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Till statsrådet och chefen
för Kulturdepartementet

tillkalla särskild utredarebeslutade den april 1998Regeringen 29 att en
stöd till svensk film-uppgift förslag till hur framtidamed lämnaatt ett

skall utformas.sammanhängande verksamheterproduktion och därmed
förutsättningarnaföreslås skall utredarenUtifrån de åtgärder prövasom
stödet till svenskför avtalsmodell för finansieringsåväl fortsatt aven

filmproduktion, finansiering avtal.utan ettensom
Ulvskog, förord-statsrådet MaritaChefen för Kulturdepartementet,

utredare fr.0.m. den 14 maj 1998.nade Olov särskildPer Enquist som
1998förordnades den 20 augustiSom i utredningenexperter

verkställandefilmproducent, Broberg,Christer Abrahamsen, Eric
dra-direktör, verkställande direktör, Maria Curman,Caneman,Mats

vice Verk-machef, biografkonsulent,Gillegård, Torsten Larsson,Lars
programchef, Christinaställande Nilsson, biträdandedirektör, Thomas

kulturchefSandahl,Olofsson, filmare, filmare, GunnoSusanne Osten,
och Wechselman, filmare.Maj

förordnades den juni 1998Till sekreterare utredningen 2 Yvonnei
Gille. Berglund har utredningens assistent.Monica varit

slutbetänkande svenskFilmutredningen överlämnar härmed Nysitt
filmpolitik. uppdrag härmed avslutat.Vårt är

Stockholm novemberi 1998

OlovPer Enquist

GilleYvonne
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Sammanfattning

framtida stöd tillförslag till huruppdrag har lämnaMitt varit att ett
Syftet skall upprätthållasvensk filmproduktion skall utformas. attvara

filmproduktion. uppdrag harvärdefull svensk Mittoch utveckla en
spridning ochför främja bred vis-vidare föreslå åtgärdervarit attatt en

antalet biobesök ochföreslå åtgärder ökarning film, och att somav
landet. Slutligen harkulturell mötesplats i helautvecklar biografen som

film-fördels förutsättningarnauppdraget inneburit nyttpröva ettatt
avtal.finansieringfinansieringsmodell, delsavtal utansom en

nationell svensksvensk film först. ExistensenProduktionen av enav
liksomstöd. gäller i Sverigefilmproduktion beroende statligt Detär av

traditionhar med sin långaalla länder Sverigei övriga i Europa. som
framtidens medie-också intensivafilmland goda förutsättningar iatt

finns konst-filmproduktion.landskap ha framgångsrik Här enegenen
vital svensk film-lyckas skapanärlig potential till Attatt ta envara.

förnationella identiteten,betydelse för denproduktion har attstor ge
identifierasamtiden de kanbilderminst människorinte somavunga

påverkanamerikanskamotverka den ensidigasig med, och för att som
sker filmindustrin.genom

fasta på den bety-har också tagiteuropeiskaliksom fleraEU stater
och tillväxt. audio-för sysselsättning Dendelse filmproduktionen har

fram-Filminför betydande expansion.visuella industrin står är enen
digitala medierTV-kanaler och andratidsindustri. Allt fler öppnar nya

får delbilden. angeläget Sverigemarknader för den rörliga Det är att av
den tillväxten.

filmproduktionsvenskI En ny

produktionsmiljönvitaliseraUtgångspunkten för förslagen har varit att
utvecklaför filmens upphovsmänskapa förutsättningar attattgenom

få möjlighetgenomföra dem, och självaprojekt, finansiera och attatt
filmerFilmskapare skall kunna leva sinaförfoga verk.sinaöveratt av

till skapaFörslagen syftarbara produktionsprocessen.inte att enav-
med ekono-producenter, klimatstark med oberoendeintrastruktur ett
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miska förutsättningar och stimulans från förproduktion till tiden efter
filmens premiär. Sju förslag till produktionsstöd omfattar hela denna
kedja. Förslagen beräknade i 1997 års kostnadsläge,är och frånutgår

långfilmsproduktion filmer20 år. Förslagen är:en om per

Utvecklingsfond. fondEn miljoner15 kronor, där filmareom unga
kan få stöd film under realistiska former Växthus,att göra etablerade
filmare kan få fortbildning, framför allt där producenter, regissörermen
och manusförfattare kan stöd för utveckla filmprojekt innan deatt
inleder arbetet med söka finansiering.att

Två fonder för färhandsstäd. fonderDessa till stöd för långfilm
omfattar 55 miljoner kronor vardera, alltså sammanlagt 110 miljoner
kronor. fondenDen leds, precis konsulent, den andraena som nu, av en

nämnd består konsulent och ytterligare fyraav en som av en personer:
två Teaterförbundet, och två branschen. Fondernautses av av agerar
fritt och oberoende varandra. finnsDär inga tak för stödnivåema,av
heller inga återbetalningskrav. Den överordnade principen för stöd
skall i stället kvalitet. Kvalitetsbegreppet vidsträckt ochärvara om-
fattar såväl smala filmer bredare publikfilmer.som

En Film- och TV-fond. Sveriges Television public service-som
företag har särskilt för filmen. Televisionen allt vikti-ett äransvar en

film, samtidigt den tekniskaavnämare utvecklingen ocksågare av som
för filmen och videotekniken varandra. många länderI harnärmare
televisionen spelat kvalitativt viktig roll för utveckla filmen. Bådeatten
film- och TV-branschen har kontaktytor mellan bransch-nyttaen av

behövsDet också alternativ tredje finansieringskälla till deema. en
föreslagna två förhandsstöden, och med för kostnads-en resurser mer
krävande produktioner, och med ackumulationspotential. Mot denna
bakgrund föreslår jag Film- och TV-fond där Sveriges Television bi-en
drar med 35 miljoner kronor, och filmavtaletvia med miljoner35staten
kronor. Fonden får därmed 70 miljoner kronor fördelassom av en
konsulent tillsammans med nämnd med från STV ochrepresentanteren
Filminstitutet.

Kort- och dokumentärfilm. skall ledasDen två konsulenter.av
Fonden fördelar 25 miljoner kronor. fondenUr stöd till kortfilm,ges
korta dokumentärer och till bamfilm och animationer.

Företagsstöd. De fria producentema har särskilda problem. harDe
svårt få ekonomi i sin verksamhet, och tillbringaratt allt delstörreen

sin tid med jaga finansiärer. förlängningenI dettaatt blir detav av
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också allt vanligare de sälja bort ägandettvingasatt merparten avav
filmer. Därmed försämras deras möjligheter långsiktigt byggasina att

innebär de kan planera kommandeekonomi att pro-upp en som
duktioner. stöd möjlighet för fem producenter årDetta pernya ger -

sökaeller konstellationer producent/regissör/manusförfattare att-
utveckla filmprojekt.maximalt lmiljon kronor under år förtre att

Syftet skapa arbetsro för få fram flera alternativaär att att pro-
jektförslag sedan kan vidare produktionsprocessen. delgå i En avsom
stödet totalt kronor fördelas till teknikföretag.miljoner7om

helaföljer film under dessUpphovsmannastäd. upphovsmänTre en
uppkomst. och manusförfattaren.producenten, regissören DessaDe är

följa filmen från till Medhar intresse idé premiär.tre ett att upp-av
hovsmannastödet för denna ocksåskapar jag incitamentett attgrupp
efter publik.aktivt arbeta för filmen skall nå sin För varjepremiär att
försåld biljett från den första till biljetter utgår stöd på100 000 ett

kronor mellan dessa upphovsmän. Total10 biljett delasatt treper
kostnad miljoner kronor.10

kostarnuvarande efterhandsstödet slopas helt. SammantagetDet
produktionsstöden lqonor, jämföras med nuvarande237 miljoner att

medproduktionsstöd miljoner kronor år 1997, ökning164 enom
45 procent.

