alltså med redan värderingar det allmännaknäsatta igöra,att men
språkbruket branschen handlar den här indelningen så mycketi inte om
uppskattning klassificering, varvid den första associerastypensom om
till public den andra till kommersiell TV-kultur. Med kvalitets-service,

sålunda dokumentärer, folkbildnings-programtypergenrer avses som
satsningar, nyheter, samhällsreportage, kultunnagasin, pedagogiskt
underhållande barnprogram, dramatik, televiserad konsertmusikseriös

Även från till harattityderna till begreppet växlatetc. om person person
det erfarenhet under utredningsarbetet praktisktvarit intressant atten

professionella hemvist,samtliga intervjuade, sin använttaget oavsett
och förstått kvalitetsgenre några riskerordet på sätt utan attsamma
för missförstånd förelegat och några definitionsförsök behövts.utan att
Vid sidan kvalitetshierarkin mellan har också enskildvarjeav genrerna

kvalitetskriterier, uttryck för exempelvissina internagenre egna som
professionell kompetens eller publik uppskattning.

Det enskilda nivå den nivå där kvalitetsproblemetärprogrammets
kräver stipulativt ställningstagande från utredningens sida i formett av
uttryckliga kriterier. har valt avstå från försöka identifieraJag att att
TV-kvalitet finkultur,med stöd värdeord från traditionell estetiskav
detta för undvika populärkulturella aspekter automatiskt margi-att att
naliseras den praktiska hanteringen. värdeordi undviker alltsåJag som

2 debatt,Se DN april Rosengren, Hillve.17 1994
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begreppsådanaförocksåkonstnärlighet, attochtill konstanknyter
Likasåkonkretion.svårautomordentligterfarenhetsmässigt attär ge

smakeftersomsammanhanget, är ettsmak italafrånavstår jag att om
iochifrågasättaskunnamåste utmanasbegreppklassrelaterat ensom

televisionskultur.Vital
låterlcriterieruppsättningformuleravaltstället har jagI att somen

demokratiskaallmännadels fråndirektiven,frånhärledas delssig mer
siglåterkriterierutgångspunkter. Någrakommunikationstekniskaoch

negativt.andrapositivt,formuleras

måttrimligtTV-programbör äga ettlikriktningmotverka ettFör att
originalitet.innehållsligoch/ellerformellav

integritet,det habörkommersialiseringökadmotverkaFör att en
självständighet.moraliskmåttrimligtdvs. äga ett av

överlevnads-beräknatdet habörförytligandemotverka ettFör att
dagsaktualitetens.värde utöver

fönnedlaellerberättadet ha någotskallbruksvärde atthaFör att
publik.rimligtsammanhangetför i storupplevelseintresseär ensom av

fungerande form.skall haDet en
sprids.fördomartillbidraskall inteDet att
grundvärden.demokratinsmotverkaskall inteDet
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positionerochproblemAktörer,3

utredningenharsammanhangetioch intressentercentrala aktörerSom
tillgäng-räckvidd ochrelativtmedsändande bolagdelsräknat stor

film och TVmedproduktionsbolagochproducenterlighet, dels som
och TV-filmareenskildadelsverksamhetsområde,dominerande

produk-påolika intressegruppermellanGränsdragningamamakare.
rubri-indelningdenflytande,någottionssidan är anges avsommen

reella intresse-denväl3.3-3.5till avsnitten rättkerna motsvarar
tillkomplementövergripandeSomföreligger.spridning mersom

medenlighetutredningen iharenskildafråninformationen grupper
Teaterförbundet.Svenskamedöverlagtocksådirektiven

TelevisionSveriges3.1

samhällsuppdragservice-företag. DesspublicTelevisionSveriges är ett
1997-2001periodenförsändningstillståndregeringensformuleras i

1996-12-12. erbjudaskallSVTframgår§ 9Avregeringsbeslut att
kvalitet."högkännetecknasprogramutbudmångsidigtett avsom

ocholikapåkvalitetskravet sättSändningstillståndet preciserar mar-
folkbild-präglasskallhelhetprogramutbudetbl.a.kerar att avsom

ochskall vidgakulturbärarerollSVT i sinningsambitioner; att som
televi-utvecklaochskall tillvaratakulturansvar; SVTfördjupa sitt att

ochkonstnärligskall främjaSVTsärskilda förutsättningar;sionens att
mång-speglar dettillhandahållaförnyelse ochkulturell somprogram

kulturella Sverige.
ökaskalltillståndsperiodenunderSVTockså särskiltanförsDet att

och in-samproduktionerproduktionsuppdrag,utläggningarantalet av
Sverige.bosatta iproduceradefärdigaköp personeravprogramav

ochfrån Bonnevierpå uppgifterhuvudsakbaseras iInnehållet detta avsnitti
juli, okt 1997,Fagerstedt 3l1997,Carlsson 11oktGurinder 1997,15 nov

Ohlsson,HO1997Nord lFilmpoolhearingGurinder juni 1997, sept30
Linné 141997,ll1997, Jansson8Luleå, hearing SVTdistriktschef sept nov

okt 1997.Wallmark 20okt 1997,okt 221997, Rogeman
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Svenska alltså redan sändningstillståndet formulerathar istaten ett
kvalitetskrav och deutläggningskrav för SVT, direkt motsvarandeett
målsättningar uttrycks i direktiven till denna utredning.som

sändningstillstån-de kvalitetskrav och riktlinjerUtöver iangessom
det har SVT ålagt sig själv kvantitativt publikmål i konkurrensenett
med de kommersiella skallkanalerna. målet skall uppnåttFör att vara
företagets båda kanaler tillsammans tillgodoräknaTV1 och TV2 sig
minst 50 % den tid svenska folket lägger ned på TV-tittande. TV-av
chefen detta mål slags måttstock påoperativa "ett attser som
kvalitetsmålet uppnås; publiken söker till och kvarsig SVTatt stannar

programmenWoch får till synnerhetPublikrnålet konsekvens iattser
de sändningstid blir strategisktunderhållningssatsningama på godstora
viktiga konkurrensmedel. Nöjessektom blir därmed också särskilt
sårbar för missgrepp och felsatsningar.

företaget till tittarsiffrorfixerar huvudmålsättningar iAtt sinaaven
stället för till har kontroversiellt breda kretsar.kvalitet varit mycket i I

oftaden allmänna TV-utbudet under 1990-talet hardebatten kring
framförts uppfattningen stället för renodla sitt publicSVT iatt att
service-ansvar försökt efterlikna de kommersiella TV-kanalernas mest
publikfriande trivialiteter. Genom konkurrensens intresse påi satsaatt

kändisorienteradbillig och ytlig underhållning, torftig dramatik och
lik-samtidsbeskrivning denna uppfattning bidragit tillhar SVT enligt

betraktasriktningen det TV-utbudet. %-målet påsvenska Det 50av nya
detliknande kvalitetsvärderingar uttrycks ihot desätt ett mot somsom

"folkbildning, "kulturansvar,sändningstillståndets honnörsordnya
konstnärlig fömyelse etc.

underhåll-till kritikerSVT å sin sida hävdar i sina attmotsats
faktaprogram-ningsvolymen företagets utbud har ökat ochi inte att

åren sigvolym har minskat under de SVTinte senastemens anser
marginal.uppfylla sändningstillståndets kvalitetskrav med god På sina

utslaghåll företaget har det uppfattatsinom t.o.m. ettsom av provoce-
utredningmisstroende initieratrande och oberättigat regeringenatt en

bristen kvalitetstelevision bl.a. berör SVT:spå svensk pro-om som
grampolicyä

2 Public praktiken red: Erik Fichtelius, Stockholm 1997, 173-177Service i s.
Nilsson.

Årsredovisning3 Verksamhetsberättelse förSveriges Televisions och 1996, 5s.
Nilsson.
4Hearing SVT, 8 1997.sept
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besparingskrav, iavsevärdaålagtshartill saken SVThörDet att
nödvändighetmedgår1996-1998. Deårenhand fördeladeförsta över

kvalitetsproduktio-verksamhetsgrenar,alla ävenpraktisktöver tagetut
särskilt påträngd,hårtblivitutläggningskapacitetenmedföroch attnen,

harUtredningenprogramområden.och vissaredaktioner inomvissa
belyser vilkastatistiktillfå tillgångmed från SVThaft problem att som

egenproduktionochutläggningmedfört föreffekter besparingarna
tvekan,någonemellertid interåderDetolikainom vareprogramtyper.

behovikvalitetsproduktionen ärutanför SVT,ellersig inom att avom
standardsinvolym,upprätthålla sinskall kunnadenförstärkningar om

konkurrenskraft SVT.inomoch sin
med någonfördelarnaocksåbekräftar sortsTelevisionSveriges

imeningdenkvalitetstelevision iförtill förmånstödsystem som avses
programbolagenutanförproduceraddvs.utredningsdirektiven, av

stöd-dagslägetemellertid iavvisar ettSVToberoende producenter.
deltar iekonomisktföretaget externförutsätter att ensystem som

finansiering.statligeventuelltillmotprestationfondbildning ensom
medingårdär SVTformtänkaskan ledningenDäremot acceptera en

förknippatstorleksordning,motsvarandegarantiåtagandeårligtett av
stortmedhävdarprogrambeställningar. Företagetkonkretamed

åtgärdvarjeavvisarochredaktionella integriteteftertryck sin som
vadbestämmanderättföretagets överiinskränkningarskulle medföra

skullelösningardenLikaså avvisarskall sändas. sorts sommansom
produktionerpålistaföretagetinnebära presenteras mansomatt en

konsekvensenblivitnågotefterfrågat,intehuvud avtagetöver som
filmavtalet.inslag ivissa

huvudom-allt tvåframföranförSVT-ledningenförRepresentanter
tillgo-medel förtillräckligasaknarföretaget attråden där attanserman

hålla liv iförgångoch påkvalitetsambitioner attsinadose sammaegna
ochfilm- TV-pro-svenskfrihögkvalificeradeprofessionellt avgrenar
till de inter-hörttraditionanimationsprojekt harVälgjordaduktion. av

utbudSVT:s ärflaggskeppen iuppmärksammadenationellt men
kommerknappastfortsättningen attde iså kostsamma attnumera

tillfullomedel försaknarVidare attfinansieras internt.kunna man
förverkligakunnaförochnaturfilmerbehovet atttillfredsställa av
ochfaktaserierformi veten-temasatsningargenomarbetadestörre av

ekt dokumentärskapsproj typ.av
ökaSVT-ledningenenligtskulleprojektstöd till dessaEtt typer av

därmed ocksåochsamproduktionerinternationellamöjligheterna till
markna-internationelladenpåsvenskutflödeför ett programvaraav
finansie-bättreallmänhetsamproduktioner i ärden, synnerheti ensom

utlandsförsäljningar.ringsform än rena
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De nämnda programbehoven hänför sig till företagets övergripande
policynivå. På den redaktionella och företagsnivånregionala föreligger

detaljerade behovsmönster. Generellt kan det distriktensägas attmer
ofta upplever hasig besvärande små marginaler för i tillfredsstäl-att
lande utsträckning kunna utläggningar till de professionella kapa-göra
citeter existerar eller borde vidmakthållas regionalt utanför före-som

Vissa redaktioner och avdelningar inom SVT kvalitets-taget. sittser
särskilt maktpåliggande relationi till fria producenter ochansvar som

utomstående programmakare och produktionsbolag. Andra har behov
enligt min mening endast perifert angår mitt utredningsuppdrag.som

Jag skall här kortheti kommentera några de viktigasteav program-
kategorierna relationi till detta uppdrag. finner anledningJag ingen att

analysera sport;situationen förnärmare långfilm, nyheter, studio-t.ex.
debatter, pratshower, tvåloperadramatik, lek- och tävlingsprogram,
formatprodukter, artistunderhållning Det programkategorieretc. ärren

knappast avsedda förmånstagare deni stödåtgärderär typsom som av
åsyftas direktiven:i några dem får substantiellt frånstöd andrasom av

källor t.ex. SFI, andra har internt ekonomiskt prioriterad ställning,en
några knappast aktuella för utläggningär huvud ytterligareöver taget,
andra för närvarande till överrnått utbudet.irepresenteras

Underhållning

Nöjesprogrammen visserligen nyckelkategori i Sveriges Tele-år en
Visions programutbud, kanske problemladdad någonsin tidi-ännu mer

Trots omsorgsfulla överväganden kan jag emellertid inte uppfattagare.
situationen så problemen förstai skulle finansiellatt rummet vara av

eller kunna avhjälpas med ekonomiska åtgärder. Följaktligennatur
jag inte eventuella stödmedel skall dennainom sektor.att satsasanser

Samhällsprogram

Jag heller inte anledning denprioritera samhällsmagasinatt typser av
med reportagejournalistiska inslag eller mindre dagsaktuellav mer
karaktär sedan lång tid hör till SVT:s uppmärksammademestsom pro-

producerasDe i huvudsak inom företagetgramtyper. och jag intetror
ekonomisk förstärkning skulle ha någraatt genomgripandeen mer

effekter på utläggningama deni mån programkriteriemaänannat
med vad jag nedan kommeröverensstämmer anföra dokumen-att om

tärfilmgenrens behov.
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musikprogramKultur- och

inischprogramsinabiograffilm harmusik ochlitteratur,Konst, var
dagsaktuella ochbådekonsekvensmed vissoch kommenterasSVT ur

för-målmedvetetBevakningsuppdragenperspektiv. ärkulturhistoriska
med flerasamarbetarSVToch regionema.Stockholmdelade mellan

utsändningarförochmusikinstitutioner t.ex.kultur- och avansvarar
obetydlig ochkulturdokumentärerutländska ärkonserter. Importen av

änstfullaförtjoch för sigde iintestycket kompenserasdetbristerna i av
pådet bristallt råderFramförproducenter.svenskainsatserna av

helt försvinnapåmusikdokumentärer, är väg attsvenska genre somen
för-ochmöjlighetfilmargenerationen prövaden attinte gesnyaom

området.kapacitet påkovra sin

och ungdomBarn

Televisionprogramsektor SverigestraditionBarnprogram är somenav
mål-mycketfavoriserakulturpolitiska skäl valtochpedagogiska attav

tack sinjuststöd. harpolitiskt Demed starktochmedvetet gyn-vare
konstnär-standard, medsensationellt högnåttställning ocksånade en

mellan-med jämnaunderhållande kvaliteterochpedagogiskaliga, som
ungdomsredak-ochuppmärksammade. Barn-internationelltblivitrum

utbud internt,sitthuvudparten ävenproducerarStockholmtionen i av
likafrilansar iprojektengagerade stortantalet är stort sett somom

emeller-redaktionenkommerkrympandeMedanställda.antalet ramar
internationelltupprätthålla sinmedfå problemtid mycket attsnartatt

kostnadskrävandedet gälleralltframförgynnade position, när mer
animationerdvs.utanförläggs SVT,normaltprogramformer utsom

och fiktionsprogram.

Dokumentärer

företrä-och televisionfilminomdokumentärtraditionenklassiskaDen
efter-djup,medarbetarverklighetsbeskrivning störreder mersomen

dagsaktuelladetformellperspektiv och änsinnande större omsorg
istoltamedtraditionbetydandenationelltDet är anorreportaget. en

denharTelevisionSverigesInomTV-historien.svenska film- ochden
l980-talet. Gen-medtill ochframockså gynnadvarit programgenreen

ochanställdabåde företagetstillskrivaskunnatframgångar harrens
harl980-taletSedan slutetutanför SVT.frilansande filmare resur-av

föregenproduktionenförsåvälungefär %,med 30skurits somserna
doku-svenskatidsmässigt. Denekonomisktsåvälutläggningama, som
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tredjedelarreducerats till tvåSVT har alltsåimentärrepertoaren av
utbudet decennieskiftet.vid

beställarendenStockholm ändåDokumentärredaktionen i störstaär
och den fungerardokumentärfilm i Sverige,och inköparen ettsomav

närvarandeförfogar förför verksamheten. Redaktionenkraftcentrum
samproduktioner ochår för inköp,miljoner kronor10över perca

skall räckadokumentärfilmare. Summanutläggningar till fria svenska
tillbegränsat 20visningsåtagandettill det decimerade ärsom nu

timmar år.per
högkvalificeradvidmakthållahuvud kunnaFör över tagetatt en

fortfaranderedaktionsledningenutanför företaget sigproduktion anser
produktionerantal viktigai finansieringsandel iböra stå för hög etten
del desubstantiell lOmiljon kronor. Envarje år ibland lemot avupp

för Filminsti-samproduktioner inommiljonerna sålunda tillgår ramen
projekt rela-dokumentärfilm, dvs.stödsystem för kort- ochtutets som

för kunna visas påde producerasdyra, eftersomtivt mycket attärsett
skäl återståendeofrånkomligt matematiskabiograf. medförDet attav

nedsamproduktioner sjunkerför flertalet köp och mot enresurser
ofta inteZOO-tusenkronorsstrecket, vilketundergenomsnittsnivå mot-