Film i hela landet

biografer-andra delen förslag distribution film, ochDen mina rörav av
framtid. för svensk film. rättvise-nyckelfråga DetDet är ärnas enen

fråga film filmen den konstsektorskall nå till alla. Redan äratt ut nu
till flest människor. Filmen ofta den första konstupp-når ärutsom

levelse människa har, och hon delar med många. Menen ung som
filmutbudet ojämlik kamp denojämlikt. Kvalitetsfilmer förär moten
amerikanska dominansen. samhällsgrupperStora känner inte igen sin

verklighet problem och förlorar därför för film.och sina intressetegen
finns filmer formulerar detta, de ofta till bio-Det når inte utsom men

grafen. finns också geografisk de städernaDet orättvisa. I 20 störstaen
framför allt i de fem finns valfrihet Sve-största restenen som av- -

riges befolkning har. svensk filmpolitik därför skapainte En måsteny
förutsättningar film landet.för i hela Alla svenskar med och finan-är
sierar svensk film. måste också få chans dem. AllaDe att seen
svenskar måste få chans värdefull film. barn ochAllaatten se ung-
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domar måste få chans uppleva film biograf,på också i sko-atten men
lan, del utveckling.sinsom en av

korthetDet i syftet med de sju förslag distribution ochär rörsom
visning film. De är:av

Lanseringsstäd. Varje helg året har fyra till fem filmer premiär iom
Sverige. Filmens framgång bestäms högi grad den första helgen.av

innebärDet krav på lansering får filmen igenomstora trängaatten som
mediabruset, lika Villkor i konkurrensen från andra filmer och hän-ger
delser. Filmen blir också allti högre grad färskvara. driverDettaen upp
kostnaden för lanseringen. Som regel har den svenska filmen inte

ekonomiska möjligheter till bred lansering den kon-samma en som
kurrerande amerikanska filmen. Därför behövs lanseringsstöd tillett
svensk film. föreslårJag sådant bestäms filmen klar,ett när ärsom men
före premiären, och förutsättningar planera för lanseringattsom ger en

enskild film.varje Stödet delas motprestation tillutsom passar som en
distributörens insats, och kan maximalt 500 000 lqonor. Tillegen vara
detta kommer stöd till parallellkopior filmsvensk och kvalitetsfilm.av
Det stöd med parallellkopior till breda publikfilmer finns i dagsom
bibehålls. Det värdefullt stöd för biografer på mindre ochär ett orter,

deras publik chans också få filmerpopulära medan deattger en se
aktuella. Men stödet utvidgas kraftigt, till film och kva-ännu svenskär

litetsfilm. Kostnad för detta stöd: miljoner kronor.14

Biografvtöd. finna distributionsvägarAtt för den svenska filmen,
och för utländsk kvalitetsfilm hela landet, utredningensöver är en av
viktigaste uppgifter. Till detta hör balansera den ojämlika kon-att
kurrenssituationen med film.amerikans hör också stödja de bio-Dit att
grafer har svår ekonomisk situation. Sverige har många biogra-som en
fer, de utspridda glesbebotti land, vilket innebär publik-är ett attmen
underlaget för många biografer dåligt. ändå viktigt dessaDetär är att
kan leva vidare. Därför behöver de Stimulansbidrag särskilt för att-
också våga ha kvalitet i föreslår därförJag biografernarepertoaren. att
får garantihyran betald för svensk filmer. Garantihyran den minstaär
avgift biografen betalar för få visa film publik. Näratt oavsetten
publiken övergår viss nivå övergår hyran till l intäkterna.procenten av

Jag föreslår också Stimulansbidrag på kronor försåld10 bil-ett per
jett på svensk film och på filmer från övriga EU-området och på-
samtliga biografer. Stödet beräknas till 44 miljoner kronor år, ochper
går till biografágaren. Syftet ekonomiskt incitament visaär att attge
kvalitetsfilm från hela EU-området.

Det nuvarande stödet till biografupprustning bibehålls, och dess-
införs stöd for aktivt publikarbete för biograferutom påett ett orter
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under maximaltstöd kan utgåmed mindre invånare.50 000 Detta treän
lika lokalStödet förutsätterår och successivt mot-stortrappas enav.

lokalakommuner och andrabidra tilloch syftar tillprestation, att att
lokala biografen.för den Sam-ochintressenter aktivt går in tar ansvar

miljoner kronor.biografstöden 52kostarmantaget

demokratisktfilm videoMöjligheten påVideøstäd. är ettatt se
till1996 tillgånghushållen årharalternativ. Sverige 8lI procent av

Över finns försäljnings-hela 2 000videobandspelare. Sverige överen
flerfilm video når långtinnebär påoch uthymingsställen. Det änatt

effektiv distributions-billig ochfilm biograf. dessutompå Det är en
kvalitetsfilm påutgivningenforrn. Därför det viktigt stödjaär att av

ochtill svenska filmerstöd bidrarvideo. föreslårJag attett euro-som
erbjuda allalandetkvalitetsfilm till helapeisk når ut-attut genom

sådan filmfolkbibliotek, kopia varjesamtligalåningsställen, och en av
värdefull kvalitetsfilmtill och lanseringkostnad. Stödet importutan av

kostnad miljoner kronor.kvar. Total 6på video bör också finnas

mångfald skall uppfyllaspåläroplanens kravFilm i skolan. För att
de viktigaste. Braskolan. Film blirkrävs många olika medier i ett av
roll under-denspelfilm, kort- och dokumentärfilm övertar som

visningsfilmen haft.
publik. TVdokumentärfilm har svårt nå sinSärskilt kort- och att

offentliga insti-och andrafestivaler fönster, skolanoch viktigaär men
viktigare rollkunna spelalandet bordetutioner i mot-runt somenom

filmerfå för dessaFilminstitutet bördessa filmer. atttagare ansvarav
försummadkommunala AV-centralemafår distribution. De är enen

filmer,lånecentraler för dessaskulle kunna blidet arbetet.i Deresurs
filmerförmedlareaktiv informatör, ochmed Filminstitutet avensom

skolbioverksam-traditionellaStödet till denfrån olika distributörer.
för inköphar ocksåbör bibehållas. Filminstitutetheten också ett ansvar

kostnad: miljonerverksamhet. Totalt 14till dennafilmrättigheterav
kronor.

regionalautbyggnadfilmen. DenRegionerna och resurscentraav
rollhar viktigframgångsrik.påbörjats har varit Dessa centra ensom

publik-och aktivtför biograferna, ordna filmkedjor ibåde stödja ettatt
dokumentärfilm.ochförmedlare kort-arbete. också viktigaDe är av

regionala filmlivet,har också vitaliserat detTillkomsten dessa centraav
och biograferna.för filmen Detoch ökat det regionala ärengagemanget

också inlettharverksamheten får fortsätta. Två regionerviktigt denatt
regional finansieringmedför ocksåproduktionsverksamhet. Det en ny

de berördasysselsättning och tillväxt ifilm, och bidrar till skapaattav
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regionema. bedömningMin det finns förutsättningar förär att tre
sådana regionala produktionscentra, Film i FilmpoolVäst, Nord och
Film i Syd. utpekasDessa och 1 miljon kronor vardera för drivaattges

sådan utveckling. Total kostnad för det regionala stödet: miljoner17en
kronor.