Åtstramningama fördelnings-ochtioprocentig insats.änsvarar mer en
situationentill den nödtvungnahar lettprinciperna attsammantaget

doku-Fullfinansieringsändningsrätter.allt oftare enbart köperSVT av
förefallersällsynthettidigare inte någonprojekt attmentära menvar

ekonomiska skäl.utesluten fortsättningen,praktiskt itaget avvara
därmed alltblirsamproducenter ochBeroendet andra sponsorerav

sådan utvecklinganlitar.för filmare redaktionen Enkännbarare de som
granskareoberoendeTV-dokumentärensillavarslande för avsomvore

det svenska samhället.
Sundsvalldokumentärfilmsköpare SVTSVT:s ärstörstenäst som

och köpårligen för utläggningarförfogar miljoner kronor4över avca
SydNorden. Regionochnaturfilmer från Sverige övriga gör

därmed hålla denoch sökermiljoner kronorutläggningar för minst 2
såväl medSkåne underomfattande traditionen idokumentära armarna

fullfinansieringar.vikande antalsamproduktioner med ett numerasom
dokumentäramiljon kronor fördisponerarRegion Väst l ut-ca
tillräckligtsig haläggningar. redaktionernaIngen storaanserav

målsättningar.utläggningsresurser för tillgodose sinaatt
SVTde inomDokumentärfilmen förefaller somvara en av genrer

ekonomiskt stödsystem.effekternabäst skulle tillgodogöra sig ettav



problem och 29Aktörer, positionerSOU 1997:172

Dramatik

idramaavdelning, SVT Drama,fungerandehar effektivtSVT somen
inspelnings-vad gällersjälvförsörjandepåfallande hög grad störreär

påkostade fiktionspro-och andraprojekt långfilm, serieteater merav
Även begränsadmedgäller fiktionsprogramduktioner. då det mer

från drama-utläggningarnanovellprojekt harbudget- kortfilmer och -
samtidigtdecennietunder detavdelningen reduceratspå SVT senaste

enstaka dramapro-och avslutadeavgränsade"singlama, dvs. desom
ställning itidigare solidaförlorat sinlängeduktionema, sedan pro-

novellfilmsgenren i SVTden svenskagramutbudet. betyderDet att som
missgynnad.helhet länge varit

närvarande tvâförlikväl förekommerkortfilmsprojektDe är avsom
mindreellertioårsperiod blivithar underslag. Det merenena

väg.samlingsrubriken Filmare på Detinstitutionaliserat under om-
doku-SVT:sadministreraskortfilmer år,fattar handfull avperen
Film-huvudsakfinansieras iStockholm,mentärredaktion i avmen

påoforänderlig insatsmedbidragithar sedan 1988institutet. SVT en
projektet, 1997"institutionaliserade"år andramiljoner Det1,5 per

framsidan",Berättelser frånprogramsviten är ettrepresenterat av
västregionSVT:skortfilmssatsning initieratsårligförsök till som aven

vardera SVTkronorlika delar l miljonioch finansieras avsom
finnsövrigtFilm i IregionaladetGöteborg och väst.resurscentret

drama-fornämnvärdaellersöder någravarken i resursernorr
kortfilmskaraktär.utläggningar av

medföradöma kunnaskulle alltekonomiskt stödtillskottEtt attav
kortfilmsfiktionproduktionen svenskeffekter föravsevärda positiva av

utanför Stockholmsområdet.synnerheti TV, i

Experimentverksamhet

idéutveckling,foravdelningorganiseradformelltSVT har ingen men
utveck-formprogramformat. Endäremot för s.k.granskning avaven

redaktionellaordinäraför detlingsarbete förekommer inom ramen
handle-verkarproducenteranställdaarbetet och fasti med att t.ex. som

filmaredare för unga

5 MedlenDokumentärredaktionen/SVT 1997-08-21.fråntill utredningenPM
dokumentäraforingår den budgettill Filrnare på inte i ut-väg" är avsattsom

läggningar.
Öppet6 Fagerstedt.1997brev, Off-bulletinen, sept
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bedömningSammanfattande

formellt uttalatpublic service-företag medSveriges Television är ettett
egenproduktion ochdelskvalitetskrav ställt sig. harpå Företaget storen

programbeställningar,formdels avsevärda utläggningar igör av
Kombina-färdiga filmer ochsamproduktioner och inköp program.av

för förde-innebär och sigoch egenproduktion itionen utläggningarav
harSVTflexibiliteten verksamheten,lar för kontinuiteten och i men

antalet utlägg-förutsättersändningstillstånd1997 attaccepterat ett som
följd år.ningar skall öka under en av

sändandesvårigheterprogramområden har SVTPå vissa att som
och till sinakvalitetsambitionerbolag leva till sina ansvars-egnaupp

och enskildaproduktionsbolagfria producenter,ambitioner gentemot
ambitionsområdenbådafilmare. uppfattning dessaminDet är att sam-

markant behovs-programområden med särskiltmanfaller tvåinom
denkortfilmsñktion vid mening. Ioch istyrka: dokumentärer senare

animationer.novellfilmförutom speladingår ävengruppen
fåkunnaskulle stödsystemdessa tvåInom externtettgenregrupper

utläggningspolitik.kvalitetsutbud ochföravgörande betydelse SVT:s
kulturpolitiska skäl fördet skulle föreliggainteDäremot jag attanser

dendramatiken ellerdenmedel på exempelvissärskilda tungaatt satsa
dagsaktualiteter,heller påbreda underhållningen, inte sport, sam-

studiodebatter.hällsmagasin eller
alltförofta haroch distriktuppfattningen regionerhar fåttJag att

blirtvåfaldig: delsEffektenbegränsade utläggningsmarginaler. är re-
risk förunderrepresenterad, dels finns detfrilanskompetensgionemas
utbudet.överrepresenterade iblirmotivkretsarnade stockholmskaatt

regionalpolitiskt önskvärtkulturpolitiskt ochskulleDet ettomvara
snedrepre-motverka sådankunde bidra tilleventuellt stödsystem att en

sentation.
ekonomisktföretagetförutsätterstödsystemSVT avvisar attett som

utsiktställer ledningen ifondbildning.deltar i Däremot attexternen
garantiåtagandemed årligtform där går inkunna SVT ettacceptera en

programbeställningar.förknippat konkretamed
kvalitets-utökaduppstårkulturpolitiskt specialproblemEtt om en

programkate-Vilkaträngsel programtablån.skulle medföra isatsning
svenska kvali-reducerad desändningstidgorier skulle få sin omsom

olyckligtskulleoklart.tetsutläggningama skulle öka Detär om envara
kvalitetsförsvag-medförahär skulleeventuell kvalitetsförstärkning en

utländskadeform nedskämingpå håll, ining ett annat t.ex. avav en
dokumentäremas antal.
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3.2 TV-kanalerKommersiella

Enligt ofta återkommande, karikatyrisk helt grundlös be-inteen men
skrivning de kommersiella TV-kanalemas affärsidé första handinte iär

visa så bra möjligt sälja TV-publik tillatt utan attprogram som
fullt erkänd hederligtVerksamhetenannonsörer. är ettnumera som

näringsfång betydelsefulloch medieindustrin.en gren av
Den nyssnämnda beskrivningen uttryck för grundläggandevissager

premisser haft till konsekvens de kommersiella TV-bolagenattsom
hittills intagit ambivalent attityd till kvalitetsprogram dennågot ien
bemärkelse utredningsdirektiven.isom avses

kvalitetsaspekt framförande-Den professionalitet ochsom avser
kompetens i allmän bemärkelse värderas naturligtvis högt också påmer
den kommersiella marknaden, eftersom förutsättsden positivtvara
kanalprofilerande utslag publik uppskattning. utbreddoch i Enligtge en
uppfattning på kanalerna tillgången på kompetenta producenter iär
Sverige otillräcklig, och ledningen för flera de sändande kanalernaav

med beroendeproduktionsindustrin har hamnat i olyckligtatt ettser oro
utländska förlagor och utländska programforrnat och utländskaav

Alla åtgärder kan höja den inhemska professionella kom-ägare. som
samfallt välkomnaspetensnivån skulle sålunda kanalerna.av

kommersiellaDe kanalerna i högre grad hänvisade tillSVTär än
produktionsbolagen för täcka sitt behov svenskproduceradeatt av pro-

kanalerna har huvud nämnvärdnågra ingenöver tagetgram av egen-
produktion. utsträckning SVT köper och beställer de kom-I större än
mersiella kanalerna omfattande serietillverkadeprogrampaket, dvs.

rationellareprodukter utdelning i tid och enskildaänsom ger pengar
anledningarna till så del det kommer-Det är att storprogram. en av av

siella utbudet såpoperor, forrnatsatsningar, återkommandeutgörs av
pratshower, underhållningsserier, följetongerformelbundna Detetc.
repetitiva värde eftersom det binderi kommersielltsigär stam-ett upp
publiken till fasta grundvalen bygger varje kanaltittarvanor. På den upp

effektivast möjligautstuderat programflöden påett systernnoga somav
skall fånga eftersträvadeoch hålla kvar de målgrupps-sätt upp

publikema framför Problemet med detta "slot-systemTV-apparatema.
dess rigiditet. helatål helt enkelt inte några ingreppDetär utan att

7 Innehållet på fråni detta bygger i huvudsak uppgifter Almqvistavsnitt 15
1997, Törnberg okt Scherman okt8 1997, 27 1997, Weiss 2 1997,sept sept

Öbrink och oktJärverup 2 okt 1997, NATPE 9 1997.
8 skrivandeI den nytillträdda programledningen vidstund aviserar TV4 en
målbeskrivning förstärkt public service-inriktning.med
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kommersiella0rd demed andrabetyderstrukturen rubbas. Det att
tillfälligt bryter inarbetadeför uddakanalemas intresse program som

idrotts-t.ex.betydande eventstillrutiner begränsat störreär
eller aldrig denhar sällanenskilt kvalitetsprogramevenemang. Ett

skulle motiverakommersiellteventkaraktärattraktivapublikt ettsom
programschema.inarbetattillfälligt uppbrytande ettav

Även höjningönskaprincip skullekanalledningar isamtliga enom
skullesådan önskansannoliktalltsådet intekvalitetsnivån attär enav

utslag under desubstantiellaform någramaterialisera isig merav
till förnatt.eftermiddag Programfrånannonsattraktiva tiderna som

tvingande eko-attraktionsbredd hänvisaspubliksaknar tillräcklig av
särskildasåvida intesändningstideroattraktivanomiska skäl till

Sådana skäl kanandra skäl.dem attraktivaomständigheter t.ex.gör av
kanalprofilerande.vara

olikasinsemellaneftersträvarTV-kanalernakommersiellaDe pro-
olikavärderaolikaockså någotfiler och har därmed sätt att program-

denutbudet, TV5service-liknandepublichar detTV4 mestgenrer.
däremellanskalanunderhållningsprofilen. Pårenodlademest grupperar

ochsig TV3, TV6 Z-TV.

3.2.1 TV4

kanalernakommersiellabland desärställning attTV4 intar genomen
till-regeringensTV-kanalen harreklamñnansieradeendaden somvara

regeringsbeslutmarknätettelevision irikstäckandestånd sändaatt
betalar konces-med villkor. TV4förenatTillståndet1996-12-12. är

koncessionsavgift pål992:72lagenenlighet medsionsavgift i om
statskassaninnebär bl.a.Avtalskonstruktionenområde.televisionens att

bidrag,avsevärdatillförskoncessionsavgifterTV4:s ursprung-genom
public service-förstärkandetillanvändasligen avsedda att av

televisionen.
samhällspro-aktualitets- ochvalt prioriteraharInom TV4 attman

dessaeftersomkvalitetsambitionerställdamed högt program-gram
annonsintäkterrespektingivandekategorier sinaoavsett varaanses av

goodwill.ochförtroendeuppbyggnadför kanalensavgörande betydelse
produk-investerat isamhällsbevalcning harnyheter ochFör egnaman

påvolymenbegränsaockså valtdärmedtionskapaciteter och ut-att
läggningar.

önskvärda profil-medföraskulleprogramkategorierYtterligare tre
ekonomiskadelliknande för TV4:sstärkande effekter ärart men avav

dramapro-tungomfattning: s.k.tillräckligförverkliga iskäl svåra att
och dokumentärer.duktion, barnprogram
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dramatik ochkvalificeradmedel förframför alltKanalen saknar
veckosåpor"ochtvåloperordagligaföljaktligenfavoriserar som ger

Ett entimmesav-begränsade kostnader.förintäkterförhållandevis goda
vilketmiljoner kronor ärberäknas kosta 3singeldramatiksvensksnitt

denenligtkanalenreklamavbrottdeomöjligt finansiera utanatt som
från.avståreklamlagstiftningen måstesvenska

de såeftersomförproblem TV4ständigtBamprogrammen utgör ett
Välgjordaekonomiskt olönsamma.kvarstårreklamförbudetlänge är

för-frånförtroendetförviktigabamsidankvalitetsprodukter på är
förbetydelsefullaindirekt mycketföljaktligenochäldragiuppema

kanalens image.
opinionsmäs-publiktsåvälattraktivaDokumentärer somvaraanses

handfull doku-förhuvudfinansiärårligenfungerarsigt. TV4 ensom
Åtskilligt skulle enligtfler dokumentärerutläggningar.mentära pro-

kana-och fördjupningkompletteringbehövasgramledningen avsom
samhällsrapportering.lens

Övriga kanaler3.2.2

delari vissaoch behovkanalemas intressen ärkommersiellaövrigaDe
alltframförochanförts TV4med dem treidentiska om-avseromsom

doku-experiment,utredning:för dennadirektivenråden berörs isom
och drama.mentärer

kanalernakommersielladeskäl favoriserargenomskådadelättAv
ochutprovadepubliktredanprogramformersådanaöverlag är somsom

förderas intresseförklararpubliksiffror; dettasäkra t.ex.garanterat ger
älvaförde ha någotsig inteformatprojekt. attOmvänt utrymmeanser
klardetfinnsprogramexperiment. Däremotfinansiera riskfyllda en

programutvecklande experimentenochmedie-demedvetenhet attom
dedrarsiktden attTV-kanalema nyttabehövs och är partatt avsom

inomZ-TVspecialfallandra. utgörgenomförs Ett säreget somav
medsprångbrädaplantskola ochväxthus,fungerarMTG-sfáren som

ekonomiskamedidéutvecklingförvisst snävautrymme ramar.men
kanaler minst isamtligaihöghar allmäntDokumentärer statussett

överlag sigprogramkategori sägerockså denTV5. Det är som man
emel-utbudet. Detutökad i ärintresserad utrymmeattmest geavvara

efterlyserframför alltkanalernakommersiellalertid påtagligt deatt en
dokumentärerdramatiskeffektladdad ocheffektiv, typ avannan, mer
Följande for-svenska filmare.odlasbrukartraditiondenän avsom av

filmare harfåtal friaEndastomdöme:karaktäristisktmulering ettär ett
metoder: derationellamedbra dokumentärerkompetensen göraatt

Endastför dyra.därmedoch blirarbeteför mycket kostsamtlägger ner

2 l7-l5l7
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fåtal de kommersiella förfogarbolagen den nödvändigaett överav
journalistiska kompetensen. Ett särskilt problem i sammanhanget är
förhållandet Sveriges Television har till praktisktatt ensamrätten taget
allt joumalñlmiskt och TV-historiskt arkivmaterial i vilketSverige,
reducerar andra kanalers möjligheter Visa dokumentärer svenskatt om
samtidshistoria minimumtill ett

En förstärkning dramaproduktionen det utslags-mestav ses som
givande verktyget i konkurrensen den amerikanska TV-dominan-mot

Omdömet gäller i synnerhet då det gäller hävda den svenskaattsen.
produktionen trycket från utlandsägda företag säljermot som program
enligt blockbooking-principen”, vilket innebär TV-bolag föratt ett att
få tillgång till attraktivt programpaket också köpa antaltvingasett ett
oattraktiva I enlighet med vad tidigare intressetärsagtsprogram. som
för dramaprodukter hos dessa framförkanaler allt kopplat till följe-
tongsforrnaten.

Vad barnprogram beträffar skulle ekonomiskt stöd kompen-inteett
för reklamförbudet och knappast något intresseär större annatsera av

i TV4.än

Sammanfattande bedömning

Med denna sammanställning bakgrund det bedömningminär attsom
medel till svensk från friståendeTV-produktion, exempelvisexterna en

fond, bland de kommersiella framförkanalerna allt skulle kunna bli av
konkret betydelse för sådant stöd skulle där dels tillTV4. Ett bidra att

barnprogrammen, dels till förstärka drama-utbudet på ochtrygga att
dokumentärsidan. skulle giltigti någon mån kunnaDet senare anses
också för övriga kommersiella kanaler. Indirekt skulle dessa till-även
godgöra frukterna professionellasig den utveckling stöd-ettav som

skulle medföra.system
Viljan hos de kommersiella kanalerna ekonomiskt bidra tillatt en

fristående kvalitetsförstärkande fond dagsläget från kate-varierar i ett
goriskt avvisande till mycket reserverad och mycket svävande väl-en
vilja. Hos programledningen på fanns under hösten uttalatTV4 1997 ett
intresse för någon form garantiåtagande med sikte påövervägaatt av
samñnansieringar och köp, för den händelse statligt finansierad fonden
skulle bli verklighet. intresseförklaringen återkallades efterDen
regeringens 1997.public service-utspel den november13

9Törnberg.
° Scherman, 14 1997.nov
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filmareFria3.3

produktions-fåtalinnefattar delsfilmarna i Sveriges.k. fria ettDe
delsomsättning,relativtverksamhet ochkontinuerlig ettbolag med stor

begränsadmedfåmansföretagellerpåfallande antalstort enmans-
ekonomiskaunder knappaverkarfria filmareflestaomsättning. De

enaståendeförtillsammansstår demin meningvillkor enligt enmen
kulturinsats.

medproduktionsbolaghandfullexisterardet alltsåTrots att pro-en
filma-friatill kategorinsigräknarproducentkompetensfessionell som

filmliv.svensktsektordennainombolagsstrukturenär avsvagre,
kapitalstarkaochsolidainomHellre sluta sigän att pro-mersamman

eko-självaofta klara sigfilmarnaenskildaförsöker deduktionsenheter
starkdännedtillförsäkrar sigpsykologiskt. Denomiskt och person-en

motståndkreativafrån detocksåavstårintegritetlig och stilistisk men
erfarenhetoch från den ettkompanjonskapet kan somgesom

finansiellt,tillägnat sig iproduktionsbolagprofessionellt drivet pro-
underharavseende. Jagmarknadsföringsmässigtduktionstekniskt och

problemdel deuppfattningenfåttlopputredningsarbetets att somaven
fun-brist pådennaförstärksföljandedetberöras ikommer att av

bolagsstrukturer.gerande
ocheffektivsamladefilmarna ifriadegengäldI är merparten enav
för-Oberoende Filmaresintresseorganisation, OFF,opinionskraftig

Siff-landet.helaspriddamedlemmar,250 överbund. har 1997OFF ca
producentfunktion,medföretagochendastinkluderar personerran

inspelningspersonal.ljudtekniker ochfotografer,alltså inte annan

finansieringsmöjligheterVerksamhetsfalt och3.3.1

celluloidfilmsverksamhet,medfilmarefriaTraditionellt förknippassett
ochvideoteknikenochelektronikenår harpå mermermen senare

redigering.och Dekameraarbeteförklassiska metodernadeersatt mer
teknikhyra inandra väljerutrustning,filmarna haravancerade attegen

mycketutvecklarteknikenelektroniskaallt efter behov. Den numera

frånofficiella uppgifterhuvudsakbaseras iInnehållet detta avsnitti
uppgifterFörbundOberoende FilmaresochSvenska Filminstitutet samt av

Gyberg 22juliGunér 30 1997,1997,Allroth Engqvist 1820 1997, augaug
med Film-hearingSvanberg 1997,15juli 1997,1997, Holmqvist 31 augaug

regionalamed1997 resurscentrapool Nord med OFF 141997,1 samtsept aug
23 1997.sept
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snabbt allt billigare, lätthanterligare och alltmer högpresterande instru-
för filmarna.ment

Kvantitativt dokumentärfilmen de fria filmamas dominerandeärsett
arbetsfält. Dokumentärfilmen räknas relativt prisbilligsom en gren
inom det gestaltande film- och TV-området, också den enklastemen
dokumentärfilm förutsätter flera kvalificerade yrkesfunktioner för att
kunna förverkligas på professionell nivå, foto, ljudteknik och redi-t.ex.
gering. Kostnaderna varierar naturligtvis inom mycket vida ramar, men
för konkretionens och jämförelsens skull anföraskan det normal-att
budgeten för professionellt kvalificerad fyrtiofem doku-minutersen
mentärfilm på film ligger35 på i mycket runda tal närmaremm - -
2 miljoner kronor, medan videoñlmad dokumentärfilm liknandeen av
omfattning lika runda tal kostar ungefär hälfteni så mycket produ-att

Skillnaden i användning betingas den förstnämnda katego-attcera. av
rin till skillnad från videoproduktema kan visas på bio.

Oavsett kostnader och tillkomstsätt har båda kategorierna sin ojäm-
förligt publik i TV.största

Den korta novellfilmen den andra filmgenre brukar räknasär som
till de fria filmamas naturliga Antalet kortfilmer novell-revir. ochav
spelfilmstyp produceras frilansmarknaden emellertid beklag-på ärsom
ligt liten. Förklaringen delvis Fiktionsfilmekonomiskär ärnatur.av
långt dyrare framställa dokumentärfilm. novellfilmkort medEnänatt
skådespelare går i dag knappast producera professionellt för mindreatt

2 miljoner kronor. Efterfrågan fritt producerade novellfilmerpåän är
liten såväl på biografmarknaden TV-branschen, bl.a. beroendei påsom

Sveriges Television företrädesvis valt skapa dramaproduktionsinatt att
inom företaget.

Förutom de ekonomiska problemen lider kortfilmsgenren i Sve-av
rige i exempelvis till i Danmark den inte har någonmotsats attav
kommenterande kultur den behandlas sällan eller aldrigomkring sig, av
kritikerna och den har längre känning med levande traditioninte någon
från förr. uppskattas oftaDen inte i sin rätt, utanens som en genre egen
räknas uteslutande språngbräda till den konstnärligt accepteradesom en
långfilmskategorin. finns tydligt samband mellan ekonomi,Det ett
efterfrågan, kvantitet, och kvalitet. Med substantiellt ekono-status ett
miskt tillskott borde kortfilmskulturen kunna blii Sverige interna-ett
tionellt föredöme stil med den danska.i

Televisionen sedan gammalt den jämförelse dist-viktigasteär utan
ributionsformen filmama,för de fria deras alster produce-oavsett om

på celluloid eller video och de arbetar dokumen-inomrats oavsett om
eller novellfilmsgenren. enskilda finansieringskällanDentär- största är

emellertid Svenska Filminstitutets konsulentfond för kort- och doku-
mentärfilm. Fonden förfogar 1997 24 miljoner kronor,över ca som
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anpassade för bio-filmprojekttilldestineradeuteslutande ärär som
kan Konstnärs-Svenska FilminstitutetVid sidangrafvisning. av

speciellatillprojektbidragomständigheterundernämnden vissa ge
miljonernämndenutdelade 2,2Under 1997filmområdet.påinsatser

kortfilmsprojekt.tillkronor
filmareförbidragskälla finns intemotsvarandeNågon extern som

televi-beroendealltså djuptTV-projekt. Dearbetar med är avrena
TV-bolagenBlandbetala.förmågaochsionsbolagens vilja visa attatt

endapraktisktfilmamasde fria avnämare.TelevisionSveriges tagetär
sigsolidariserargenerelltfria filmaremån påberor i någonDetta att

värderingsmässigahistoriska ochbådeservice-ideologin,med public av
derasintressesällan någotkanalerna harkommersiellaskäl. De av

synnerhet intetill dem, ibeställningaroftainteprodukter och lägger ut
ekonomiskamed derasförenligabetraktarfilmarnavillkorpå somsom

självkänsla.och konstnärliga
medTV-alsterfinansiera sinatillhänvisadeFilmama i övrigt attär

ochsamproducenterhjälp deoch medmedel somsponsoreravegna
dokumentär-Ofta tvingasprojekt.enskildaengagerade itänkas blikan

åtoch kreativitettidoacceptabelt del sinanvändafilmarna storatt aven
rimligtvis måsteprojektfinansieringenihoppussla ävenatt somav
delfinansiårer10-20 ärmycket attraktiva TV-program:uppfattas som

dokumentärfilmssatsning.3medelstormedsambandovanligt iinte en

filmare och SVTFria3.3.2

friaÅtstramningspolitiken dehar drabbatTelevisionSverigesinom
SVTinomsituationengrundläggande faktaNågrafilmarna hårt. om

framförasskallTelevisionSverigesi avsnittetredan berörts omsom
här.

1980-taletslutetsedansidan har SVTPå den dokumentära av
utlägg-dokumentäraförsändningsutrymmetminskatvolymmässigt

kommersiella kanalemasmed deföreningtredjedel. Iningar med en
kvalificeradeproportioneninneburithar detbristande intresse att
under 1990-drastisktsjunkitTV-utbudetsamladedetdokumentärer i

finansielltfulltförmågavilja ellertalet. Därtill har SVT:s att ta ansvar
för projekten reducerats.

ochbeställarendenStockholmDokumentärredaktionen i största-
miljoner10förfogardokumentärfilm Sverigei överinköparen av -

friatillutläggningarochsamproduktionerårligen för inköp,kronor

Z 1997-08-12.från KonstnärsnämndenPM
3 Filmpool Nord, 1997.Hearing 1 sept
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svenska dokumentärfilmare, vilket skall finansiera det reducerade vis-
ningsåtagandet skäl redovisatsá 20 timmar år. Av i avsnitt 2.1per som

medför finansiella dokumentäradet SVT:s insats i mångaatt pro-ovan
jekt ligger finansieringen har filma-så lågt kring 10 %. Resten avsom

Allt oftare välj enbartren/producenten söka på håll. SVTatt annat atter
vidaköpa sändningsrätter. Priset för visningsrätt varierar inomen

förhandlingsgränser mycket och ligger daggenerellt lågt iär settmen
hundra kronorpå kronor minut. har stigit medl 500 Det ettca per par

på uppgifter har det sjunkit något påtio år enligt SVT enligt andra 15
år.

från DramaavdelningenPå novellfilmssidan har utläggningama
företaget läggerSVT praktiskt upphört. kortfilmsprojektDetaget som

handfull filmer årligen blirbegränsade till deniärut stort sett som
Dokumentär-resultaten Filmare administreratprojektet på väg, avav

försöksprojekt initie-redaktionen i Stockholm, och ett nystartat somav
det regionalaSVT:s i samverkan medvästregion resurscentretrats av

Film i jfr 2.1avsnittväst .
framför alltoch miljöer och dramatiska berättartalangerMotiv utan-

obrukade.för dessa ligger med andra ord beklagligtregioner
trycket nedskärningar. DetSveriges Television arbetar under av

friamaktposition dehindrar paradoxalt inte bolagetsatt gentemotnog
filmarna Eftersom televisionenförstärkts under de åren.snarast senare

publikmöjlighetennormalt erbjuder den enda nå äratt storsett en
lockande för fri-utomordentligtchansen få filmerna visade i STVatt

pressadelansfilmama, så lockande tenderar ävenatt att accepteraman
villkor. kanpraktiskt köpareekonomiska Såsom varande taget ensam

TV-bola-ekonomiska uppgörelsema.public service-bolaget diktera de
detekonomiska tryck under vilketförening med detiövertaggets ver-

föröd-upplever sig stå ikar medför ofta filmaren/producenten ettatt
mjukande förhandlingsläge visavi SVT.dåligt

Kulturproduktion med problem3.3.3

flerdubbla konsekven-betalningsvilja får realitetenSVT:s sjunkande i
från desto svårareför de fria filmarna. mindre insatsen SVTJu är,ser

andra håll ochblir det för dem finna samproducenter på inom utomatt
från ellerlandet. för substantiellt bidrag SVTHar inte garantier ettman
finansierings-med sökernågot svenskt TV-bolag sig närannat man

samproduce-bidrag till särskilt trovärdigprojekt inteärett somman
eko-rande exempelvis den europeiska marknaden.på Ju störrepart ute

14Donner, 17 1997.nov
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chansernahemlandet, destonomiska har frångarantier ärstörre attman
medel.internationellafå intressenter att satsa

landetiregionalagäller inom de s.k.Detsamma resurscentra som
ekonomisk insatsstödfonder. Varjemedel fråntillgodogör sig EU:s

likafmansierande instansfrån eller någonSVT genererarannan
inspelningsprojekt i regionen.regionalt stöd tillimycket nya pengar

eller uppskjutnanedskumade uteblivna,gäller naturligtvisOmvänt att
produktions-effekter både förfrån dubbla negativainsatserna SVT ger

ekonomi och sysselsättning.
med allkommertill filmernaförsäljningsrättighetemaFrågan om

både den in-framtiden,kontroversiell ibli alltmersannolikhet näratt
dokumentärfilmer ökarpå spel-efterfråganhemska och utländska som
internationella digitalamångfaldigas detkanaler itakt med antaleti att

mediesamfundet.
leder till åt-branschenekonomiska situationen iansträngda attDen

arbetslösa.periodiskt gårfria filmareflestaskilliga antagligen de
fåkanproducerandetEftersom det enbart ytterstär avsom ger pengar

produktionema.mellanför idéutvecklingmedel och tidfilmama avsätta
råd medfilmare interåder harde konjunkturer ut-I ensammasom nu

utlandsför-förheller till versioneringarvecklingsarbete, inte t.ex.
delvisproblemsvårhanterligtochkonstantsäljning. Detta är ett som

arbetsutjämnandeochfungerandeden brist påmedhänger samman
uppdragpåbörjan på kapitlet. Bristenberörde ibolagsstruktur jagsom

förlorar kon-filmarenden enskildemedför alltsåoch efterfrågan att
konstnärligaochprofessionella förkovranarbetet, i sintinuiteten i

denjobb får försörjning,får inteutveckling. inteDen men somsom
krävsoch yrkesrutinövning,heller denfår jobb får inteinte somvana

tillstimulerasupprätthålla ochkreativitetenskall kunnaför att man
förnyelse.

kvalifice-ytterligtpåkostade ochmycketfinns exempel påDet att
frilansmarkna-påproduceratsTV-serierrade svenska ochTV-program

Svenska ljusExempletuteslutande finansiering.den med extern ,
mångmiljonprojekt,sådantskrivs,aktuellt hösten 1997 detta är ettnär

Ingenjörsvetenskapsakademin.16 ExempletKungliga ärfinansierat av
orepresentativt.uppmuntrande men

närvarandeförsektorn harden härproduktionsbolag iNästan inget
demindrefinansiering,råd medTV-program ännugöraatt en-egen

denfrilansfilmer pådellikväl skapasskilda frilansfilmama. detAtt en
FilminstitutetSvenskaframför allt påmarknaden beror attöppna ge-

ochvärdefulla kort-producerandetstöderkonsulentfondersina avnom

5 tabell under avsnittSe 1.3.2 ovan.
b Skoglund, okt 1997.l
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dokumentärfilmer. emellertid gångDet är poängteravärt ännu attatt en
dessa tillgångar uteslutande destinerade till filmer avsedda förärär som
biografvisning, för TV-produkter. Frilansproduktioneninte TV-pro-av

i Sverige för närvarande ganska unik bland konstnärliga verk-ärgram
samheter i det den inte några fristående kvalitetsstimule-att gynnas av
rande allmänna medel.

Även kulturpolitisk synpunkt den beskrivna utvecklingenärur nu
förenad gällandemed risker. svårigheterna sig på bi-görastora att
dragsmarknaden svenska produktionenriskerar deni Europa göraatt
provinsiell isolerad. Filmare söker till internationellt gång-och sigsom
bara Allt färre incitamentmotiv får mindre och mindre uppmuntran.

filmarna uttrycksmedel kommunicerar ävenprövauppmuntrar att som
med andra det svenska. blir allt svårare vid-språkområden Detän att
makthålla tradition förutsätter fördjup-den klassiskt dokumentära som

långtidssatsning, kvalificerad research, forrnmässig ochning, omsorg
forskningsengagemang; dokumentärema reduceras alltmer till dags-
aktualiteter hotaroch Beroendet attreportage. externaav sponsorer
skapa där sektorer livet och verkligheten heltsituation vissaen av
enkelt fråga för oberoende filmdokumentation.inte kommer i någon

Sammanfattande bedömning

s.k. fria antal eller fåmans-De filmarna domineras ett stortav enmans-
företag. dem sammanslutna intresseorganisationenHuvudparten iärav
OFF, Oberoende Filmares Förbund, har medlemmar.250 Desom ca
arbetar framför allt kort- och dokumentärfilmssektom och harinom
televisionen viktigaste distributionskanal, samtidigtsin som grup-som

står för den ojämförligt delen SVT:s utläggningar inomstörstapen av
för verksamhetensektorn. enskilda finansieringskällanDen ärstörsta

medel uteslu-emellertid Svenska Filminstitutets konsulentfond, vars
för biografvisning. Fil-tande avsedda för filmer anpassadeär ärsom

närvarandearbetar med TV-projekt har för i stort settmare som rena
bara SVT tänkbar avnämare.som

fria filmarna tioårsperioden drabbats hårtDe har under den senaste
åtstramningspolitiken dels forminom Sveriges Television, iav av en

dokumentär-trettioprocentig nedskärning utläggningsvolymen påi
sidan, dels utläggningari form radikal reducering medlen tillav en av
på fiktionssidan, flyttadels också alltmer tvingatsSVTattgenom nor-

för fullfinansieringenssina finansiella åtaganden allt längre frånmen
enskildanivå till det priset för vis-minimum representerassom av

ningsrätter.
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för de friaproblematiska konsekvenserradmedförSituationen en
finan-energidel kreativaanvända sinfilmama. tvingasDe stor aven

ochsamproducenter inomfinnasieringsproblem. får svårareDe att
utvecklingmedel tillutanför möjligheterlandet. Deras ut-avsättaatt

fria filmarnaFöljden blir deökar.Beroendet attsponsorerarmas. av
projektfåuppoffringar för sinapersonligaunderoftast arbetar attstora

periodisk arbetslös-tilltvingasvisade Mångaförverkligade och i TV.
fri filmareprojekt initierasvarjehet. Det är värt attatt notera av ensom

yrkesmän,ytterligareåtminstonenormalt jobb täven att exparger
ljudtekniker.fotograf och

omständigheterolycka dessakulturpolitiskskulleDet omvara en
sållas,avprofessionaliseras, motivenkårenskulle leda till attattatt

kortfilmsgenrernaochdokumentär-förytligas ochformspråket att
kvalitativt.ochbåde kvantitativtutarmas

form skullestödåtgärder i någonsärskildaförefallerDet som om
friaTV-orienteradeför desituationeneffekt påhakunna gynnsamen

ocksåi OFFhärmed har medlemmarnakonsekvensfilmarna. Fullt i
särskiltförkampanjenopinionsbildama ioffensivatill de etthört mest

TV-produktion.oberoendeförstödsystem

Filmproducenter"SverigesFöreningen3.4

fler-omfattarochFilmproducenterFöreningen Sveriges representerar
långfilmsproducenter.talet landetsav

och SVTFilmproducenterna3.4.1

producentföre-produktionsbolagen itidUnder TV-monopolets var
Television. Framtill Sverigesofta anlitade samarbetspartnersningen

delkonsekventprogrambolagetladetill 1980-talet stormitten ut enav
före-inspelningsprojekten påresurskrävandepersonal-de ochav mer

produktions-spelfilmsverksamhet. Förprofessionell vidmedtag vana
kortfilm ochdramaserier,utgjorde utläggningarbolagen SVT:s av

verksamhetsbilden. Utläggningamainslag iavgörandebarnprogram ett
arbetsintensitetensvackor ide ärbidrog effektivt till utjämnaatt som