Visningsorganisatiøner och kvalitetsimport. Flera Visningsorgani-
sationer och filmfestivaler for sprida kvalitets-tar ett stort attansvar
film, och for importera utländska kvalitetsñlmer. Många dessaatt av
organisationer lägger omfattande ideellt arbete för öka intres-ett attner

för film. Det viktigt dessaset organisationer för förär stöd dennaatt
verksamhet. föreslårJag stöd sammanlagt ll miljoner kronor.ett om

Internationella avgifter och internationell lansering. Sverige är
med i Eurimage och i Nordisk Film- och TV-fond. Det viktigtär att
Sverige behåller detta medlemskap, och utvecklar det samarbete som
dessa fonder möjliggör. Det öppningar för samproduktioner,ger nya
och viktiga kontakter för svensk film.nya

Sverige måste också intensifiera sina ansträngningar svenskatt göra
film känd i utlandet, både såld och visad. Deltagande i internationella
filmfestivaler Ett stödjaär distributörer ochsätt. produ-ett ärannat att

själva aktiva insatser förcenter sprida sina filmergör interna-attsom
tionellt. En del stödet för internationell lansering- totalt 6 miljonerav
lcronor skall kunna användas dettapå sätt.-

För internationella avgifter, MediaDesk och internationell lansering
20 miljoner kronor.avsätts

Sammantaget kostar stöden till distribution film i hela landetav
133 miljoner kronor. skallDet jämföras med nuvarande insatser om
62 miljoner kronor, ökning med 120 procent.en

III ilmkulturellaF ändamål

Direktiven inget specifikt uppdrag utreda Svenska Filminsti-attger
filmkulturella verksamhet.tutets Mitt förslag innebär dock att upp-

delningen mellan filmavtalet, och filmkulturella uppgifter på uppdrag
bort. En delstaten, 40,5 miljoner kronortas destor nuvarandeav av

kostnaderna för Film helai landet har inte omfattats avtalet. För attav
bedöma den totala kostnaden för filmpolitiken måste därför ocksåman
lägga in den resterande filmkulturella verksamheten.

Det främst arkiv, filmrestaurering,är bibliotek och dokumentation,
Cinemateket, allmän informationsverksamhet, kringPR filmen och bio-
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Biodagen,Guldbaggeutdelningen ochgrafema Storasom t.ex. som
bedömerbehålla. Kostnaderna for dessalyfter fram viktigajag attsom

jag till miljoner kronor.25
påfår medel för textningFilminstitutetföreslår ocksåJag att

för hör-filmer tillgängligaför dessasvenska för film och video göraatt
påsyntollmingfår också uppdragselskadade. Filminstitutet i prövaatt

förmiljoner kronor årfilmer. föreslår 2videoband svenska Jag perav
dessa ändamål.

förprocent ochlandet maximaltför Film i hela 5Administrationen
beloppen.de angivnaInformation ligger inomCinematek och ovan

Övrig och deFilminstitutetinformation, för ledning och styrning av
brutto. Filminstitutetmiljoner kronorolika produktionsstöden kostar 39

delar Film-uthyrningintäkter, bl.a.har sedan betydande avgenom av
huset.

kultur-förslag betydligtFilminstitutet får dessa tyngreengenom
produktions-deutjärnningsfond för sjupolitisk uppgift. En sex av

landet, skall utjämnaför Film helastöden, och motsvarande ien
kulturpolitiskblir viktigintäkterna året. Detvariationer i över en

medeldessabevakauppgift för Filminstitutetför styrelsen attatt
budgetensammanhållnafördelas med dessa intentioner. Deni enlighet

denför styrelsen. Motocksåökad flexibilitet, större ansvarger men
till niostyrelsen utökas från sjubakgrunden föreslår jag, att personer,

branschen.förslag frånoch dessa påatt tre utsesav
analyseramöjlighetellerhaft uppdragFilmutredningen har inte att

administrationskostnadereller vilkaFilminstitutets organisation, ärsom
meddärför, ochföreslårläggs.rimliga för de förslag Jagmest som

uppdrarökade uppgifter, regeringentanke på Filminstitutets att en
organisation.och dessgenomlysa Filminstitutetoberoende part att

ocksåFilminstitutetStiftelsen SvenskaSlutligen föreslår jag att
offentlig-omfattasoch därmedinförs bilagan till sekretesslageni av

hetsprincipen.

FinansieringIV

filmpolitiktill svenskkostnaden för de förslagsammanlagdaDen ny
den minstaredovisats miljoner kronor. Det436 ärär summasom ovan

till dennadirektivenkrävs för uppnå de mål ijag att som angesanser
jämförasfilmmiljö. skallvital svensk Detutredning och för skapaatt en

ökningmiljoner kronor,med den gällde år 1997 på 302nivå ensom
med 44 procent.
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Mitt uppdrag har varit såväl fortsatt avtalslösning,övervägaatt en
helstatlig finansiering. denFör helstatliga anvisades lösningsom en en

inom nuvarande kostnadsramar.
Jag förordar fortsatt avtalslösning. Avtalet skapar slagsett torg,en

där samtal, konflikter och framtidsplanering kan Detäga ärrum. av
värde för hela filmmiljön. Min utgångspunkt de nuvarandeär att
avtalsparter bidrar finansieringentill blir kvar. förutsätterDet medsom
andra 0rd fortsatt biografavgift, fortsatt videoavgift och avgift frånen
SVT och TV4. Därutöver det finnsjag goda förutsättningaratt attanser
också infoga de TV-kanalerna i avtalet. Med hänvisning till detnya
kraftigt utökade stödet till biografsektom föreslår biograf-jag att
avgiften ökas från till10 12 procent.

Statens bidrag till avtalsmodell blir givetvis avhängigt deen av
övriga avtalspartemas räknemodellSom kan dockengagemang.
följande exempel tillskottenNya SVT:s 35 miljoner till Film-tas. är
och TV-fonden, ökningen biografavgiften 18 miljonerav som ger
kronor, och de TV-kanalernas insats miljoner kronor.5 Alltnya om
övrigt lika, vilket innebär förutsätterär jag videobranschen ståratt att
kvar i avtalet.

Statens bidragsökning i förhållande till 1997 års anslag blir
76 miljoner kronor.

Det helstatliga alternativ innebär inte skall utökasattsom ramarna
1997 årsöver nivå innebär inga direktivens reformkriterieratt av

uppfylls. avfärdar dettaJag alternativ.
Andra alternativ innebär det fulla kultur- ochatt staten tar

näringspolitiska för filmområdet. Ett alternativansvaret är att genom
momshöjning och videoavgift finansiera det förslag här lagts.ny som
Ett fullñnansiering momsökning. innebärannat är Detutan attsenare

tillkommande bidrag till svensk filmstatens skulle bli miljoner271
kronor. Förslaget stöds många inom svensk film.av

förordarJag dock avtalsmodellen, skulle de tilltänkta avtalspartema
i slutförhandling välja inte med, eller minska sittatten engagemang
i förhållande till de förslag här läggs, måste helstatlig modellsom en
väljas.
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Bakgrund och uppdrag1

Bakgrunden kan formuleras kort.
Sedan år har stödet till svensk filmproduktion finansierats1963

avtal mellan och olika berörda branschparter. detIett statengenom
för Stiftelsen Svenskanuvarande avtalet, 1993 års finansieringsavtal

Filminstitutet det filmavtalet, film-s.k. organisationer inomär staten,
och videobranschen TelevisionAB ochSveriges TV4ABsamt av-
talsparter. filmproduktionstödet till svensk finansieras inomFörutom

för film- video-avtalet andra stöd relaterade till ochvissaävenramen
branschen. videoverksamhethandlar stöd till biograf- och påDet om

ochmindre och medelstora stöd till samarbete mellan film-orter,
videobranschema TV-företagen, och avgifter till intematio-samt m.m.
nellt samarbete. Avtalet löper den 31 december 1998.ut

för särskiltUtöver stödet inom filmavtalet lämnar staten ettramen
stöd till filmkulturell förverksamhet och till regionala resurscentrum
film statligtoch video fördelas Filminstitutet. Vidare lämnassom av
stöd till kortfilmsproduktion Konstnärsnämnden.via

Kulturpolitik 1996/97:3 redogjordeI propositionen prop. rege-
ringen för inriktningen framtida för filmen. Statenspå de insatserna

svenskinsatser bör syfta till upprätthålla och utveckla värdefullatt
filmproduktion säkerställa till-samverkan med berörda branscher,i

helagången till brett utbud värdefull film olika visningsforrner iiett av
landet kulturellupprätthålla och utveckla biografens rollsamt att som

långsiktigtmötesplats hela landet och medverka till biopublikeni att
ökar.