Föreningennivåpå denlångfilmsproduktionoundvikliga alli som
räknades TV-DessutomFilmproducenter FSFSveriges representerar.

från Hald 3 1997,huvudsak uppgifterbygger iUppgifterna i avsnittet sept
Nilson okt 1997,13 1997,Lindström 121997,Bo Jonsson 11 septsept o nov
1997juli Svensson 2Sundberg 9 1997,Olsson 28 1997, septaug
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uppdrag novellfilmer och dokumentärprojekt ypperligtypenav som en
plantskola för författare samtidigt de be-begåvade och regissörer som
friade från använda långfilmsinspel-producentema det tvånget att

dyrköptaningarna övningspass.som
ändradesförhållanden för filmproducentema iDessa gynnsamma

grunden 1980-talet samband med den internaunder slutet i omorga-av
byggdesnisationen Sveriges Television. SVT Drama ienupp somav

väldiga produktionskapacitetersjälvförsörjande enhet medstort sett
förstärktes ytterligare medsamlade inom programbolaget. Tendensen

dramaserier ochsparkravet medförde utläggningama1994 att avsom
upphörde. fåsinglar till utomstående producenter praktiskt Detaget

fortfarande läggs kommerdrama- och långfilmsbeställningar utsom
huvudsakligen Regionfrån dokumentärredaktionen och vissa distrikt
fullfinansierade;Göteborg Malmö och aldrig SVT:soch Region är

ofta mycket blygsam.ekonomiska varierarinsats ärmen
Film-i Svenskabör dock påpekas via sittDet SVTatt engagemang

filmpro-ekonomisk till svenskinstitutet bidrar med avsevärd insatsen
årligen.miljoner kronorduktion enligt finansieringsavtalet minst 30

andrapåverkas också vissaFilmproducentemas arbetssituation av
för utlägg-förhållanden medelstillgångenTV-sektom,inom t.ex. att

Fleranyckfullt fördelad bland regionerna inom SVT.ningar ganskaär
flyttat till ellerfilmbolag Giraff Film, Moviemakers hart.ex. numera

de fönnån-placerat filialer för kunna bli delaktigai Norrbotten att av
med etablerandetliga produktionsförhållanden sig i ochöppnat avsom

med bidrag bl.a.regionalt bolagFilmpool Nord. Filmpoolen är ett som
mediepro-substantiellt subventionerarfrån strukturfonder högstEU:s

manifesterat något intresseduktion förlagd till Norrbotten. har inteSVT
ekonomisktför sålunda mycket vitala ochutnyttja denatt gynnsamma

blivitdet första medför TVfilmsituationen Norrbotten, vilket föri att
utveckling iaktör dramaproduktionenshelt marginaliserad isom

möjlighe-för det andra filmproducentema går misteregionen, att om
ochockså till TV-produktioneranvända kapacitetsinterna att

går misteplantskoleverksamhet, för det tredje regionenatt om avse-
det avdelningensarbetstillfällen. chefen förvärda Enligt SVT Drama är

Regionavsikt skall öka och situationen iantalet utläggningar attatt
avseenden.skall förbättras dessaNorr i

s års Filminstitutet,1993 fmansieringsavtal for Svenska § 14.
9 Svenska Dagbladet Curman.1997-09-01
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kommersiellaoch denFilmproducenterna3.4.2

televisionen

televi-arbetssituationförsämringar filmproducentemasiDe gentemot
Sverigesomorganisationenresultatet den internablevsionen avsom av

denkompenserats1980-talet har inteTelevision slutet attmot avav
samtidigt.ungefärgenombrotttelevisionen fick sittreklamfinansierade

från de kommer-utläggningsuppdragmycket fåFilmproducenterna har
siella TV-kanalema.

Stödfrågan3.4.3

ochFSF organisationFilmproducenterFöreningen Sveriges som
sammanträffatutredningenfilmproducenterenskildaflertalet de somav

stödåtgärder förtill utredninginitiativmed uppfattar regeringens omen
allmänhändelse. Enmycket positivkvalitetstelevisionen som en

kvalitets-utanförvästvärlden USAdelenerfarenhet från är attstörre av
tredjebehöverindustriellt och kreativtklaraproduktionen for sigatt en

produktionsföretag. EnochTV-kanalervid sidanfinansieringspart av
sektordennaekonomiska inominsatsererfarenhet är attannan

projektarbetstillfällen och mångamånga nyagenererar
doku-kort- ochför TV-anpassadstödberäknarFSF externtatt ett

ochprofessionellade kreativa,motverka fleramentärfilm skulle av
utvecklingårensföljden deblivitekonomiska nackdelar senasteavsom

önskaskulleformella projektstödområdet. Vid sidan ettinom manav
idéutveck-ochverksamhetplaneringsstödjandetillåtersystem ensom

manusdoktorer.s.k.ling, i formt.ex. av
fondsystemuppebara risker medSamtidigt vissa ett somser man

undanför dra sigalibisändande programbolagen egetkan de ettattge
utifrån detkonflikterförutserNågonför kvalitetsproduktionen.ansvar

produktionsbolagenTV-bolagen,alltför osannolika perspektivetinte att
kvalitet.uppfattningarskildaoch fondhandhavaren kan tänkas ha om

bedömningSammanfattande

funktionbetydandehade tidigare skedenFilmproducenterna i somen
inspelningardet gälldetill dåsamproducerande SVT t.ex.partners av

förfogar fortfa-Dedramaserier och barnprogram.enskilda ñlmprojekt,
dokumentär-bådeTV-produktion inomförrande kapacitetöver storen

2°Nilson, 1 okt 1997.
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och dramaklassen. förblir emellertid i utsträckning outnyttjadDen stor
på grund bristande efterfrågan från de sändande sida.TV-bolagensav
Dessa förhållanden medför viktig plantskola för TV-orienteradeatt en
regissörer, författare och andra filmarbetare ligger träda.i

finansieringsstöd dokumentärfilmför TV-anpassad novellfilm,Ett
och liknande kvalitetsproduktion skulle enligt bedömningFSF:s egen
dels utjämna svackoma arbetsintensiteten och dels innebärai en
arbetsmarknadsmässigt effekt i synnerhet för de mindre bola-gynnsam

mellandärmed skulle få möjlighet verksamma ävenattgen som vara
långfilmsproduktionema.

på den kommersiella3.5 Produktionsbolag
TV-marknadenz

nyetablerade.Produktionsbolagen denna jämförelsevisinom ärgrupp
efter TV-monopolets avvecklingPraktiskt samtliga har tillkommittaget

och de kommersiella sändarkanalema sinaräknar i allmänhet de som
huvudsakliga dussintaliKärnan störreavnämare. utgörs ettgruppen av
bolag och med beräknad samladmed fler fast anställdatioän en

Åtskilliga de betydandeomsättning på miljoner kronor.750 av merca
bolagsbildningarbolagen mediakoncemer, oftaingår i istörre samma

flera sändande kanalerna Strix Television ABnågon eller desom av
Kinneviksfären, Wegelius TVingår liksom Produktion iMTV AB är

medie-knutet Television till det norskatill Bonniers, Film ABMeter
företaget hindrar produktionsbolagens intressenSchibsted. inteDet att

moderbolagens TV-kanaler.avgörande avseenden skiljer fråni sig egna
öka bland produktionsbolagen påutländska ägandet tenderarDet att

Endemol,den kommersiella Schibsted,marknaden Egmont,
Grundy....

produktionsbolag finns ungefär likaVid sidan dessa större enav
någorlundabegränsadekrets medelstora företag medstor mer menav

sida.kontinuerliga åtaganden från de kommersiella kanalemas
medelstora produktions-Producenterna denna ochi storagrupp av

helt mediekulturbolag har alltså historiskt utvecklats i änen annan
filmproducenterna tradition producerar deoch de fria filmarna. Av

de fria filmama.också generellt andra TV-program änsett typer av

21 från Bråken-branschpressen ochAvsnittet bygger huvudsak uppgifter ii
hielm juli juli Lundin 223 Dabrowski 8 juli 1997, Dopping 8 1997,1997, aug

20 1997,1997, Marie Nilsson 1997, Rehnberg 18 1997, Swartz28 augaugaug
Wegelius Zachrisson och Kinning 26 1997.27 1997, augaug
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samlade insatserför detinspelningsprojekt kräver mestaDeras av
bolagsstrukturenvarför ärförklararvilketpersonalkategorier,många

de kom-gengäld saknarfria filmarna. Ibland deutvecklad här änmer
Produk-intresseorganisation.fungerandemersiella producentema en

införförhandlingsstrategiföljaktligentionsbolagen står utan gemensam
TV-bolagen.olikadvs. demotparterna,

reklam-såväl SVTFV-företagensändandedehänderDet att som-
nöjes-enstakautläggningar storaprogrambolagfinansierade gör av-

produktionsbolagenkommersielladearbetarövrigtimenprogram,
fiktionsfölje-med serier,programpaket,meduteslutande störrenästan

talkshowsunderhållningsprogram, etc.repetitivalängd,olikatonger av
bland-inspelningstekniskamedvanligtdetunderhållningssidanPå är

produk-produktionsfunktioner,för vissastårdär beställarenfonner,
andra.förtionsbolaget

liggerskilda slagprogramseriersådanaförBeställningsinitiativet av
lång-i sinsändande bolaget,detalltid hosnaturliga skäl nästan somav

underhållningperiodisksigtillförsäkrabehöversiktiga planering av
följdfår till äventid. Detviss attunderveckodagslag vissvisst enen

frånsigskiljerpunkteravgörandepåproduktionsomständighetema
produce-produktionsbolagfria filmare. Detblandråderdem somsom

tillskottsfinan-ordnaochintebehöverunderhållningsserie utenrar
någotprodukt,sinfinansierakunnaandra"håll förfrånsiering att som

producentemakommersiellaDeofta tvingasfrie filmaren göra.den
bestäl-betaladefulltbliförväntasprincipiproducerar avsomprogram

förgrundernaoftabetraktarProducenternalaren/sändaren. program-
Producenternadiskutabla.mycketbetalningsprinciperbolagens som

sändar-iproducentledet, inteinärvarandeföralla risker tasattanser
okonventio-mycketemellanåtbranschenAffársmetodema i ärledet.
relationernastabilitet ifungerande:fåsvårtdetnella, vilket attgör en

producenter.ochmellan beställare
antalsvårberäknatfinnsmedelstoraoch ettdeFörutom större

kommersiell TV-sigsporadiskt ägnarmedieföretagmindre som mer
de sigprogramproduktionen ägnarVid sidanlokalt.oftaproduktion, av

småvideoproduktion. Deochbeställningsfilmreklam,företrädesvis åt
filmarna,de friavillkorliknandepå ibolagen:arbetar settstort som

rörelsefrihet.mindremedmöjligen ännu
påbranschkulturenkommersialiseradehårtdenbakgrundMot av

viljaallmändet finnsförvånandemöjligendet attdetta område är en
lustkreativaanvända sinfåproduktionsbolagochproducenterbland att

kvalitetspro-kvalificeradetillprofessionella kapaciteteroch sina mer
sigvisarbeställarna. Det attefterfrågasvanligenjekt demän avsom

medgradhögöverraskande överensstämmerikvalitetsvärderingarna
förFöreträdareservice-andan.publicmedförknippasbrukardem som



Aktörer,46 problem och positioner SOU 1997:172

produktionsbolagen på den kommersiella marknaden framhåller gärna
ambitionsnivån i producentkårenatt mycket högre denär opinions-än

bildande allmänheten och i synnerhet politikerna föreställer sig. Om
Marita Ulvskog ville skulle hon i produktionsbranschen ha gängett
människor arbetade i hennes syften för skallTV bli kultur-attsom
bärande.

Problemet kanalerna sällan efterfrågarär sådana kvalitets-att
program de vänder sig till de kommersiellanär TV-bolagen. De
redaktionella avdelningarna inom SVT föredrar själva produceraatt
sina prestigeprogram och vänder sig i övrigt hellre till andra samarbets-

för få tillgång exempelvis tillpartners dokumentärñlmer,att kultursats-
ningar, barnprogram och dramatik. De reklamfinansierade sändnings-
bolagen beställer i bara breda publika underhållningsprogram,stort sett
fonnatversioneringar och enkla talkshows. Det får till följd att
produktionskapacitetema renodlas för tillgodose standardtill-att
verkningens behov, vilket i sin medför kompetensutvecklingentur att
på andra områden blir lidande.

kommersiellaDe produktionsbolagen de eller delägsäven ägssom-
de mediekoncemema beskriver oftastora deras rörelsefrihet påattav -

år blivit hårt kringskuren flerai avseenden inverkar påsenare som
kvalitetsnivån, både vad gäller professionalitet, form, innehåll, genreval

kommersiellaDe kanalerna eftersträvaretc. kvalitetinte för kvalitetens
skull söker sig till den kvalitetsnivåutan bästa ekonomiskasom ger
utdelning för minsta ekonomiska insats. Programbolagen begär allt
oftare in anbud på inspelningsprojekt där produktionsbolagen tvingas
konkurrera kostnader i stället för professionell kvalitet. Detom om

i sådana sammanhang inte någon självklar fördel höra tillanses attvara
koncern sändande bolag. Upphovsrättsligt begränsasettsamma som

produktionsbolagens rörelsefrihet sändningsbolagen förbehållerattav
sig samtliga rättigheter för del, vilket omintetgör möjligheterna föregen
producenten nyttiggöra sina produkter andrai led, medieratt och
länder.

Köpeavtalen mellan sändande och producerande bolag endastavser
färdiga produktioner. Programbolagen betalar sålunda inte för idéer
eller idéutveckling. Några de och medelstora produktions-störreav
bolagen har etablerat små utvecklingsavdelningar, bolag med snävmen
ekonomi har inte råd något budgetuttymmeavsätta föratt eget pro-
duktutveckling och idéproduktion. Detta inverkar negativt på både
kreativiteten och den professionella lusten och blockerar möjligheterna
till experiment och provprojekt.

22Branschbibeln 97, 26 Annie Wegelius.s.
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bland detendenstydlig störreföreligger dessutomårSedan något en
produktionsplane-tillinflytandevilja utsträcka sittannonsörerna att

medprogramproduktionenknyta tätaresyfteiringen att samman
framtids-produktionsbolagensenligtvilketmålsättningar,reklamens

ochkvalitetproduktionernasförtill förfångbefaraskanperspektiv vara
sikt.trovärdighet på

vanligtvisbeställningar ärkanalemaskommersiellaEftersom de
detpublik harinför svenskuteslutandeexploaterasföravsedda pro-att

huvudsakligenTV-kultureninternationellamed denutbytetfessionella
Internationelltfonnatköp.funktioner,mottagandetillsigbegränsat t.ex.

utlandsförsäljningochsamproduktionerformverksamhet iutåtriktad av
produk-kommersiellahos desällsyntvarithittillsföljaktligenhar

europeiskamedel hosdesökerundantagsvisEndasttionsbolagen.
eller Eurimages.MediaII-programmetbidragsorgan som

denpåproduktionsbolagenblandbedömningenallmännaDen
ñnansieringskällafriståendeTV-marknadenkommersiella är att en

ekonomiskaochoberoendekreativaproduktionsbolagensskulle öka
för-tilloch bidrasändande bolagendetillförhållanderörelsefrihet i en

sådanirealismenBedömningenkvalitetsutbudet.stärkning enavav
bered-bolagenssändandedevärderarhurberoendeär manavprognos

produktioner.för denlämnaochvillighet köpa sortensatt rum

bedömningSammanfattande

TV-marknadenreklamfinansierade ärdenpåProducentema genom-
deraskommersiella premissermed de styrsolidariskagående som

profes-densänkeromständigheterradanförverksamhet somenmen
hotarsiktpåprogramverksamheten och attkvaliteten påsionella som

ochproducenterbland dessafinnsytterligare. Detstandardensänka
produceraoch viljautbredd lustproduktionsbolag att program aven

ochservice-ideologinpublicmedförknippasbrukarden somart som
kvali-ochsjälvkänslaprofessionellayrkesstolthet,tillfredsställer deras

hänvisadevanligendestandardproduktion ärdentetsanspråk bättre än
uppdrags-normaladerasförstadethindren förviktigastetill. attDe är

denefterfrågarTV-bolagen, intereklamfinansieradedvs. degivare,
kompe-ochproduktionsapparatenandraför det atttypen program,av

bredatill denuppknutenhårttradition ärinomtensen avgruppen
underhållningsproduktionen.

TV-underhåll-svenskadeninomkrisemajagPersonligen attanser
på Där-bristorsakerandraheltpå ängrunden berorningen i pengar.

frånvitaliserasskullebranschen attövertygadjag attär avemot om
till experiment,medelsökakunnabudstillstårandra håll än som nu
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utveckling och försöksprojekt, dvs. sådant de sändande kanalernasom
inte betalar för. Vad beträffar produktionen kulturprogram, doku-av

kortñlmsdramatik, barnprogrammentärer, gäller praktikeni ietc. stort
villkor för de kommersiellasett bolagen för de friayttresamma som

filmarna; möjligheterna till kvalitetsproduktion skulle öka med till-
komsten finansieringskälla fri frånstår de sändande bolagen.av en som

förstärkningEn de tillgängliga finansiella på denav resurserna
berörda programsektom skulle antagligen endast marginellt förändra
produktionsbilden hos bolagen på kommersielladen TV-marknaden,

självkänslanden skulle bidra till höja professionalismenochattmen
bland producenter och programpersonal. Den skulle knappast öka sys-
selsättningen i den skulle sannolikt medföra vissstort, men en
förändring i personalrekryteringen i det kompetenskategorieratt nya
engagerades verksamheteni kulturarbetare, akademiker, researchers,-
dramaturger etc.

3.6 Svenska Teaterförbundet

Utredningen har enligheti med direktivsina överlagt med Svenska
teaterförbundet behovet och formerna för eventuell friståendeom av en
finansieringskälla för fristående TV-filmare och TV-producenter att
vända sig till. Efter överläggningarna har Teaterförbundet sammanfattat
sina grundläggande synpunkter följande huvudpunkterz

frågaI olika alternativa stödforrner till oberoende produktionom
vill vi helst fondkonstruktion. Så förstårvitt vi SFI:sse en av re-
kommendationer för filmavtal finns det all anledning inytt att annan
form stödja FV-produktion utanför de sändande kanalerna.ren

Vi TV-fond skulle medföra utbudet skulletror att atten av program
öka och mångfalden olika i programutbudetatt typerav av program
skulle öka. Det skulle klar stimulans till nytänkande ochvara en
kreativitet. finansieringStöd till produktion för bordeTV rim-av
ligtvis också tillskott arbetstillfällen; främst förett gott av pro-
duktionspersonal också konstnärligt verksamma.men

Vi också TV-fond skulle bidra till ekonomisktror ochatt. en en
avtalsmässig densanering produktion sker vid sidan deav som av
sändande kanalerna. För närvarande har Teaterförbundet och fram-
för allt våra medlemmar hel del problem med anställningsvillkor,en
ekonomiska haverier på detta område.m.m.

23 frånBrev STF, okt24 1997 Sander.
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Teaterförbundet vidareskriverkommentarefterföljandeI omen
TV-fondsperspektivetz

"riskproduktion imöjligheternaskulle stärkaDet göraatt
upple-värdefullaförutsättningarharprojektmeningen att gesomav

tit-högaförväntasvid sidanoch insiktervelser gesomom program
tarsiffror.

förmöjligheterutformad ocksåTV-fond kan störreEn rätt ge
förverkligakreatöreroch andramanusförfattareproducenter, att

uttryckt: Geannorlundastream. Ellersidan "the mainidéer vid om
produceras.vadinflytandeskapande idéerfolk med över sommer

Öppna kanalen...0rd3.7 Ett om

Öppna medlokal-TVickekommersiellför storbegreppkanalen är ett
produk-ochmedverkanmedborgarnastillgänglighet för egnaegen

Göteborg,Stockholm,ietablerad kabelnätenifinnstionsinitiativ. Den
publikpotential påsamladoch har därVästeråsKarlstad ochMalmö, en

Öppna län-mångamotsvarigheter iharkanalenmiljon tittare.över en
televi-publicinternationelltbetecknasvästvärlden,der i accesssom

Öppna kanalen harEU-parlamentet.bl.a.förespråkasochsion" av
praktiskayttrandefrihetensvidgamålsättningdemokratiskuttalad att

programutbudetdelTV-området. Entillämpningar inom stor av
bl.a.i SverigefinansierasVerksamheteninvandrarspråk.försiggår på

sponsring.ochmedlemsavgifter, ektbidragprojideellt arbete,genom
tredjedenna "denodlas inom vägensprogramproduktionDen som

yttrandefrihetensdemokratiskadenförbunden medideologisktTV är
kvali-institutionaliseradedeprincipiellt obundenoch därmedidéer av

denochkommersielladenupprätthålls bådeinomtesvärderingar som
Öppna för sig iochkanalen iservice-orienterade televisionen. ärpublic

denikvalitetsnivånhöjaförintebehov att attpengar menav mer
utredningsdirektiven.bemärkelse isom avses

Öppna heltpåbaserasalltsåkanalenverksamheten påEftersom
direktivdepartementetsaktualiseras iandra principer demän ansersom

utred-för dennarelevansbehov harekonomiskakanalensintejag att
ning.

24 Sander.från okt 1997STF 30Brev
25/www.openchannel.se/
26Hederström, okt 1997.7
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3.8 ...och TV8"ett annat om

TV8 minipaykanal, finansieras dels med abonnemangsav-är en som
gifter dels med reklam. Kanalen nystartad och har studio-vissär en
baserad egenproduktion huvudsakligen inriktad ekonominyheter.på
Huvudparten utbudsvolymen består inköpta dokumentärer 7 åav av
800 timmar år.per

TV8-ledningen visserligen det normalt innebäratt sett ettanser
publikt mervärde kunna svenska produk-att presentera program men
tionen svenska dokumentärer alltför dyr jämfört med engelskär tav ex
för kanalen skall kunna på utläggningar eller inköp häratt satsa
hemma. De svenska dokumentärfilmarna har för liten kringmarknad

slå sina kostnader på.att ut
Om fondfinansieringmed medför avsevärdett system extern en

kostnadssänkning i högsta gradTV8 intresserad. Om dettaär är sägaatt
fond knappast kan tänkas medföra sådana effekter priserna påatt atten

svenska dokumentärer skulle komma närheteni de engelska annatav
i undantagsfall.än

3.9 Sammanfattning och slutsatser

framförDet allt kategorier fristående produktionsenheterär tre av som
berörs de problem utredningen haft analysera: a fria fil-attav som

b producenter den traditionella biograffilmssektominom samtmare,
c produktionsbolag den kommersiellapå TV-marknaden.

fria filmarnaDe har under den tioårsperioden drabbats hårtsenaste
åtstramningspolitiken inom Sveriges Television, dels formiav av en

trettioprocentig nedskärning utläggningsvolymeni på dokumentär-
sidan, dels i form radikal reducering medlen till utläggningarav en av
på fiktionssidan, dels också SVT alltmer tvingats flyttaattgenom

för sina finansiella allt fullfinan-åtaganden längre frånnormen
sieringens nivå. Situationen har för deras del förbättratsinte av expan-
sionen på reklam-TV-sidan, eftersom de endast sällan har uppdrag från
de kommersiella TV-kanalema. omständigheter medför radDessa en
problematiska konsekvenser för de fria filmama. användaDe tvingas

del sin kreativa energi finansieringsproblem. fårDestoren av
svårare finna samproducenter och utanför landet.inom Derasatt
möjligheter medel till utveckling Beroendetavsättaatt utannas. av

ökar. Följden blir de fria filmarna oftast arbetar underattsponsorer

27Uppgiftslämnare: Linder, oktHans 30 1997.



problem och 51Aktörer, positionerSOU 1997: 172

ochförverkligadefå projektuppoffringar för sinapersonliga attstora
periodisk arbetslöshet.tillvisade i Många tvingasTV.

två favorise-framför allt inomarbetar traditionfria filmarnaDe av
förefalleroch dokumentärer. Detrade kortfilm sär-omsomgenrer,

effekt påskulle kunna haformskilda stödåtgärder i någon en gynnsam
arbetssituation.de fria filmarnas

funktionbetydandeskedenhade i tidigareFilmproducenterna en
inspelningardå det gälldetill SVTsamproducerande partners avsom

förfogaroch barnprogram. Defilmprojekt, dramaserierenskildat.ex.
doku-bådeför TV-produktion inomkapacitetfortfarande över storen

outnyttjad påutsträckningförblir idramaklassen.och Den stormentär-
sida.TV-bolagensfrån de sändandeefterfrågangrund bristandeav

TV-orienteradeförviktig plantskolamedförförhållandenDessa att en
träda.ligger ifilmarbetareförfattare och andraregissörer,

dokumentärfilmTV-anpassad novellfilm,förfinansieringsstödEtt
tilldels bidrauppenbarligenskullekvalitetsproduktionoch liknande att

arbets-och dels innebäraarbetsintensitetenutjämna svackoma i en
mindre bolagenför deeffekt synnerhetimarknadsmässigt gynnsam

mellan lång-verksammafå möjlighetdärmed skulle ävenatt varasom
filmsproduktionema.

TV-marknadenreklamjinansieradepå denBland producenterna
till-produceraoch viljafinns utbredd lust artatt somav enprogramen

kvali-självkänsla ochprofessionellayrkesstolthet,fredsställer deras
hänvisadede vanligenstandardproduktiondentetsanspråk bättre ärän

normala uppdrags-derasdet förstahindren förtill. viktigasteDe attär
efterfrågar denTV-bolagen, intereklamfinansieradegivare, dvs. de

och kompe-produktionsapparatenandraför det atttypen av program,
den bredauppknuten tillhårttraditioninom ärtensen un-gruppen av

TV-under-svenskadenKriserna inomderhållningsproduktionen.
påbristorsakerhelt andragrunden bero påhållningen torde i än

branschendeldennaproducenterna inomskulleDäremot avpengar.
sökabuds kunnatillstårandra hållfrånvitaliseras änatt som nuav

sådantförsöksprojekt, dvs.utveckling ochmedel till experiment, som
beträffar produktionenför. Vadbetalarkanalerna intede sändande av

praktiken ikortfilmsdramatik gäller ioch settdokumentärer stortt.ex.
fria fil-för dekommersiella bolagenvillkor för deyttre somsamma

med tillkoms-ökakvalitetsproduktion skullemöjligheterna tillmarna:
sändande bolagen.från destår frifinansieringskällaten somav en

dels Sverigesviktigastefria produktionsenheternas avnämare ärDe
kommersiella TV-kanalerna.deTelevision, dels

fonnelltmedservice-företagpublicTelevision ut-Sveriges ettär ett
svå-harprogramområden SVTställt på sig. På vissatalat kvalitetskrav

kvalitetsambi-till sinabolag levasändanderigheter att egnauppsom
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tioner och till ansvarsambitioner fria producenter,sina gentemot pro-
duktionsbolag och enskilda filmare. sammanfallerAmbitionema med
särskilt markant behovsstyrka programornråden: dokumentä-inom två

och kortfilmsñktion. den förutom speladI ingårrer senare gruppen
novellfilm dessa två skulleanimationer. Inomäven ettgenregrupper

stödsystem kunna få avgörande betydelse för kvalitetsut-SVT:sexternt
bud och utläggningspolitik.

Bland särställningde kommersiella TV-kanalerna intar TV4 så-en
med tillståndvarande den enda reklamfinansierade TV-kanalen attsom

sända rikstäckande television marknätet. Kanalen sig medi nuva-anser
rande reklamlagstiftning framför allt sakna medel för önskvärdiatt

kvalificerad genomarbetade do-utsträckning låta producera dramatik,
kumentärer svensk TV-produktionoch bamprogram. medel tillExterna
skulle för del bidra till ekonomiskt barnprogrammenTV4:s att trygga
och till förstärka utbudet novell- och dokumentärsidan.på Detatt se-

kan giltigt och önskvärt också för övriga kom-i någon månnare anses
frukternamersiella kanaler. Indirekt skulle dessa tillgodogöra sigäven

den professionella utveckling stödsystem till kvalitetspro-ettav som
duktion utanför sändande bolagen skulle innebära.de

sammanfattande slutsatsen, deGenomgången leder fram till den att
fria TV-företagensproduktionsenhetemas och de sändande intressen
för och förenasstöd till kvalitetsproduktion sammanfaller iett externt
två huvudkategorier: kortfilm och dokumentärer.

för detFlertalet har förordat någon form fondsystemintressenter av
bidraget.externa
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medutredningtillinitiativregeringenbeslötfebruari 1997 att taI en
utrednings-för TV. Avkvalitetsproduktionsvensksäkerställasyftet att

utredningensigförväntarbl.a.regeringen attframgårdirektiven att
kanåtgärderföreslår som

och TV-TV-filmarefriståendeförfinansieringskälloröka antalet
producenter,

TV-utbudet,svenskasamladepå detkvalitetenförbättrabidra till att
sysselsättningseffekter,positivage

utveckling,TV-medietstillbidra
världen,TV-kultur isvenskspridabidra till att

olika aktörer.mellansamverkangynna

denuppmärksammautredarenskallförslagetutformningenVid av
regelverk.gemenskapensEuropeiska

försöks-förslaghand lämnaförstaskall iUtredningen enom
stödåtgärder.medverksamhet

Åtgärdsförslagl

tillframkommithar jagalternativ atttänkbarajämfört olikaEfter haatt
för-uppfyllerbästdetförsöksverksamhettill ärföljande förslag som

utredningsdirektiven.iväntningarna
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4.1.1 fondEn upprättas

1 En statlig TV-fond med ändamåletupprättas utifrån vissa krite-att
rier stödja svensk kvalitetstelevision producerad utanför de sändande
bolagen.

2 Fonden finansieras helt statliga medel årliga anslag.av genom

3 Fonden administreras myndighet, förslagsvis kallad Svenskaav en
TV-nämnden.

4 TV-nämndens direktion associeras under försöksperioden i admi-
nistrativt hänseende till redan existerande myndighet, förslagsvisen
Presstödsnämnden. Till direktionen knyts liten administrativ enheten
med ekonomisk och juridisk expertis sekreterarfunktion.samt

5 Nämnden har styrelse bestående fyra utseddaen av personer, av
regeringen bland dugliga kvinnor och med god kännedommän om
branschens olika Styrelsen fattar övergripande beslut verk-grenar. om
samheten och kontrollerar dess allmänna överensstämmelse med givna
målsättningar, TV-nämndens handläggare, de s.k.utser nämndprodu-

fattar de formella beslutencentema, stöd och bidragsamt efter för-om
slag från nämndproducentema. Styrelsens ordförande tillikaär nämn-
dens direktör.

6 Medel TV-fonden kan utgå produktionsstöd ellerur som som
underlagsbefrämjande bidrag till TV-program.

7 Produktionsstöd kan utgå dels till kortfilmer, dels till dokumentärer,
dels till pilotprogram för avgränsade seriesatsningar dessainom pro-
gramkategorier. Underlagsbefrämjande kan utgå exempelvis till plane-
ring, idéutveckling och manusbearbetning inom programkate-samma
gorier.

8 Produktionsstöd och underlagsbefrämjande bidrag kan sökas av
produktionsföretag utanför de sändande TV-bolagen. Till ansökan om

De numrerade textstyckena dettai avsnitt kommenteras identiskti numrerade
i kapitel 5.2.moment
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bolag sinfogas från sändandestöd eller bidrag skall intyg ett som anger
projektet.delta finansieringensända och avsikt iintention attatt av

med stöd in-medel TV-fondenProduktionsföretag kan inte söka avur
får anställ-koncern, hellerfrån sändande bolag intei etttyg samma

sändande bolag.sökande ochningsförhållande föreligga mellan part

sådana produktionerTV-fonden bör förbehållasStöd och bidrag9 ur
bola-för det sändandeoch projekt bedöms ligga inominte ramensom

normala standardutbud.gets

projekt formaliserasi enskildalO TV-nämndens genomengagemang
produktionsföretag, basamproduktionsavtal med ettparter: etttre

nämndproducent.representeradsändande bolag, TV-nämnden,c av en

närnndproducenterTvå4.1.2 utsesz

tvåstödjasprojekt skallll Bedömningen vilka görs avsomav
ansvarsområde.nämndproducenter med sittvar

kvalitetsvärdering och påpå12 Bedömningen skall baseras enen
genomför-produktionstekniskaprojektetsuppskattningnoggrann av

barhet och ekonomiska realism.

ipå de baskriterierKvalitetsvärderingen kan baseras13 som anges
på den övergri-kvalitet, i övrigtfrågaavsnittet 2 En samtovan, om

televisionensutveckla och förnyaochpande målsättningen tillvarataatt
fan-ochkunskap, upplevelserförmedlasärskilda förutsättningar att

omvärldsoriente-till insikt,möjlighetertasistimulans och därmed ge
förströelse.inlevelse, ochring, engagemang

för nämndensi lika mån14 nämndproducentema harBägge ansvar
dokumentärsidan.och Bäggekortfilmssidan påbåde påengagemang

förvalta.lika andel fondmedlenhar attstor av

försärskilt slå vaktnämndproducentema skall15 Båda om program
barn och ungdom.

2 numreradeidentisktdetta kommenteras inumrerade textstyckena i avsnittDe
i kapitel 5.3.moment
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16 En nämndproducentema har liksom styrelse och direktionav
Stockholm bas.som

17 En nämndproducent lokaliseras till landsorten.

18 Nämndproducenterna skall mobila, dvs. minst gångvara en per
termin ha annonserade mottagningar på lämpliga södra,i västra,orter

och Sverige.östranorra

19 Nämndproducenterna under försöksperioden för mandat-utses en
period fyra år.om

4.1.3 Avtalsmässiga riktlinj er3

20 Grundmodellen för samproduktionsavtal förinom TV-ett ramen
nämndens verksamhet skall nämnden bidrar med högst 80 %attvara av
produktionskostnaderna, den bidragssökande förproducenten svarar
minst 10 %, det sändningsgaranterade bolaget för minst 10 %.

21 Det sändningsgaranterande bolagets insats skall i grundmodellen
Övrigasändningsrätten till visning och två snabbrepriser.avse en

rättigheter och exploateringsmöjligheter tillfaller producenten. denI
mån det sändande bolaget deltar i produktionen med insatsen som

överstiger 10 fattas särskild överenskommelse%avsevärt om
fördelningen rättigheter.av

22 Den bidragssökande producenten kan inom sin andel av sampro-
duktionen tillgodogöra från medñnansiärer,sig insatser egna sampro-
ducenter, svenska såväl utländska. den månIetc, ettsponsorer som
sådant medñnansierande förutsätter kanal ellerpremiärvisning i annan

medium det sändningsgaranterande bolaget, regleras Villkorenannat än
i särskilt avtal.