Inför avtalsperiod för tiden efter den december 199831en gavny
detregeringen hösten Filminstitutet uppdrag utvärdera1996 i att nu-

varande avtalet hela landet.och kartlägga spridningen film i Iatt av
oktober till svensköverlämnade Filminstitutet Stödet1997 rapporterna
filmproduktion ocksåoch Film landet Filminstitutet valde att tarunt.
fram ytterligare dokument, Underlag för överläggningar ett nyttett om
filmavtal. december Kulturdepartementet1997 höll remissmöteI ett om
Filminstitutets medförslag. förde också överläggningarDepartementet
avtalspartema förutsättningar för avtal.ett nyttom
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decemberI sades avtalet1997 två nämligenparterna,upp av av
Sveriges Videodistributörers Förening och VideoHandelns Samarbets-
organisation.

Sedan dessa organisationer meddelat de inte beredda deltaatt attvar
i förlängning nuvarande filmavtal, träffade denövriga 13parteren av
februari 1998 avtal innebär 1993 års finansieringsavtal, medett attsom
vissa förändringar, förlängs den decembersmärre 31 1999. Omt.0.m.

före den februari1 1999 inte har kommitparterna överens ett nyttom
avtal, gäller det förlängda avtalet den december31 2000.t.0.m.

Utredningen skall också, enligt direktiven, föreslå föråtgärder att
främja bred spridning och film,visning öka antalet biobesök ochen av
utveckla biografen kulturell mötesplats hela landet.isom en

Dessa mål bakgrunden till de förslag läggs dettai betän-är som
kande. En praktisk utgångspunkt arbeteti har från devarit utgåatt upp-
gifter de kostnader finns redovisade för år det år1997, senastesom som

sådan full redovisning. Kostnaderna beräknas därför utifrånsom ger en
1997 års siffror. Förslagens kostnad lämnas för konlqetionens skull i
miljoner kronor; för fördelning,procentuell bilaga förslag2.Minase
bygger på produktion svenska långfilmerminst 20 år. När jagen av per

betänkandeti talar olika fonder för stöd vill redanjagsenare om nu
påpeka, jag med detta inte bygga självständigaatt attmenar upp
institutioner; det uttrycka medlen fördelas på olikaär sättett att att
anslag, eller olikai grundsummor för olika ändamål. Alla sådana ligger
inom Filminstitutet, och under dess styrelses ansvar.

Uppdraget har inte innefattat utreda Filminstitutets verksamhetatt
eller organisation. För skapa helhetsbild det behov medelatt en av av

krävs har jag dock också beräknat kostnaderna för den filmkultu-som
rella delen, och för administrationen. del det för närvarandeEn av som
ligger under den filmkulturella delen, särskilt uppdrag frånettsom

med särskilda medel, däremot i högsta grad inom direk-staten ryms
tiven. gällerDet distribution film, och åtgärder för förbättraattav
möjligheterna värdefull film på biograf hela landet. hari Jagatt se
därför funnitinte det möjligt, eller önskvärt, dela Filminstitutetsatt upp
verksamhet och ekonomi i två delar, vissa uppgifter ocksåäven om
fortsättningsvis regleringsbrevvia måste betraktas särskildasom
uppdrag åt staten.

Denna utredning skall enligt direktiven både förutsättningarnapröva
för fortsatt avtalsmodell för finansiering stödet till svensk film-en av
produktion och statlig finansiering avtal. Uppdraget dock iutan ären
grunden skapa stödformer vitaliserar svensk film, ochett annat: att som
förutsättningen för distribution och liv för kvalitetsfilm hela landet.i
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Produktionsstöden bakgrund2 -

1 Inledning

stöd från detsvensk film skulle i dag producerasKnappast någon utan
filmindustri avhängigoffentliga. nationell svenskExistensen ärav en

med alla länder istöd. På detta delar Sverige situationenstatens sättav
Europa.

byggde påsvenska modell skapades år 1963,Den stö-attsomsom
filmindustrin ochdet skulle finansieras avtal mellan staten-ettgenom

saknar dock länder. Avtalsmodellen omdiskute-motsvarighet i andra är
filmpolitik. vilkarad. Några skulle önska helstatligt finansierad Menen

väljer, själva finansie-skäl kan finnas för vilken modellänsom man
detta stöd utfonnas.ringssättet, central fråga hurär en

utformning.produktionsstödensFörst alltså kort historik överen

Stödfonnema2.1.1

Ända från har Svenska Film-sedan det första filmavtalet år 1963
medinstitutets delats filmkulturell del visnings-iresurser upp en

formerfrämjande bibliotek, och del med olikaåtgärder, arkiv m.m. en
gått tillproduktionsstöd. Filminstitutets intäkter har 65Av procentav

produktionsstöd.
filmavtal efterhand med1963 års enbart produktionsstöd i engav

tydlig uppdelning fördelades enligtmellan kvantitet och kvalitet. Stödet
följande regler och ändamål:

A. 30 användes till svenska producenter och fördelades iprocent
till de bruttobiljettintäkter deras filmerproportion givit.som

ochB. 20 användes till kvalitetsbidrag till svenska filmerprocent
fördelades Filminstitutets styrelse.jury utsågsav en som av



20 Produktionsstöden -bakgrund SOU 1998:142

C. stödet användesl5 förlustutjämning för filmerprocent av som
berättigadevarit till kvalitetspremier täcktinte sinasom men som

kostnader.

fannsDet olika spärregler för användningen medel detill olikaav
områdena. Om det på grund dessa uppstod överskott i någonettav av
fonderna fick Filminstitutet använda dem till finansiera kort- ochatt
långfilm.

År ändrades reglerna1968 så för och C-ändamålenA-att resurserna
enligt minskades. Därmed frigjorde skulle15 procent,ovan man som
användas för stödja produktionen svenska långfilmeratt av genom pro-
duktionslån och/eller produktionsgarantier F-fonden. Dessa garantier

generella och första embryo till stöd förhand till filmpro-iettvar var
duktion.

År avskaffades1972 både och C-ändamålet, dvs. det publik-A-
baserade efterhandsstödet och förlustutjämningen för kvalitetsfilmer. I
stället bestämde F-fondens generella lån/garantier skulleattman
kompletteras med selektiva produktionslån/garantier skulle täckasom

viss andel films produktionskostnad. produktionsstödetAven av en
skulle 30 användas till dessa fördeladess.k. H-fonder. Stödenprocent

två styrelser utsågs branschen respektiverepresentanterav vars av
Teaterförbundet.