23 Produktionsbudgeten skall fullfinansierad tidpunkten förvidvara
nämndens beslut.

3De numrerade textstyckena i detta avsnitt kommenteras identiskt numreradei
kapiteli 5.4.moment
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produk-det friaåterbetalningsanspråk påställer ingaTV-nämnden24
nämndfinansieradeventuella påvinstertill följdtionsföretaget enav

produktion.

särskilt markeras iskallhuvudfinansiärTV-nämndens insats25 som
färdiga produkten.den

försöksverksamhetårsEfter4.2 tre

utifrån deårefterslutgiltigtutvärderasFörsöksverksamheten tre
kapiteltill dettai ingressenför verksamhetenbaskriterier angessom
finan-antaletökaförutomstödåtgärdemaoch innebär attattsom

samladedetpåförbättra kvalitetentillska bidrasieringskällor också att
bidra till TV-sysselsättningseffekter,TV-utbudet, positivasvenska ge

ochvärldenTV-kultur isvenskspridabidra tillmediets utveckling, att
genomförs ellerUtvärderingenaktörer.mellan olikasamverkangynna

oberoendeinstansenskild ärdelegeras till avsomenperson av
Gransknings-förslagsvisnämndstyrelsen,ochhuvudintressentema

Utvärde-till regeringen.och överlämnasradio ochnämnden för TV,
public service-till det s.k.relateraskontinuerligtfördelkan medringen

tillställasskallårligenfrån TV4redovisningbokslut och den som
Granskningsnämnden säsongvisstyrelseTV-nämndensåliggerDet att

utvärderandetill denverksamhetnämndensredovisa utfallet av
instansen.

handenvidförsöksverksamheten attutvärderingenOm gerav
insatsertillförhållandeitillräckligteffekterna statensvarit gynnsamma

regelverket kunnaefter perrnanentas.bör verksamheten översyn aven
förmedskala ochutförasbör då i utrymmeDen större som gerresurser

grundvillkorekonomiskamednämndproducentytterligare sammaen
så fallbör inämndproducententillkommandetidigare.de två Densom

projekt.kostnadskrävandeför särskiltansvar

4 regeringsbeslut 1996-Anslagsvillkor, § 20Regeringsbeslut 1996-12-20, samt
television, § 13.Tillstånd sända12-12, att
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Motiv och preciseringar5

direktiven har utredningenuppnå målsättningar iFör deatt som anges
effektiv lösningeftersträvat enkel, rak, obyråkratisk ochgenerellt såen

möjligt.som

Åtgärdsförslaget och utrednings-l

direktiven

Åtgärdsförslaget utredningsdirektivens avsikter i bl.a.förverkligar
följande avseenden.

TV-filmare ochfinansieringskällor för friståendeökar antaletDet
TV-producenter.

det samladetill förbättra kvaliteten påkan förväntas bidraDet att
de tillkommande medlen uteslutandesvenska eftersomTV-utbudet,

kvalitetstelevision.destinerade till produktionär av

efter statligasysselsättningseffekter, allt dentorde avsevärdaDet ge
erfarenheterbedömningar baseras påstorlek. Enligtinsatsens som

årligt miljoner kronorfilmbranschen bör anslaginom 75ett om
jobb den häroch 280 ivad mellan 225motsvarar nyagenerera som

mellanföreslagna kronor börgrundmodellen. miljonerl00 generera
jobb300 och 375

detförväntas TV-mediets utveckling eftersomkan bidra tillDet
produktions-skapar förutsättningar för vitalt och vågat kreativtett

underklimat. Regelverket syftar till möjliggöra risktagningaratt
skapas balanserandekreativt förslaget genomförsOm enansvar.

medieområdet. Samtidigtkomplettering till marknadskraftema på
programverksamhet motive-säkerställs livskraften hos intesomen

l SFI Gyberg.
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billighetpublikens storlek eller produktionenssig utanras av vare
kulturpolitiskt övergripande målsättningar.av

svensk TV-kultur i världenkommer bidra till spridandet iDet att av
för skapa intematio-och med det förbättrar förutsättningarna attatt

Möjligheterna till samproduktioner mednellt attraktiva produkter.
solid svenskförbättras eftersomutlandet kommer också att en

internationellaförutsättning för dengrundñnansiering ofta är en
redovisade erfarenheter avsnittbetalningsviljan enligt tidigare

3.3.3.

förutsättereftersom detsamverkan mellan olika aktörer,Det gynnar
eftersom det baseras på intres-deltagande från flera olika ochparter
företags- och organisations-flertalet relevantaseyttringar från

tidigare del av-framgår utredningensgrupperingar, såsom av
3.snitt

Europeiskaöverensstämmelse med innebörden i denFörslaget står i
fästaanledning särskiltgemenskapens regelverk. finnsDet att upp-

direktivEuropaparlamentets och Rådetsmärksamheten ipå § 31
europeiska produk-syfte främja framställningen97/36/EG: "I att av
beaktande dengemenskapen, medtioner det väsentligtär att av

och behovetmedlemsstataudiovisuella kapaciteten i varje att
obero-använda språk, främjarmindreskydda Europeiska unionens

ende producenter.

nämndkonstruktionentill5.2 Kommentarer

numrerade teststyckena iansluter till dei detta avsnittKommentarerna
avsnitt 4.1.1.

diskussionenfond haft tydligt bruksvärde il Eftersom begreppet ett
beteckning för devalt behålla detkring kvalitetsstödet har jag att som

för kvalitetsstödet,ställas till förfogandepenningmedel förutsättssom
stiftelse-förknippat medkanslisvenskandetta ordet i ärtrots att snarare

rekommenderas detta åt-formen myndighetsforrn imed denän som
gärdsförslag.

medel.helt med statliga Oav-2 flera skäl bör nämnden finansierasAv
bidra ekonomiskt tillvilja eller motviljade sändande bolagens attsett

medver-fond för kvalitetsproduktion skulle derasuppbyggandet av en
kvoteringsproblem,svårbemästradekan i denna fas medföra ytterst
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harbåde beträffande de sändande bolageninsatser och Ingetuttag. av
förfogande fonden.heller modellen ställa medel till iaccepterat att egna

genomslagskraftfonden förEnligt uppfattning måstemin att
år under försöks-dimensioneras miljoner kronortill 75minst per

perioden.

myndighetsform.bedrivas3 Statlig verksamhet bör i

finansiera handverksamhet på4 Ny statlig attstaten avser egensom
harbör första hand läggas på befintlig myndighet. Numerai myn-en

flexibel framför alltdigheter handlingsfrihet. Myndighetsforrnen ärstor
myndighetskan ändringar iså till vida regeringen vissagöraatt en

till fördelning bidraguppgifter. anslag används bådeMyndighetens av
myndighetredan befintligoch till kanslikostnader.täcka vissa Enatt

har förklaratPresstödsnämndenkan hjälpa till med kanslifunktionema.
värdmyndighet uppfattningmintänkbar Detsig är attvara som

Svenska Filminstitutets konsu-nämnden samadministreras medinte bör
förefaller angeläget Svenska TV-eftersom detlentavdelning, att

ställasidentifieras med eller inämnden får inte kanstatusen som
biograffilmens.skuggan av

styrelsenoch5 Styrelsens beslut bör påverkas partsintresseninte av
parla-heller börbör följaktligen bestå Inteinte partsrepresentanter.av

gradförsamling så högmentariska aspekter läggas på isom somen
välorienteradeprofessionellt och konstnärligtdenna bör besättas med
med direktörs-deltidsarbetande ordförandeStyrelsen harpersoner. en

allmänpolicy ochsamordning,för verksamhetens kontinuitet,ansvar
information.

regelverketförenkla6 har konsekvensernaJag övervägt att genomav
produktionsstöd.uteslutande till Jagbegränsa medelstilldelningenatt

praktiskt samtliga intresse-har tanken på grundövergivit att tagetav
för planering,det skapashar framhållit vikten att utrymmegrupper av

förmodli-möjlighetidéutveckling manusbearbetning. sådanoch En är
strukturelltocksåför enskilda projektinte bara utan avgen gynnsam

delföreskriva hurnäringspolitiska har inte velatskäl. Däremot jag stor
bidrag.underlagsbefrämjandefondmedlen skall användas förav som

nämndproducenternabör åtminstone försöksperioden åvilaDet under
utifrån föreliggande den avvägningen.behov göraatt

2Edman, 13 1997.nov
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de sändandeanalysdeltidigareutredningens mötsframgått7 Som av
förhoppningarochbehovintressegrupperingamasproducerandeoch de

dokumentärer. Detkortfilmer ochprogramakategorier,framför allt i två
internationelladessaframför allt inomförefaller också genrer somvara

resultat definierasbörkategoriernaBådafrämstanått sinastödsystem
främstaeller ibarasålunda inteMed filmvida kriterier.med ensavses

fram-elektronisktocksåcelluloid,påmaterial bevarat utanrummet
ocksånovellfilmenbartintekortfilmMed utanställda alster. avses

video-ochlyrik-, balett-TV-anpassadexperimentfilm,animationer,
kort-uppfattningdock minprodukter. attliknande Detkonst och är

fördetta30 minuter,tid till högst attibörfilmskategorin avgränsas ge
villkordramaturgiska attutvecklas på sina utanmöjlighet attarten egna
dokumentärertraditioner. Somestetiskalångfilmensidentifieras med

tillhjälpmedfaktaproduktionerräknas ocksåkunnabör avsom
kun-ochförklararförtydligar,ochåskådliggörmetoderoortodoxa ger

skeenden.ochmänniskoroch kultur,skap naturom
på kort-satsningTV-nämndensframhålla,angelägetDet attär att

detreduceringförintäktfår tillintefilm och dokumentärer tas aven
filmavtaletsdokumentårfilmsstödet inomochkort-konsulentanknutna

utvecklingfortlevnad och ärkinematografiskaGenremas enram.
medel TV-med andrasäkras änmåsteangelägenhetkulturpolitisk som

nämndens.
tematisktellermotivisktseriesatsningaravgränsadeMed avses

femtilltvåavslutade sviterochsammanhållning program.om

räckvidd ochTV-kanaler medhärsändande bolag storMed8 avses
TV5,TV4,TV3,SVT2,närvarande SVT1,förtillgänglighethög

och bolagsökaskanendastbidragstöd ochTV6. Att personerav
utrednings-motiveraskretsTV-företagenssändandeutanför de av

TV-producenter.ochTV-filmarefriståendepåfokuseringdirektivens
sändandedebolagsändandefrån garanterar attpå intygKravet

Även under-tillorubbad.förblirändåintegritetredaktionellabolagens
frånintressegarantifogasbörbidragsansökningarlagsbefrämjande en

medöverhopasnämndenundvikadels förbolag,sändande attattett
arbetasprojektundvikaallt förframföroch attansökningar, dels att
enhetersändandeochsökandeförverkligande. Atttillutsikterfram utan

naturligtförefaller sätt attkoncern ettfår ingå iinte varasamma
syften.TV-fondenssäkerställa

skallfondenförriskernaminimeraangeläget att9 Det är att
iEnprogrambolagen.förkvalitetsalibimissbrukas ett passussom

3 bilagaSe
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regelverket bör avfattad med syftet undvika fondmedelatt attvara
utnyttjas för programbolagen normalt skulle hasatsningar som
finansierat med medel. skall erkännas formuleringenDet attegna om
standardutbud har betydande konfliktpotential, eftersom standard-en
utbudet mycket olika hos olika programbolag. Satsen ärutser snarare
adresserad till programbolagens goda omdöme avseddän ettsom
avvisningskriterium för nämndproducenterna.

10 samproduktionsavtalet markeras nämnden personifieradGenom att
nämndproducent dels ikläder produktionsansvar, dels anläg-sin sigav

producentanspråk övrigagentemot parter.ger

till nämndprodueentemas5.3 Kommentarer

funktioner

detta ansluter till de numrerade textstyekena iKommentarerna i avsnitt
avsnitt 4.1.2.

djupt engagerade televi-11 Nämndproducentema iär ärpersoner som
sionens möjligheter konstforrn och kulturbärare. Beteckningensom
producent vald för markera handläggarna har kreativtär ettatt att an-

sträcker längre till fördelningsuppdraget. harsig Deän ansvarsvar som
omfattasför kontinuerligt och omsorgsfullt följa de projektatt somupp
medverksamheten. Förhoppningsvis skall nämndproducenterna detav

och det följer uppdraget kunnahandlingsutrymme göraansvar som av
TV-nämnden kraftcentrum bidrar till motverka den tidi-till ett attsom

fil-påtalade bristen fungerande bolagsstrukturer bland de friapågare
mama

12 kvalitetsvärdering skall ligga till grund förnämndproducen-Att en
beslut följer med fonden. Nödvändighetenuppsåtetternas av enav

fallkontroll produktionsteknik och ekonomi varje enskiltinoggrann av
följer med producentansvaret. Nämndens professionella expertskap och
personkännedom medels-skall tillräcklig för sundgaranteraattvara
användning och professionellt genomförande projekt.varjeett av

13 Att kvalitetsvärderingen skall baseras på formulerade basvär-vissa
deringar befriasoch målsättningar innebär nämndproducenteninte att

4Avsnitt
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värderingar prio-subjektivautifrånfrån och förmånen attansvaret egna
varandra.kvaliteteroch olikaritera motväga

mindredettill slutsatsenkommithar jag14 Med viss tvekan att vore
genreuppdragåtskildanämndproducentemalämpligt attatt genomge

kortfilmsengagemang,för nämndensuteslutandeden ansvariggöra ene
Visserligen kanåtaganden.för dokumentärauteslutande dessden andre

medvarderainomprioriteringarna görsdet fördel genrenomvara en
tänkasskulle kunnavilketreferensram,ochutgångspunkt i sammaen

Å detandra sidanfördelning ärplanmässigunderlätta resurserna.aven
placeringgeografiskarespektivenämndproducentemasrisk för att

produk-styrningavseddickeskulle medföra genremasaven
fallflestaväxelbruket deiAntagligenlandet.tionsfördelning äröver en

aspirerande nämnd-eventuelltarbetsform förstimulerandekreativt
producenter.

framgårsärställningskalloch ungdomför bam15 Att ges enprogram
öronmärkaanledningfunnithar inteutredningsdirektiven. Jag attav

ändamålet.särskilda medel för

nämndproducentochskall direktionentillgänglighetsskäl16 Av en
sändandesamtliganärhet tillStockholm medstationerade ivara

kanalledningar.

3.1del avsnitttidigareutredningsbetänkandets17 framgåttSom av
stimulans-önskvärtregionalpolitisktochdet både kultur- attär

Stockholm.till Förkompetenskoncentrationmotverkaråtgärderna en
förlägganämndenskallregionalpolitiskt instrumentfungera ettatt som

Luleå tillFörslagsvislandsorten.nämndproducenter i utsessinaen av
ställthar iFilmpool Nordförsöksperioden.underutlokaliseringsort

förfogande påtilladministrationochkanslifall ställautsikt i såatt
villkorförmånliga

ytterligaremobilitetnämndproducentemas ettärBestämmelsen18 om
landet.tillgänglighetochräckviddnämndensförbättra runtsätt att

den tillåterså långmandattidenbörförsöksperioden attUnder19 vara
ikontinuitetengenomförashinnerutvärdering äventyraattutanatt en

tillmandatperioden reducerasbörförsöksperiodenEfterverksamheten.
nämnd-förperiodiseringlämpligförefallervilket attår,tre geenvara

5 1997.Svensson, 131 sept, nov
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producenten möjlighet profilera för den allt-sig skullatt utan att en
för permanentad maktställning.

5.4 till avtalsmodellenKommentarer

Kommentarerna detta tilli ansluter de numrerade textstyckena iavsnitt
avsnitt 4.1.3.

20 förPrincipema insatsfördelningen mellan de basintressentematre
har formulerats med det målmedvetna syftet skallnämnden kunnaatt
fungera och avgörande faktor produktionssystemet hellreitungsom en

växelkassa med spridning och liten effekt. Någotän storsom en
krontak för nämndens deltagande i enskilda projekt har sålunda inte
angivits. grundmodellenI baseras nivån för det sändningsgaranterande
bolagets insats på avvägning mellan risken dumpa ochprisernaatten
nödvändigheten transaktionerna förattraktiva programbolagen.göraatt
Insatsnivån har placerats högre förpriset köp visnings-avsevärt än av

färdigatill och ovanför det kan betraktasrätter straxprogram som som
normalpriset för s.k. förhandsköp. Produktionsföretagets insats har satts

nivåi med sändarföretagets.
börDet framhållas budgetgranskningen i konstruktionatt en som

denna blir utomordentligt viktig del nämndproducentens arbeteen av
och ansvarstagande.

21 Genom begränsa förhandsköpet till den sändningsrättenprimäraatt
med efterföljande snabbrepriser skapas möjligheten för producenten att
efter viss tid till fler svenska TV-kanaler denavyttra programmet än
sändningsgaranterande. sändningsgaranterandeDet bolaget har möjlig-
heten tillförsäkra sig vidgade rättigheter särskilt avtal.att genom

22 Eftersom det fullt möjligt exempelvis betalTV-kanal,är att en en
regional TV-kanal, framtida digital kanal eller kanal TV8:s typen en av
kommer förhandsintressevisa för produkt produceras inomatt en som

för nämndverksamheten bör det skapas möjligheter för premiär-ramen
visning i sådan kanal. sådant alternativ måsteEtt naturligtvis under-en
ställas det sändningsgaranterande bolaget för avgörande och medföra

särskild förhandling villkoren.en om

23 När nämnden beslutar stödja produktion skall projektet inteatt en
behovi ytterligare finansiärer för kunna genomföras påattvara av

sunda ekonomiska villkor.