En förändring år 1972 innebar 10stor att procentannan av av-
gifterna skulle till Filminstitutets produktion svenskavsättas egen av
film, G-fonden. detta skulle för långfilm.Av 70 användasprocent
Syftena med dessa förändringar konstnärlig filmbl.a. attvar ge
ytterligare medel.

År 1975 tillkom ytterligare fond, I-fonden, Film-atten genom
institutet och SVT slöt avtal enligt vilket bidrog med miljoner6ett man
kronor vardera till filmproduktion. Filminstitutets medel bestod ettav
särskilt statsbidrag. fondhandhavare för fon-Tre ansvarade besluten i
den. Två dem ansvarade för de skullemedlen75 procentav av som
användas till långfilm och för kort- och bamfilm. hadeSVT auto-en
matiskt filmervisningsrätt finansierade denna fond.av ur

Under delen 1970-talet fanns alltså flera förvägar attsenare av
finansiera långfilmsprojekt. kunde få frånMan lån eller garanti F-ett
eller H-fonderna med produktionskostnaderna, och/eller55 procent av
stöd Filminstitutets produktionsavdelning, eller denågon tvåav av
I-fondshandhavama.
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ibokstavsfloran.förenklinginnebar rejälfrånFilmavtalet år 1982 en
till områden:Då återgick treman

till FilminstitutetsanvändasskulleMinst 20A. procent engagemang
svensk film.i

förproduktionsgarantierförskulle användas35B. Lägst procent
nämndertvåBeslut fattadessvenska långfilmer. sam-som varav

H-fondema.de tidigareförpå sättmansatta samma som
tillproduktionsgarantieranvändas tillskulleC. Lägst 5 procent

nämnd.särskildstöd fattadesBeslutsvenska kortfilmer. av enom

År densamband medmånader. Iavtal i 18förlängdes detta1991
tillB-nämndemade tvåslåförlängningen beslöt att ensammanman

under produktionen.utbetalaskundeproduktionsstödsnämnd. Stödet nu
haftdittillsFilminstitutetförsvann denavtaloch med 1993 årsI rätt

också deförsvannfilm. Dåsvenskproducentsigatt avengagera som
möjlig-Enda1968.funnits sedan årmöjligheter till lån/garantier som

kon-de fyranågonbeslutförhandfå stödheten i äratt avavgenomnu
fyraförhandsstöd.medlen för Dessaförfogarsulenter i dag översom

dokumentärfilm ochochför kort-för långfilm,konsulenter, två enen
ocksåavtal,nyheter i 1993 årsungdomsfilmför ochbarn- somvar

Filminstitutet.medel tillkraftigt utökad satsninginnebar statensaven
produktionsstöd:formerfinns tvåfilmavtaletdet nuvarandeI av

den be-grundas påFörhandsstödetefterhandsstöd.förhandsstöd och
konsulenter.Filminstitutetsfilmprojektdömning görsett som avav

betalandeantaletmed,till, och ökarkopplatEfterhandsstödet enbartär
återkom-filmdistributionen,tillkopplingardär finnsbesökare. Och ett

film.utländsksvenskför såvälmande problem som
hareller importerasproducerasandel de filmerEn stor om-somav

storstäderna.utanför Inomsärskiltpubliken,nåvittnat svårt att ramen
kopiordvs.parallelldistribution,stöd tillför filmavtalet finns extraett

och medelstoramindrebiografer påförfogande för orterställs till
ocksåavtalet ingårdistribution. Iordinarieparallellt med film iäratt en

andra insat-samarbete. Ocksåinternationelltkostnader för deltagande i
generellt kanvisningsorganisationer. Menstöd tillhar gjorts, t.ex.ser

föga lycko-har varitdistributionsproblemenförsöken lösasägas att att
ekonomisktmycket begränsatfall har de givits ut-i varje ettsamma,

rymme.
År kostna-delsåbudgetdelades Filminstitutets1993 att avenupp

avtalet. Denfinansierasfilmstödet,huvudsakligen förderna, genom
liggerstatsbidrag. Därdirektafinansierasfilmkulturella delen genom

förökaför intressettill insatserregionalabl.a. stöd till attresurscentra,
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film bland barn och också för arkiv och detansvaretunga m.m. men
svenska filmarvet. Till dessa delar återkommer jag.

Redan kan den uppdelning medel mellan de statligasägas, attnu av
anslagen till Svenska Filminstitutet och de kommer avtalet harsom ur
varit olycklig, skapat byråkrati och minskat flexibiliteten. de förslag,I

följer, därför grundprincipen alla medel, vid fortsattär ävenattsom en
avtalslösning, fördelas intäktsram.ur en gemensam

2.1.2 Avtalsparterna tidernagenom

Parterna i det första svenska filmavtalet finns fortfarande kvar.
De Sveriges Biografagareförbund, Folkets Husförening-staten,var

Riksorganisation, Föreningen Våra Gårdar, Sveriges Film-amas
uthyrareförening, Föreningen Sveriges ilmproducenterF och Film-

kontrollbyrå. förstaägamas Det avtalet beslöts gälla år tilli 20 1983.
År 1982 slöts filmavtal. Det i samband med dettanästa var som

videobranschen kom in i avtalet vilket innebar avtalspart, IFPI-en ny
VIDEO.

Avtalet år 1990 innebar inga förändringarandra bland avtals-av
videobranschen hade organiseratparterna än sig på vilketatt sätt,nytt

innebar både VideoHandelns Samarbetsorganisation och Videout-att
hyramas Samarbetsorganisation skrev under avtalet.

Först år 1993, i det gällande avtalet, kom televisionen med. Denu
bidrar till avtalet, dels fast avgift, dels löfte ytter-genom en genom om
ligare bidrag formi finansiering och köp visningsrätter. Frånav av
televisionen deltar Sveriges Television AB och Nordisk Television AB
TV 4.

direktivenI konstateras många de företag filmareochatt av som
medverkar i svenska filmproduktioner inte anslutna till någonär
avtalspart, och deltar därmed inte förhandlingari filmavtalet.om
Samtidigt finns i nuvarande avtal direktinte medverkar tillparter som
avtalets finansiering.

Frågan redan här ställs, vilka avtalspartema i avtal börär ettsom
Naturligt begränsas till dem direkt till-att parternavara. vore, som

skjuter medel till avtalet; inga andra. skulleDet tydliggöra, och för-
enkla, avtalssituationen. Vidgar kretsen avtalsparter också tillman av
dem på allmänt medaktörerett i svensk filmsätt uppstårärsom mera

situation, både delaktighet, och otydlighet avtaletsen annan av om
konkreta innebörd.

Jag återkommer till detta kapiteli 7 Finansieringen svenskav ny
filmpolitik.
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2.1.3 Nuvarande avtal

avtal efterhandsstöd, industri-1963 års kan beskrivas där ettettsom
politiskt kvalitetsstödstöd till framgångsrika filmer balanserades ettav
i efterhand. Definitionen viktig, bedömar-på kvalitet blev alltså liksom

roll. de modeller åren sinse-Men varitprövatstrots attnas som genom
mellan olika har stödens karaktär densamma.varit

Kulturpolitik och industripolitik. Konstruktionema har varierat,
balansen grunden har det handlat detta.isvängt, men om

1993 års filmavtal utomordentligt tydligt; för-på dettaär sätt ett
handsstöd bygger kulturpolitiska och efterhands-på argument, ettsom
stöd på industripolitiska Förhandsstödet reglerades i 1993argument.
års avtal i paragraf 20, säger:som

produktionsstödAv de medel enligt tillgängliga för19 § ärsom
skall ellersjuttiofem användas till förhandsstöd under åretprocent

Stödet får filmstäcka högst sjuttio procentsenare. av en
produktionskostnad, miljoner kronordock inte utgå med 8änmer

film får styrelsen.Beloppet årligen justerasper av
Stöd till kortfilm får, styrelsen det skäligt, täcka störreom anser

miljonerandel produktionskostnaden, då högst utgå med lav men
kronor film. styrelsen.Beloppet får årligen justerasper av

kan redovisaStöd kan endast utgå till producenter ensom
varvidambitiös för visningsformer,plan filmens spridning i olika

medverkandeskall beaktas förutsätts ske de avtaletvisning i iom
tv-företagens kanaler.