3 17-1517
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kontrollapparatenden administrativafinns skäl förmoda24 Det attatt
eventuellafrånvad intäkternaochskulle kosta i änpengarresursermer

vinståterbetalningar skulle motivera.

värderingenoch för den publikaeffektenopinionsmässiga25 denFör
angeläget dedetverksamhetförsöksperiodens är att program somav

marknadsförs påocksåTV-nämndenmedel från sätttillkommit med ett
identitetdemochderas härkomsttydligt gemensamger ensom anger

föreskrivaorealistisktdetfinner jaginför TV-publiken. Däremot att
liknande favö-ellertime-placeringbeträffande primesärskilda villkor

tablåhänseende.irer
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Finansiering6

positioner6.1 Branschens

produktions-föreligger bland producenter,framgått kapitelSom 3av
klart uttryckt önskanbolag och fria filmare behov ochett om enenav

utanför deför TV-produktion placeradoberoende finansieringskälla
redaktionemassändande programbolagens ochsändande bolagen. De

kvalitetstelevision varierarsådant stöd förbehov och intresse ettav
genreområden och vissa kanaler.påtagligt vissainomärmen

förutsätter derasalla alternativsändande bolagen avvisarDe som
för ändamålet.finansieringen fristående fondmedverkan i av enegen

Finansiella förutsättningar6.2

förmiljoner kronor årligendet krävs minstUtredningen beräknar 75att
syften skallenligt utredningsdirektivensförsöksverksamhetatt varaen

genomföra.meningsfull att

förslaget6.3 Finansiering av

förTV-nämndens fondföreslår finansieringen den skisseradeJag att av
från kon-stöd till TV-produktion med medel TV4 AB:ssker

utgångspunkt de mediepolitiskacessionsavgift. har sin iMina argument
1990/9l:l49 Omövervägandena kring avgiften redovisas i prop.som

frånkoncessionsavgiftenradio och TV-frågor., där det framgår att
förstärkande publicbörjan uttryckligen avsedd användas tillatt avvar

service-verksamheten.
koncessionsavgift områdelagen på televisionensI l992:72 om

koncessionsavgift tillregleras den skyldighet betala statenatt somm.m.
fått sända televionsprogramåligger programföretag dels rätt attett som
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och delshela landettilldvs. riktar sigrundradiosändningi somsom
med reklam.finansierar verksamheten

konces-TV-frågorochradioOmpropositionen attI angavs
tillbidrasåoch påtillföras rundradiokontotsionsavgiften skulle sätt att

service-verksamheten.publicfinansiera
ochmarknätetreklam-TV isändatillståndfick år 1991TV4 AB att

medochkoncessionsavgift. Frånerläggaskyldigblev sålunda att
ochstatsbudgetenkoncessionsavgiften påin1995/96 betalasbudgetåret

de intevilket innebärskatter,med andrajämförbar attdärmed fulltär
ändamål.förhand angivetfinansierar pålängre ett

bestämmelserna iändringar i1996/97:l01 vissapropositionenI om
regeringenföreslog1996:844radio- och TV-lagen att annons-m.m.

mängdensärskilda begränsningdenpå såreglema ändras sätt att av
ochbortsändningstidbästafår sändas under atttasannonser som

sänd-undertill tio minuterfrån åttaannonsmängd höjstillåtnahögsta
Riksdagenoch 24.00.klockan 19.00mellan antogningstiden rege-

regler-1996/972208. Derskr.1996/97:KU19,förslag bet.ringens nya
juli 1997.trädde kraft den 1ina

Ändringen ökaTV4 kankonsekvensharannonsreglema attsomav
storlek.koncessionsavgiftenspåverkarannonsintäkter.sina Detta

framgårkvartalen 1997för de första attdelårsrapportTV4:sAv tre
tid förra året.jämfört medmed 6,8 %har ökatreklamintäkterna samma

dekvartaletdet tredjefor närsiffra enbartMotsvarande nya-
miljonerbetalade 270kraft 9,6 %. TV4trädde iannonsreglema är-

1996. Enintjänandeåretavseendekoncessionsavgift 1997kronor i
intjänandeåretavseendekoncessionsavgiftenförsiktig beräkning av

300till minstuppgåavgiften kommervid handen1997 attattger
Underkronor.miljoner30medökningdvs. änmiljoner kronor, meren

därmedochöka ytterligarekoncessionsavgiftenefterföljande år bör
tillfondtillfinansieringsbehovetdelentäcka åtminstone större enav

för TV-produktion.stöd
ursprungligenkoncessionsavgiftTV4:sbakgrundMot att varav

detservice-verksamheten börpublicfinansieradestinerad till att anses
förändrade annonsreglemadeföljeravgiftsölcningenrimligt att som av

tillstöd TV-fond förTV-nämndensför finansieraanvänds att
produktion.
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Finansieringsaltemativ6.4

6.4.1 Höjning TV-avgiftenav

till TV-nämndens fondEn alternativ möjlighet finansiering attvoreav
TV-avgiften.använda medel från rundradiokontot, dvs. via TV-

service-verksamheten vid Sverigesavgiften finansierar dag publici
Television, Radio och Utbildningsradio. DessutomSveriges Sveriges -

fråndelñnansieras för radio och med medelGranskningsnämnden TV
främstrundradiokontot påverkasrundradiokontot. Intäkterna på av

utvecklingenantalet TV-avgiftsbetalare, avgiftens storlek och ettav
service-företagen.särskilt kompensationsindex för public De

föravgiftshöjningar betraktas nödvändigasker i dag attsom som
säkerställa stabila förutsättningar för public service-radio och JagTV.

kan det totala ochvill hävda kvalitetsförstärkning kommaatt somen
till del bör betraktassamlade TV-utbudet i Sverige ettsom

allmänintresse nivå med vämandet public service-fullt i om
ställning. höjning TV-avgiften på 6televisionens exklusiva En av

ñnansieringsbehovkronor TV-nämndenskvartal skulle motsvaraper
dellösning den bör inteunder försöksverksamheten. En artenav

uteslutas.

Tomkassettavgift6.4.2

cirkulerat opinionsbildningen kringBland lösningsförslag ide ensom
för kvalitetstelevision har möjlighetereventuell fristående fond att
till finansieringen enligt finskt oftaanvända tomkassettavgifter mönster

återkommit följandeOm detta säga.är att
föreslås det1996:61I kassettersättning Dspromemorian attm.m.

syftar tillinförs bestämmelser Förslagets.k. kassettersättning. attom
för tillåtnaför den i och sigviss mån kompenseras upphovsmännen

lagen ändrasprivatkopieringen deras verk. föreslåsskyddade Det attav
till sådana verkså upphovsmän skall ha till ersättning säntsatt rätt som
anordningar vilkai radio eller television eller givits påut ut genomsom

de kan ljudband, videoband och andraåterges. Ersättning skall förutgå
underlag för framställ-upptagningsanordningar avseddaär somsom

skall betalasning kopior för bruk. Ersättningen nä-eget avav
ringsidkare verksamhet tillverkar eller impor-i sin yrkesmässigasom

upptagningsanordningar, videokassetter.terar ex.

Jfr Bilaga under Finland.2
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förslaget diskuteras radio- och TV-företags till ersättning.I rätt
Även TV-företags utsändningar skyddade kopiering 48 §är mot upp-
hovsrättslagen. har någon särskildEU-sammanhang inte givitI man

till för utsändningar.kassettersättning företagens I promemorianrätt
föreslår därför koncentreras till upphovsmän,ersättningen ut-attman
övande konstnärer, framställare ljud- och bildupptagningar ochav
fotografer. därmed ha lagen grundadeTV-företag föreslås inte på
ersättningsrätter.

kassettavgift införas förefaller det möjligt låtaOm skulle inte atten
Avgifternaavgifterna finansiera fond till stöd för TV-produktion.en

produk-skulle tillfalla och TV-företagen ellerupphovsmännen inte
tionsbolagen.

6.4.3 DUKOM

Utredningen direktiv haft samråda med Distans-har enligt sina att
föreföllutbildningskommittén. skede utredningsarbetettidigareI ett av

fram-det Sveriges Utbildningsradioskommitténs prövningsom om av
förtid eventuellt skulle få ekonomiska konsekvenser intressekunna av

TV-produktion Distansutbildningskommit-Utredningen för stöd till
fram de medelténs fortsatta arbete har emellertid lett till slutsatsen att

förändringarna tillföras SR ochfrigörs de föreslagna börsom genom
folkbildningsuppdragSVT och där öronmärkas bl.a. för utvidgatett

SOU 1997:148.

2Engqvist och Göransson 1997.29 sept
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Avvisade7 lösningsalternativ

Utredningen har under längre eller kortare tid hållit antal tänkbaraett
lösningar aktuella alternativ till det slutligen framlagda åtgärds-som
förslaget. De har huvudsakligenavvisats, på de grunder isom anges
följande avsnitt.

l Nollalternativet

Som påminnelse utgångspunktema för utredningen bör det möj-en om
ligen erinras det för billigaste alternativetäratt status statenom quo

det inte uppfyller två uppdragets konkreta huvudsyften:att attmen av
förbättra möjligheterna för svensk kvalitetsproduktion och ökaatt an-
talet oberoende finansieringskällor för fristående TV-filmare och TV-
producenter.

7.2 Samfinansierad fond

utgångslägetI möjligheternaprövades förena statlig medinsatsatt en
från TV-bolagensmotprestation sida i syfte skapa stödfondatten en

enligt avtalsprinciper liknande föreliggerdem mellan ochstatensom
filmbranschen det s.k. Filmavtalet.i Som stöd för sådan tanke före-en

sändningstillståndl:låg bl.a. i TV4:s "TV4 skall medverka ien passus
överläggningar syfte bidragi till utveckling svensk kva-att ge av
litetsproduktion för televisionen.

En rad praktiska inför dennareservationer lösning inställde sig tidigt
i arbetet. föreföll ledaDen till svåra kvoteringsproblem såväl beträf-
fande insatsernas storlek beträffande inbördes balanseringuttagenssom
sändningsföretagen emellan. Vidare tycktes ofrånkom-arrangemanget
ligen leda till ohanterliga konsekvenser och konflikter det sändandeom
bolaget skulle förutsättas belastas med utgifter dubbla led, dels föri att
bygga fonden, fördels tillgång tillattupp programvaror ur samma
fond. Lösningen tycktes helhet strida utredningens internamotsom

Regeringsbeslut 1996-12-12.
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effektiv lös-ochobyråkratiskenkel,såeftersträvamålsättning att en
möjligt.ning som

har in-och 3.2betänkandet 3.litidigare avsnittframgåttSom av
branschen: isvalt ivaritmodellenför den beskrivna stortyttersttresset

till finansi-bidrasjälvatankenhar avvisatsändande företagalla attsett
kvalitetsfond.erandet av en

kvalitetskanalSärskild7.3

utred-skede iföreföll underkvalitetskanalsärskildInrättandet ettav en
alternativfördelar,medåtgärdsaltemativ ettningen storaett mensom

fi-utomordentligtmedföreningmeningsfullt endast i storavoresom
storleksordningsådanmedel iskaffa framnansiella Att enresurser.

Alternativetprojekt.realistisktfråga inteföreföll vid skedet i ettsom
dengrund osäkerhetenihar sinvilkanackdelar,hade flera omenav

knu-kvalitetskanalkanal.sådan Engenomslagskraften hospublika en
innebäraskulle inteTV-bolagensändanderedandetill någotten av

fria producenter.finansieringskällor förantalettillskott tillnågot reellt
skulle medelkretsprogrambolagensnuvarandeutanför dePlacerad

deteffekt påmarginell öv-få högstsannoliktkanalsatsade i enen ny
reklamfinansie-deinomservicepublicsåväl inomutbudet,riga som

agenda.utredningensfrånavfördes tidigtAlternativetrade företagen.

Öronmärkta tillkvalitetsresurser7.4

TV-kanalernuvarande

fondaltema-vid sidanlevandehöllslängstlösningsmodellDen avsom
direktställaskunnaskullepenningmedelhade innebördentivet att nya

kvalitetsprojekt.påför disponerasförfogandetill programbolagens att
användas föruteslutande skullenytillskottetFörutsättningen attvore

redo-medförbundenskulleMedelstilldelningen ettutläggningar. vara
ades pånyttj sätt.för avsettvisningkrav attgaranteraatt pengarna

medöverensstämmelseioch stårförtjänsterklaraModellen har
nackdelenkommittédirektiven. Den ärmålsättningarna i storaflera av

ochmellan olika intressenterinitiativfördelningenden breddarinteatt
de obe-förfinansieringskällorantaletändrarden inteaktörer, samt att

roende producenterna.
tillkommerkvaliteteravgörandealltså vissasaknarAlternativet som

förordar.utredningenfondaltemativdet som
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Konsortialkontrakt7.5

tillämpas statlig stödsystem i formden brittiska filmindustrinInom ett
fördelaslotterimedels.k. konsortialkontrakt. penningsummorStoraav

till begränsat antal bolagsgrupperingar eller konsortier utanett som
specificerade kvalitetskrav får för-mellanled ochkonsulenttyp utanav

Kvalitetsgarantintroendet till filmproduktion.användaatt pengarna
produktionspolicy.ligger bolagens goda rykte och Bo-i de gynnade

tidigare exis-lagskonsortiema har nödvändigtvis någon långvariginte
ansökningstillfälletzde kan bildas införjusttvärtomtens:

för- nackdelar fördelUtredningen har och iövervägt systemets en
svenska TV-marknaden.ningsmodell anpassad för situationen på den

skulle möjligen kunna skapakonsortialsystem liknande det brittiskaEtt
friabolagsstrukturen på deincitament till önskvärd förändring aven

Åñlmamas andra sidan risken försektor. är att storastor grupper av
utanför gynnadefria produktionsföretag skulle ställas defilmare och

TV-företagfilmbolag ochkretsarna på åtskilligasättsamma som
Utfört Sverige skulle åt-blivit bittra förlorare det brittiska ii systemet.

det skulle in-gärderna fall slå fler intressenter Dei änvärsta ut gynna.
för missgynnade skulle i sådividuellt sociala konsekvenserna parter

svenska medielandskapet ifall bli elakartade i det småskaliga änmer
obe-konsortialkontraktensdet storskaliga brittiska. Med hänvisning till

utredningen.räkneliga konsekvenser avvisas alternativet av

2 Lotteripengar/Tidskriften Teknik Människa 148, juni 1997, 55TM s.nr
Även Svanberg, 15miljarder kr 1 den brittiska filmindustrin.in 1,7 ipumpar

1997.aug
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Bilaga l

rmLMM

§7Kommittédirektiv

Dir-Fler svenska god kvalitetTV-program av
1997:28

Beslut vid regeringssammanträde den februari6 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag identifiera och analysera deatt
problem i dag kan finnas för fria producenters och programbolagssom
möjligheter dem.svenska kvalitetsprogram och spridagöraatt att

Utredaren utifrånskall slutsatserna den inledande analysen bedömaav
vad kan för den inhemska produktionen förökagöras attsom av program
distribution Under förut-till TV-kanaler riktar sig till svensk publik.som

utredaren lämnasättning finansiering kan säkerställas skallattav en
förslag försöksverksamhet med stödåtgärder detta syfte.iom en

Medielandskapet förändras

monopolförhållanden.Den svenska televisionen byggdes underupp
Verksamheten har bedrivits enlighet med traditionella publiki service-
principer, kan sammanfattas under rubrikerna geografisk rättvisa.som
redaktionellt oberoende, mångfald och balans och omväxlandeett pro-
gramutbud god kvalitet. Sändningarna har finansierats med avgifter ochav
det har inte tillåtet sända betald reklam.varit att

Sveriges Television har omfattandeAB SVT kulturansvar. I SVT:sett
sändningstillstånd med tillhörande villkor gäller för periodennya som

1997-2001 företagethar utökat uppdrag kulturfrågor. skalli SVTgetts ett
i sin roll kulturbärare bl.a. vidga och fördjupa kulturansvar, sändasittsom

mångsidigt utbud hög kvalitet svenska språket, ökapåett av program av
samarbetet med kultur- och musikinstitutioner hela syftei Sverige i att



1997:172SOU76

utveck-tillbidraochföreställningarutsändningarerbjuda evenemang,av
detspeglartillhandahållafilmproduktion,svensklingen somprogramav

behovminoritetersetniskaochspråkligabeaktasamhället,mångkulturella
och ungdo-med barnför ochuppmärksamhet åtökadägnasamt program

mar.
kulturansvaruppfylla sitt atttidigare,liksomskall SVT,övrigtI genom

områ-olikakulturlivetsutveckling påochhändelsergranskabevaka och
förmedla olikaochstimulerakulturlivetmed det övrigasamspelochden i
olika delarkulturlivet ispeglaskallProgramutbudetkulturaktiviteter. av

särskilda förutsätt-televisionensutvecklaochtillvarataskalllandet. SVT
möjlig-därigenomochfantasinstimuleraochupplevelserningar geatt ge

konst-främjaskallförströelse. SVTochtill inlevelse,heter engagemang
medverksamhetskapandebedrivaförnyelsekulturellochnärlig samt

främjas.skallprograminnehålletFörnyelseuttrycksformer.konstnärliga av
television isändainteSVT1980-talet attSedan slutet är omensamav

sändatillståndpubl TV4 attfick TV4 AB1991årslutetmarknätet. I av
TV4 harSverige.imarksändningarireklamfinansierad television av

televi-rikstäckandesändafortsättatillståndmeddelats attregeringen att
decembermed 31till ochjanuari 1997perioden lTillståndetsion. avser

gällerdepåminnermed villkorförenatTillståndet2001. somär omsom
meddelaskall TV4Blandavgiftsfinansierade företagen. annatför de

ochreligionexempelvisfrågaiolika intressentillgodosenyheter, om
fått ividareoch harsända barnprogramskyldigtBolagetvetenskap. attär

kultur-svenskadetbevakaochgranskaspegla,kontinuerligtuppgift att
tillbidragsyfteöverläggningar imedverka i attskalllivet. TV4 geäven

televisionen.förkvalitetsproduktionsvenskutveckling av
sändningarriktarTV-företagkommersiellaandraflerafinnsDet som

etablerade idessaNågra ärallmänheten.svenskatill denvia satellit av
hem-sinandra harmedanlagstiftningsvenskgälleroch för demSverige

EG-direktivetEnligthemlandet.lagstiftningen ioch följerlandvist i annat
programutbudet utgörasandelvissskallgränserTV avutan aven

begrän-förpliktelsemaprogrampolitiskadeövrigtverk.europeiska I är
satellit-tilltillgångpennanenthushåll harlandetssade. 60 %Knappt av

sända program.
digitalautveckling. DentelevisionensiinförstårVi stegett nyttnu

iförlorakommakanbegränsningar atttekniskanuvarandetekniken gör att
verksam-finansieramöjlighetenställeti attbetydelse. Gränserna sätts av

skapasframtidenflerdubblas iTV-kanaler kanantaletheten. Genom att
ocksåprogramutbud,omfattande och varieratförmöjlighet än menett mer
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ökad likrikt-risk förochTV-företagolikamellankonkurrensskärptför en
utbudet.kommersialiseringochning av

kvalitetsproduktionsvensksäkerställaAtt

vardagsliv. Denmänniskors ärdelnaturligtdagiTelevisionen är aven
ochdebattkultur,tidsfördriv,underhållning,gällerdetcentral bl.a. när
dethar iSverigekulturbärare.tidskanske vår störstanyheter. TV:n är

andelendärTV-utbudökatMedTV-tradition.god ettsammanhanget en
inhemsk TV-program-starkmaterial ärproducerat växer,utländskt en

starkkulturen. Enochspråketbevarandetförbetydelsefull bl.a.industri av
ochsysselsättningskapasamtidigtkanTV-programindustriinhemsk

svenskaochsvenska TV-programspridninginternationelltillmedverka av
syssel-försynvinkelmediepolitisk samtkulturell ochUrkulturyttringar.

TV-produk-nationellfrämjaviktigtföljdaktligendet attsättningen är en
tillväxtenochstimulerasTV-programindustrinmångfalden inomsåtion att

sikt.långfrämjas på
varandrafler frånfåmåsteTV-producenterochTV-filmareFristående

till.vända sigfinansieringskälloroberoende att
frånimpulsererbjudaskall kunnaframtidenisvensk TVFör ävenatt

konkur-utredasbörangloamerikanska ävendenkulturkretsarandra omän
TV-produktioner,svenska filmer,föri program-rensmöjlighetema stort

förbättras.behöverm.fl.företag
iskallutredaresärskilduppmärksammat attRiksdagen har gesäven en

friaförmöjligheternaförbättraförslagframuppdrag lägga attatt om
kvalitetsprogramproduktionsbolag göraattochproducenter

l996/97:129.rskr.l996/97:KrUloch1995/962297rskr.1995/96:KrU12

Uppdraget

problemdeanalyseraochidentifierauppdragutredare isärskild attEn ges
möjligheterprogrambolagsochproducentersfriaförfinnasdag kanisom

tillriktar sigTV-kanalertilldistributionförkvalitetsprogram somgöraatt
publik.svensk

förutsätt-finansiellaför deredogöraochundersökaskallUtredaren
förslageventuelltområdet. Ettinomåtgärdereventuellaför omningarna

Utgångspunktenfinansiering.förslag tillåtföljasskallstatliga insatser av
statsutgifter.ökadeförfinnsdet intehärvidskall utrymmeattvara
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Utredaren skall utifrån slutsatserna analysen bedöma vad kanav som
fler svenska TV-program god kvalitet. Utredaren skall bakgrundmotge av
ovanstående lämna förslag försöksverksamhet med åtgärder iav om en

detta syfte.
Utredaren skall analysera och bedöma vilka konsekvenser olika åtgär-

der kan få för utvecklingen T V-mediet i BedömningenSverige. skallav
bakgrund televisionengöras de kulturbäramamot äratt störstaav en av

med omfattande genomslagskraft.en
Utredaren skall lämna förslag hur försöksverksamhet skulleom en

kunna kan exempelvisDet vilka kan omfattasavgränsas. avse som av
åtgärderna eller kriteriervilka skall gälla vid urval produktioner.som av
För projekt skall omfattas åtgärderna skall huvudregelnatt ett attav vara

TV-företag sändning. Både TV-företag och friståendeett garanterar
producenter skall kunna omfattas åtgärderna.av

Utredaren skall förslagi sina hänsyn till för barn ochta att program
bör särställning. frågaEn variation i ämnesområden skallunga ges en om

eftersträvas.
Utredaren skall förslag till hur frågor kring samverkan skall lösas.ge

Utredaren bör analysera vilka de olika aktörerna områdetinom är samt ge
förslag formertill för samverkan kring eventuella insatser.

Utredaren skall analysera och förslag till hur försöksverksamhetge en
skall Utredaren bör särskilt undersöka det möjligtorganiseras. är attom
samarbeta med någon befintlig organisation administrativa frågor.i
Förslaget skall bidra till frånproduktioner hela landet kan omfattasatt av
åtgärderna.

Utredaren skall bedöma och förslag till hur lång tid försöksverksam-ge
heten skall pågå och hur uppföljning och slutlig skallutvärdering ske.en

Utredaren bör särskilt beakta enlighet med deTV4 i regeringenatt av
beslutade tillståndsvillkoren skall medverka syftei överläggningar i att ge
bidrag till utveckling svensk kvalitetsproduktion för television.av

Utredaren skall särskilt effekterredovisa för sysselsättningen av en
ökad svensk TV-produktion.

utformningenVid sitt förslag skall utredaren uppmärksamma denav
Europeiska gemenskapens regelverk.

Utredningen skall samråd med Sveriges Television AB, TV4 AB
publ, övriga TV-kanaler riktar tillsig svensk publik, Distans-som en
utbildningskommittén U 1995:7, Stiftelsen Svenska Filminstitutet,
Oberoende Filmares Förbund Föreningen Sveriges Filmproducenter.samt
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Utredningsarbetet

kommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerutredningsarbeteFör
konsekvenserregionalpolitiskaredovisautredareoch särskilda attom

1994:124,dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskadir. 1992:50,
arbetetbrottsförebyggandeoch detbrottslighetenförkonsekvenser

1994:23.åtaganden dir.offentligadir. 1996:49 prövasamt att
november 1997.den 15redovisasskallUppdraget senast

Kulturdepartementet
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Bilaga 2

tillInternationella exempel på stödsystem
TV-produktion

EU:s MEDIA II-program

Grundambitionen bakom Europakommissionens MEDIA II-program är
konkurrenskraftmedieindustrinsförbättra den europeiska attatt genom

oberoendeförstärka företagsstrukturen de små och medelstorapå
produktionsbolagens nivå.

biograffilmframför allt inriktat påMEDIA II-programmet är men
TV-producenter.kan Etterbjuder också stöd och lån utnyttjassom av

samproduktionerIV-distributionstödsystemen hjälp till avav avser
ochför textningoch inbegriper medel översättning,inom Europa

researchför utveckling manus,dubbning. projektstödEtt annat avser
KriteriekravenTV-dramatik, dokumentärer, animationeretc. m.m.av

form ochansökningsforrnaliteterhöga beträffande såvälär som
innehåll

Nordisk Film- TV-fond

uppgift stödja nordiskaNordisk TV-fond har tillFilm- att sampro-
och kreativa doku-duktioner TV-dramatik, kortfilmerlångfilmer,av

från Nordiskadelfinansiering lika delarFonden bygger på imentärer.
nationella marksändaoch deministerrådet, de nordiska filminstituten

ländernafrån de nordiskaTV-bolagen. styrelsen sitterI representanter
stadgarna hadem skall enligtutsedda Nordiska ministerrådet, två avav
motsvarandefilmområdet, två skall haspeciell kompetens inom

direktör,Administrationen bestårkunskap TV-området.inom av en en
sekreterare ochprojektkonsulent, produktionskoordinator, enenen

ekonomiansvarig.
TV-produktion producenten har in-krav för få stöd tillEtt är attatt

Fondennordiska TV-kanaler.gått produktionsavtal med minst tvåett

Basinformation, MEDIA-desk Sweden.
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kvalitetskriterier faster ocksåhar vissa allmänt formulerade stormen
potentialtillfredsställande publikvikt vid projekten bedöms haatt en

Finland

harmediekultur grundades 1987 ochCentralen för audiovisuellA VEK
fi1m-, och TV-området. 80-till uppgift stödja video-insatser inomatt

tomkassettavgifter och stöd kanmedel kommer från90 % AVEK:sav
gickföretag eller föreningar. 1996-97 13,5beviljas till privatpersoner,

audiovisuellmedel till stöd tillmilj samladeFIM AVEKs pro-av
duktion.

huvudsak mångsidig och experi-Produktionsstödet inriktas i på
projektinhemska långsiktigamentell verksamhet och vill stärkaman

områdeneffektivt möjligt.tillgängliga så Deutnyttjar somsom resurser
multimedia-dokumentärfilm, mediekonst ochstödjer kort- ochär:man

samproduktioner. Stödet beviljasoch internationellaprodukter som
lånendast undantagsfalldirekt stöd i som-

Anders-kulturminister ClaesPilotfonden. arbetsgrupp tillsattEn av
filmmodell för finansieringutreda finskmed uppdrag att avson en ny

inrättandetoch ledde bl.a. tillfick betänkande klart maj 1996sitt i av
branschen. Fondenfrämja sysselsättningen iPilotfonden. Syftet är att

kassettavgifter budgeten första året 800 000finansieras med och var
Filmstiftelse ochoch FinlandsAdministrationen sköts AVEKFIM. av

gäller allaTV-serie. Detmedel kan sökas till pilotavsnittett av en
pilotavsnittetkvalitetsbedömning Omnågon egentlig görsgenrer,

beviljas tillfrån fonden återbetalas. Stödetframförs skall stödeti TV
högstTV-bolagens innehav fåroberoende produktionsbolag dvs. vara

täckapilot. beräknasoch kan högst Det15 % 75 000 FIM enpervara
TV-bolagtredjedel finansieras dettredjedel kostnaden. En ärsomavav

producerandeoch tredjedel detintresserat pilotprogrammet en avav
bolagetf

Årsrapport2Nordisk Film TV-fond. 1996.
3 understöd.okt,1996: Anvisningar förAVEK 4
4 Stadgar för Pilotfonden, april, 1997.5
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Norge

grundadesAudiovisuell Produktionsfond A V-fonden. Fonden 1994 av
det norska och skall bidra till utvecklingen detKulturdepartementet av

kvalitetsproduktio-audiovisuella området för därigenom öka antaletatt
samarbete mellan film- ochskall ske stärkt TV-Det ettner. genom

licensfinansierademediema. AV-fonden finansieras NRKstaten,av
fastställer huvudfördel-och kommersiella KulturdepartementetTV

styrelsenfondens medel efter styrelsens förslag. sitterningen Iav
Filmforbund,nämnda TV-bolag Norskförrepresentanter samtovan

Närradioforbundfilm- videoprodusenters forening, NorskNorske og
Landsforbund. löpande admi-och Norske Fjemsynsselskapers Den

Kulturdepartementet.nistrationen sköts direktör utsedd avav en
samproduktioner och prio-Fonden bidrar till finansiering störreav

tillfällendramaproduktioner spelfilmslängd. Vid vissariterar gesav
tilldelning medelockså och kortfilmer. Vidstöd till dokumentärer av

för både bio och i tele-skall produktioner lämpar sig visning påsom
visionen prioriteras.

ordinarieingå TV-bolagensProjekt normalt kan isägas pro-som
duktion skall inte understödj as.

TV-producenter.första hand fria film- ellerFondmedel tilldelas i
färdigt manuskript ochAnsökningshandlingen skall innehålla ett en

skall dessutom ha säkrattids- och finansieringsplan. Producenten ett
finansieringTV-bolag bidrar tillsamarbetsavtal med deett avsomav

filmen skallfonden distributionsavtal för visning på bio däroch ett vara
huvudattraktion.

samarbetsavtal med producent harTV-bolag ingårDet ett ensom
produktionen.den färdigaautomatiskt också gratis visningsrätt aven

rättigheterna tillsökt och erhållit stöd harproducent harDen som
produktionen

Danmark

produktionssamarbeteochDansk Novellejilm startade i juni 1994 är ett
det danska Kulturministeriet till-till stöd för kortfilm etablerat av

och det danska Filminstitutet.med de TV-kanalemastörstasammans
stiftama. löpandeStyrelsen består fyra Denutses avav personer som

och sek-administrationen filmkonsulent, producentsköts en enav en
reterare.

Årsmelding5Audiovisuellt produksjonsfond: 1996



172SOU 1997:84

följandefördelas påmiljBudgeten på 24,3 DDK sätt:

milj.Danmarks Radio DR 4
milj.4TV 2
milj.danske Filminstitut 2Det
milj.Filmcentral 2Statens

milj.12,3Kulturministeriet

distributionfinansieringsäkrar såvälProduktionssamarbetet avsom
kortfilmema.

och till detalangertillbådeNovellefilm vänder sigDansk unga
stöd ochifråga förkommafilm kanvideo ochredan etablerade. Både

förekom-samproduktionertill 100 %filmerna finansieraskan menupp
produktion.manusutveckling ochbådeinnefattaStödet kanockså.mer

kommersiella PåTV2.och denbåde ifilmer visas DRAlla färdiga
TV-rättig-publik. Allamycketpotentielltdet når filmerna storsättet en

TV-distributioninternationellNovellefilm. VidDanskheter tillfaller
nettointäktematillupp 50 %till ersättninghar producenten rätt av

Biograf-Novellefilm.Danskindividuellt medframförhandlassom
producenten.rättigheterna har

Film-StatensNovellefilm distribuerasDanskfilmer frånAlla av
bibliotekochskolortill landetskommerbetyder decentral vilket att ut

Frankrike

film- ochstöd tillföromfattandeFrankrike har Europas systemmest
CinématographieNational de laCentreadministreratTV-industrin av

medel,regionalabl.a. medfinansierasekonomiska stödetCNC. Det
frånreklamskattvideodistributionochteaterbiljetterskatter på samt

miljarder francstill på 2total intäkt CNCTV-bolagen. Detta cager en
hälften tillochfilmproduktiontill stödfördelashälften pro-varav

förduktion TV.
industrin:delaroch gäller allaomfattandemycketStödet alltsåär av

finnsbiograferstöd till Detdistributionen, auto-produktionen, ettosv.
tillgår TV-selektivadetmycketmatiskt stöd som större änär som

detinnan. Iför åretproduktion TVlyckats säljaproducenter ensom
barastödkvalitetskontrolldirektnågonfallet förekommer inte gesmen

animationer,fiktion, dokumentärer,produktioner:till vissa typer av
och lekprogram.till frågesporterintedäremotmagasinprogram -

6 april 1997.distribution,produktion 2villkår forDansk Novellefilms og
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tillochkvalitetskriterierCNC-stödet har vissaselektivaDet ma-ges
datoranima-teknik,utvecklingtillochoch produktion t.ex.nyavnus

tion.7

Kanada

tvåspråkig-Kanada:imediesituationenstarktpåverkarfaktorerTre
massmediasystem,olikatvåharpraktikenlandet iheten, gör attsom

inhemskmarknaden,amerikanska gör attdentillnärheten som
storlek,landets görhävda sig,svårtproduktion har samtatt som

tekniskt svårt.rikstäckning
1960-taletslutethar sedan gett ettkanadensiska regeringenDen av

septembervideoproduktion. Iochinhemsk ñlm-tillbetydande stöd
FundProductionCableandTelevisionCanadagrundades1996

Cable In-den privataochmellansamarbeteC TCPF statenär ettsom
SyftetFund.Productiondustry är att:

ochkvantitets-tillväxt,TV-produktionenskanadensiskastödja den
kvalitetsmässigt.

branschen.fler jobb inomskapa
inhemskadistributionenochproduktionenöka program,av

tillmöjligheternaöka export.

ochmiljoner$till 650investeringentotaladenuppskattarMan ca
kom-medelFondensjobb.000skapa 10kunnakommer attatt nyaman

bidrarregeringenfederalaår. Den$ miljonertill 200uppgåatt permer
$med 50medelstatligaCanada ocksåTeleñlm$ miljoner,med 100
$med 50bidrarFundCable Productionprivataoch denmiljoner

oberoendetillmedel gårårligafondenstill 50%miljoner. Upp av
statsägda CBC.medsamarbetsavtalharproduktionsbolag ettsom

Teleñlm,Kulturdepartementet,frånstyrelsen sitterI representanter
videodistributö-ochproduktionsbolagenkabelindustrin,TV-bolagen,

rema.

audiovisuels7 deslindustriede soutienCNC: Le compte programmesa
Film Funds 1994.FIAPF:
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Villkor för stöd:

Endast kanadensiskt kontrollerade kriterier finns angående detta
produktioner kan ansöka bidrag.om
Drama, underhållning, dokumentärer, barn- kulturprogramoch kan få
stöd. Någon egentlig kvalitetskontroll förekommer inte.

årProgrammen måste sändas prime time inom två

Storbritannien

brittiska filmindustrin fleraDen under år minstvarit Europassom
understödda fick of England1996 tillskott. Arts Council admi-ett stort
nistrerar det filmstödet finansieras med nationella lotteri-nya som

The National Funds.Lotterypengar -
I maj 1997 delades 92.25 miljoner till konsortiertreut av

produktionsbolag bildats speciellt för ansökningstillfállet. Vidsom
detta tillfälle blev den brittiska TV-industrin helt kritik harutan pengar,
framförts detta eftersom TV-bolagen med och finansierarärävenmot
filmproduktioner. stället gick del till fransk-I storen av pengarna en

bolagengelsk sammanslutning av

8Federal FilmGovernment Financial for the Independent andSupport Programs
Video Industry in Canada. 26 1996.sept,
9Arts Council of England. 148.TM, nr
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