återbetal-Produktionsstöd förhandsstöd skallutgår varasom som
ningspliktigt bilagaenligt de riktlinjer isom anges

förMedel för förhandsstöd får också användasavsedda
utarbetande filmproduktionsprojekt.underlag förav

Konsulenternas roll definieras paragrafi 24:

för-För bedömningen vilka filmprojekt skall erhållaav som
handsstöd regelskall styrelsen anlita konsulenter. Styrelsen bör i
följa konsulentemas stöd tillbedömning. styrelsen inte beviljarOm

film skall detta särskiltrekommenderats konsulenten som enav
motiveras.

Styrelsen arbetsfördelning. Fördel-för konsulentemasansvarar
bör för-ningen sådan den möjliggör effektiv hanteringattvara aven

handsstödet också de sökande möjlighet presenteraattmen ger
för fleraprojekt konsulenter."samma

Maxirnibeloppet ändrades fr.o.m. januari till nio miljoner kronor.1 1997
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Det avtalet innebar Filminstitutet inte längreatt skullenya sigägna
producerande verksamhet. Därför inte längre några sådanaavsattes

medel. Filminstitutets uppgifter renodlades därmed så inteatt man
längre verksam på områden där det fanns andra aktörer.var

Det tidigare nämndsystemet hade kritik bl.a. förmött det inteatt
gynnade produktion kvalitetsfilm: det liknades i stället vid ettav
kollegialt kösystem där filmare med jämna mellanrum kunnat dela ut
stöd till varandra. Producenter påstod sig sakna konstruktiv dialogen
med nämnderna, och ansåg det svårt få klaraatt motiveringar förattvar
eventuella avslag. Andra återigen menade nämndernaatt utrymmegav
till konstruktiva diskussioner kring projekt, och den sökt därföratt som
inte utlämnad åt enskild individs godtycke.var en

Nu infördes, efter dansk modell, med fyra konsulenterett system
föreslår styrelsen vilka projekt skall fåsom stöd. Två demsom av

handlägger långfilm, kort- och dokumentärfilm och fören en ansvarar
barn- och ungdomsfilm. Konsulenterna tillsätts Filminstitutetsav
styrelse. En tid under avtalsperioden fanns också konsulent meden

för det s.k. Växthuset, där filmare kunde få stöd föransvar filmgöraatt
på professionella villkor, krav distributionpåutan filmerna. Detmen av

alltså utvecklingsstödtyp för filmare. Medelvar för sådanen av
verksamhet finns kvar, fördelas de olika konsulenterna.men av
Konsulenterna tillsätts för period år.treen av

Förhandsstödet kom också spela central roll.att deAv totalt 109en
filmer producerades under perioden 1 januari 1993 tillsom 31
december 1996 sökte förhandsstöd.95 Fem dem fick olika skälav av
inget stöd, medan de övriga fick stöd i olika grad. Sammantaget utgick
326 miljoner kronor i förhandsstöd, vilket 22motsvarar procent av
filmernas budgeterade kostnad. Den sammanlagda budgeterade
produktionskostnaden för de 109 filmer gjordes under dennasom
period l 482 miljoner kronor.var

Den källan förnäst finansieringstörsta de internationellavar sam-
producenter stod för fjärdedel finansieringen. Därefter följersom en av
svensk television med 18 de integrerade bolagenprocent, SF och
Sandrews med ll fria producenterprocent med 9 och inter-procent,nationella fonder 8 procent.

Räknar bort filmer till 50 finansieratsänman procentsom mer av
utländska intressenter stiger den andel det svenska stödsystemetsom
bidragit med till 45 De utländskaprocent. samproducentema är nästan
uteslutande nordiska.
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Förhandsstödet har också stark ställning bland filmproducenteren
och regissörer. Det bas för finansieringär film och sådantutanen ettav
stöd botteni det utomordentligtär svårt finna andra kompletterandeatt
finansiärer. Det innebär förhandsstödet har starkatt kulturpolitisken
förankring.

Men bekymmerstörre det faktumett de medelär konsul-att som
förfogar inteterna tillräckliga.över Enligtär avtalet skall 75 procent av

de samlade medlen för filmstöd användas till förhandsstödet. I prakti-
ken har det visat sig den andelen i genomsnitt underatt avtalsperioden
legat på cirka 70 Skälet till det efterhandsstödetprocent. harär, att
tillåtits på bekostnad förhandsstödet.växa Jag återkommer till detta.av

Mycket få filmer har under perioden haft möjlighet få fulltatt
förhandsstöd, 9 miljoner kronor. Samtidigt har kostnaderna för film-
produktion ökat under avtalsperioden. Detta har fått flera konsekvenser.
En allt flerär svenska filmeratt produceras lågbudgetproduk-som
tioner. En konsekvens lönsamhetenär sjunker branscheniattannan
och allt fler företag och anställdaatt slås Det svårt få framut. är att
absoluta siffror på sysselsättningen, eftersom många verksamma inom
filmbranschen också verksamma i närliggandeär branscher. Enligt
Teateranställdas arbetslöshetskassa, där filmarbetare också är orga-
niserade, 22 arbetslösa år 1997. Genomgåendeprocent andelenärvar
kvinnliga filmfotografer och filmarbetare arbetslösa högrei utsträck-
ning sina manliga kolleger,än 26 17,5procent mot procent.

Den manliga dominansen bland de filmskapare fått stöd undersom
avtalsperioden för Övrigt mycketär deAv filmer109 totaltstor. som
fick del stöd såväl förhandsstöd efterhandsstöd hade endastav som- -

filmer,21 eller 19 kvinnlig regissör. För producenterprocent, gälleren
13 filmer 12att procent hade kvinnlig producent och hade18en en

kvinnlig manusförfattare 17 procent. Som jämförelse kan nämnas att
Svenska Teaterförbundets medlemmar filmmedarbetareav ärsom

kvinnornautgör 47 Bland eleverna vidprocent. Dramatiskat.ex.
institutet könsfördelningenär också jämn åren.över

Bland de verksamma filmskapama dock kvinnornautgör minori-en
tet.

Under det nuvarande konsulentsystemet från januaril 1993 t.o.m.
30 september 1997 har dessa beviljat 353 förhandsstöd. Det gäller
alltså samtliga kort- och dokumentärfilmer, barnfilm och lång-genrer,
film. Andelen kvinnliga regissörer fått stöd har varit 30 procentsom
105 personer. Stöd gått till filmer med kvinnliga producenter harsom
varit 72 eller 20 procent och 95 filmer eller 27 procent har haft
kvinnliga manusförfattare.

Denna snedfördelning anmärkningsvärd.är
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Förhandsstödets otillräcklighet har fått många konsekvenser. Enligt
BraTek, organiserar de företag underleverantörer teknikärsom som av
och teknikkunnande filmproduktionen,i har sysselsättningen minskat
med 30 under 1990-talet. Svårighetema få ordentligprocent att en
finansiering produktionen leder till producentema tvingasattav pressa
priserna för tekniken. Bolagen har fullsvårt kostnadstäclming föratt
sitt arbete och sin utrustning. Antalet kundförluster ökar också.rena

Svårigheter få fram kapital till filmer påverkar också kvaliteten iatt
produktionema. Dels det utomordentligt svårt finansiera på-år att
kostade filmer, dels tvingas många inleda produktionen med otillräck-
liga förberedelser. finnsDet inom förhandsstödets möjligheter attram
få medel till utveckling filmprojekt, endast till maximal nivåav men en

300 000 kronor, såvida inte styrelsen beslutar högre belopp.om om
De kulturpolitiska motiven till förhandsstöden betyder dock inte att

de skapat publikt smala filmer.
filmerDe fått det förhandsstödet har, i snitt, också haftstörstasom

den publiken. Som tabellen nedan visar gällerstörsta det inte lika
självklart räknar förhandsstödet i budgeten. Menprocent ettom man av
förhandsstöd högt förhållandei till låg budget kanskeär visarsom en
bara det svårt publikdragande lågbudgetfilmer.äratt göraatt

Tabell Publik2.2 förhållande till förhandsstödi budgeti procent av av
84 premiärvisade filmer 1 I 993 -20januari 1997juni

50% 50-35% 34-20% 19-5% 0

Antal filmer 16 16 15 18 19

Publiksnitt i tusental 14 104 197 100 234

Totalt 223 1 662 2 959 1 802 4 444

Tabell 2.3 Publik förhållande till förhandsstödetsi storlek under
periodsamma

Miljoner kr 8-6,0 5,5-4 3,9-2 1,9-0,25

Antal filmer 16 14 19 19

Publiksnitt i tusental 217 75 97 16

Totalt 3 468 1 046 1 842 295

Av 16 filmer fått mellan 6 och 8 miljoner kronor för-isom
handsstöd, har sju haft färre 14 000, två 40 000 och flerän sju änca
225 000 åskådare.
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Av de filmer19 fått mindre 1,9 miljoner kronor haränsom en
143 000, 87 000, 31 000 och övriga under 20 000 åskådare.en en

Totalt hade dessa 84 filmer publik miljoner11,3 betalandeen om
åskådare på svenska biografer. Sju dem sågs fler 500 000 be-änav av
sökare och 39 färre 30 000. sådanEn publikän denatt överstaav

för efterhandsstödetgränsen 110 000 uppnåddes filmer.27av- -

l Efterhandsstödet

Den utredning Svenska Filminstitutet, på regeringens uppdrag,som
lämnade den oktober1 gällde1997 till sin del utvärdering deena en av
nuvarande stödformerna. denI ingick, betydelsefull del,som en ana-
lysen utfallet det efterhandsstöd infördes år 1993.av av som

I 1993 finansieringsavtalårs formulerades i paragraf 21 reglerna för
efterhandsstöd. Där stadgades bl.a. "av de medel tillgängligaatt ärsom
för produktionsstöd skall 25 användas för efterhandsstöd tillprocent
långfilm. Stödet får uppgå till högst 8 miljoner kronor film. För attper
efterhandsstöd skall kunna utgå till film skall den inom år efteretten
biografpremiären ha minst 30 000 betalande biografbesökare.setts av

filmenNär har uppnått detta besöksantal utgår stöd på miljoner4ett
kronor. Stödet ökar sedan successivt i proportion till antalet besökare
till maximalt miljoner8 kronor vid 110 000 besökare inom år frånett
premiären.

Vidare stipulerades om fordringarna på efterhandsstödatt översti-
de tillgängliga medlen och finansiering kaninte ordnas, fårger annan

styrelsen använda medel skulle för förhandsstöd,använtssom annars
för täcka bristen. Sådana medel skall,att så det möjligt, återsnart är
anvisas till förhandsstödet".

Vad gäller maximibeloppet kom detta höjas till 9 miljonerattsenare
kronor. Relationen 75/25 mellan förhands- och efterhandsstöd kom
aldrig hållas; efterhandsstödet har underatt perioden oftast överskridit
25 legat kring 30 Senast årprocent, 1997 relationensnarast procent. var
65/35. Detta har skapat betydande osäkerhet för förhandsstödet.

Någon återbetalning har heller aldrig skett, avtalets bestäm-trots
melse sådana medel skall , så detatt möjligt, åter anvisas tillärsnart
förhandsstödet. Tvärtom har icke anvisat eller överflödeett avsett
skett, från det kulturpolitiskt motiverade förhandsstödet, till detmark-
nadsinriktade efterhandsstödet.

Viktigare, för utvärdering, dock de i 1993 årsär avtalen om
avsedda film- och industripolitiska effekterna verkligen uppnåtts.

I SOU 1991:105 anfördes skäl för denna stödordning efterhand.itre
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För det första skulle det ett stimulerar till produk-systernvara som
tion filmer lockar många åskådare, vilket förutsättningenärav som
för lönsamhet i branschen. Därmed skulle skapas erforderligtett
ekonomiskt för produktion också smalare och svårareutrymme av
film.

För det andra skulle stödet stimulera finansiering, dvs.extern
samproduktionsmedel från källor vanligtvis inte sysslar med film-som
produktion.

detFör tredje skulle det stimulera till ökade marknadsföringsinsat-
kvalitetsinriktad film".ser av

förstaDet för efterhandsstöd alltså: inci-argumentet att ettvar vara
för upphovsmän skapa film lockar många åskådare.tament att som

Mycket få upphovsmän filmensinom värld önskar sig dock fåtalett
åskådare. själva verket drömmerI alla publik. Utfallet visarstorom en
också, stödets avsikt de egentliga konstnärligaatt att uppmuntraom var
upphovsmännen producera, skriva och regissera bred publikfilm,att
och just dem ekonomiskt utbyte detta, då har efterhandsstödetge av

undantagslöst misslyckats. Särskilt har de fria producentemasnästan
andel efterhandsstödet blivit obetydligt.av

Efterhandsstödet har kommit fungera bankgarantiattsnarare som en
i förhandsfinansiering. producent harEn kunnat gå till finansiären en
med bred filmidé populär TV-serie och kunnatgärna över-en en- -

denna biograffilm skulle uppnå 110 000 åskådare, dåtyga att som
miljoner9 kronor faller Efterhandsstödet har ofta förhandpå "skri-ut.

vits bort underhandsavtal. fria producent skulle fåDengenom som
denna efterhandi har stödet borgen,uppmuntran använts.a.s. som en

själv aldrig nåtts knappastDetta avsikten medmen av pengarna. var
stödordningen.

För televisionsbolagen har efterhandsstödetdock spelat viktigen
roll. indikationEn på vilka mekanismer produktionsbeslutenstyrtsom
finner vilka filmer beviljats förhandsstödnoterarman om man som
möjligtvis kvalitetsskäl sedan fått maximalt efterhandsstödav men

1993-1997.under åren Svenska televisionsbolag har huvud-varit
finansiär, eller delat, på sådana13 14 filmer. de femTreensamt av av
filmer år 1997 fick maximala miljoner9 kronor befinner sig it.ex.som

för efterhandsstödet karaktäristiskt mellanskikt: varken kritik-ett stora
eller publikframgångar. Beck har åskådare148 697 på bio-setts av
graf, Reine och Mimmi fjälleni 167 och036, Pippi Långstrumpav

265 983. Dock har 110 000 medfört miljoner9 kronorgränsen attav
betalats i efterhand. två andraDe Svensson, Svensson och Hamil-ut -

nådde publik.ton större-
Det andra skälet för efterhandsstöd det skulle stimuleraett attvar,

till finansiering.extern
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utvärdering konstaterar SOU 1991:105Filminstitutets att ger
för två olikaolika stödsystemintryck avsikten primärt tvåatt varav

för-för publikt inriktade filmer, ochfilm. efterhandsstödEtt ettsorts
kandet på marknadens villkor. Manhandsstöd för filmer har svårtsom

riktigtbranschen, den avtalspart, intedock konstatera äratt trots att var
filmer undersökts detberedd den uppdelningen. de 109på Av ärsom

dem har fem söktblott förhandsstöd.19 producerats Avutan mensom
förhandsstöd.olika skäl beviljatsav

sammanfattning: egentligen bara denOch "Det är partennyasom en
efterhands-snabbt tilli års avtal, televisionen, sig1993 anpassatsom

förhandsstöd.finansiera projektstödet, och haft möjlighet utanattsom
efterhandsstöd. till 65Under perioden har filmer fått fullt De11 är pro-

flera dem harfinansierade svensk och internationell ochTVcent avav
Andelen kapital blott 3 Omi visats i serieforrn.TV är procent.externt

stycken, så ökaderäknar alla filmer fått efterhandsstöd, 38man som
dvs. förden finansieringen till cirka 6 procent,externa somsamma

finansieringenmaterialet helhet. denMerparten externasom av
bolag tidigare deltagit ikommer dock från eller sompersoner

nämnvärdfilmfinansiering. hävda efterhandsstödet ikan inteMan att
omfattning finanskapital."engagerat nytt

efterhandsstödet skulle bli incitamenttredje motivetDet ettattvar,
film". har utfallettill "ökad marknadsföring kvalitetsinriktad Därav

påblivit, haft effekt viljan hålla kvar filmernastödet tydlig påatt atten
från biograferna efterbiograf fall. filmer försvanni Dessa attstraxtre
erhållit miljoner kronorde åskådare och därmed 4 330 000passerat

vardera efterhandsstöd."i
publik,har nå till bredare iAvsikten alltså knappast varit att ut en

första hand, kvittera miljoner kronor.4utan att utsnarare
efterhandsstödet ha varit goda,ursprungliga intentionerna för måDe

°efterhandsstödsfilmer,verkligheten blev Uttrycketmen en annan.
skapatssvensk filmbransch använder, betecknar filmergärnasom som

första efterhandsstödet, för engageradi hand för inteutnyttjaatt en
önskan svenskskapa film, bred eller exklusiv. bred opinion inomEnatt
film har funnit starka skäl talar för efterhandsstödet denna formiatt att
avskaffas. delar denna uppfattning.Jag

1 Utgångspunkter

Vilka börprinciper då ligga till grund för fungerande stödordningen
inom svensk film

skaJag några utgångspunkter. första stöd skallDet är att ettange
främja produktion och distribution svensk kvalitetsfilm.av
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dettaI relativt okomplicerade påstående finns två 0rd viktiga,ärsom
och problematiserar distributionDet varjesatsen. är attsom ena -
produktionsstöd måste i förlängningsin förutsätta fungerandeen
filmdistribution. Alltför länge har svensk filmpolitik gjort halt inför
distnbutionsledet. Misstanken svensk film skapas just föratt att pro-
duceras, inte för nå sin publik, ställer kulturpolitiskt problem.att ett
Samhället produktionsledet;i filmernatar ett stort när äransvar men
gjorda, till del med skattebetalarnas tycksstor ansvaretpengar, upp-
höra, och marknaden får och slå Det orimligt. Film-styra, ärut.
produktion an sich styggelse, och skattebetalarnaär har rätt atten se
de filmer de bidrar finansiera.att

Det andra problematiska ordet kvalitet. börDetär över-ettvara
ordnat begrepp till hela den svenska filmpolitiken; inte lättär attmen
definiera.

Kvalitetsbegreppet måste finnas bådei smal, exklusiv och experi-
menterande film, och bredi publikfilm, och existera själv-som en
klarhet. det allraI första svenska filmavtalet, det från år fanns1963,

anvisning till kvalitetsjuryns arbete definition bl.a.som en en som
Teaterförbundet i remiss 35 år ville aktualisera. "Teater-en senare
förbundet begreppen kvalitet och konstnärlighet införsatt ianser
avtalet, och definieras det gjordes i det första avtalet, "ent.ex. som
förnyelse filmens utüycksmedel och formspråk, angelägen-av
hetsgraden i filmens ärende, intensiteten eller fräschören i dess
verklighetsuppfattning eller samhällskritik, graden psykologisk in-av
sikt och andlig nivå, lekfull fantasi eller visionär styrka, episka,
dramatiska eller lyriska värden, den tekniska skickligheten och övriga
artistiska komponenter filmen."i

Definitionen kanske alltför vid, andra och kortfattadeär kva-mer
litetsdefinitioner kan säkert finnas. markeringenMen kvalitetensav
avgörande betydelse central: riktningsmarkeringär inteänen om en
fulländad definition slutmål.ettav

Det leder fram till uppgift för stödsystemen: de skallatten annan
vitalisera produktionsmiljön inom svensk film. kulturpolitiskaDe
målen, och de industripolitiska, sammanfaller filmpolitiken.inom Så
har det alltid varit. filmenDet på många unik.gör ochKonstnärensätt
köpmannen, och finansmannen, teknikern ochpoeten entreprenören,
alla arbetar de med projekt. Utan vital filmindustrimiljösamma en
krymper konstnärens möjlighet förverkliga sig själv, ochatt utan
konstnären ingen lönsam produkt. denna,Men många såg det,som
förorenade situation medförde länge filmen riktigtinte fick plats iatt
kulturens finrum. kundeMan det på samhällets anslag till filmen, ise
relation till andra konstarter; får tio gångerteatern t.ex. än störremer
bidrag filmen från samhället.än Kanske misstron förenad med ettvar
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unik, filmensungdomsgmppernainbrytning islags avund; filmens var
skrämmande. konstOmoerhörd ochbeteendepåverkanmöjlighet till

förödandebildmedietvisade sigockså kamp sinnena ettär varaom
effektivt vapen.

bland-dettaroll så viktig isamhälletsb1.a. detta santDet görär som
oerhördmedframtidsindustriproblem. Filmenekonomiska ut-är en

audiovisuelladetutvecklingen påtekniskavecklingspotential; den
förexisterade baramarknader intenågra årområdet har på öppnat som

påstället för dubbningtextning i vägfem faktum är attår sedan. Det att
från destarka lobbygrupperfrånEU-området efteri både presssegra

Östeuropa förmöjligheterpå gånghörselskadade och i öppnar nyaen
stumfilmstiden Sverigespråkområden. Underfilm från små envar

språkområdensmågjordeområde. Ljudfilmenvärldsmakt filmenspå
handikapp.språkligadettaminskarför textningsmå. genombrottEtt

efterfråganlcraftigt, skaparvisuell fiktionBehovet växer somenav
spjut-Filmen därupphovsmännen.konstnärliga ärockså omfattar de en

för tele-minstområde.teknikens Inteochbåde på konstensspets,
område itelevisionensskapas påcentralt. Visserligendettavisionen är

begrepptycks ha lämnatindustrielltfiktiondag på sättett somsom
också där krävsefter sig. Menganska långtkonst och kvalitet oav-

deOckså inomoersättlig.däroch filmkonstenförnyelse,bruten är
yrkestekniskadetfoto, klippningljus, ärtekniska sektorerna osv. --

TV-film likartat;biograf- elleroch"såpaarbetet görnär enman en
tek-Bildmedietsavgörandeskiljer påsvårighetsgraden sätt.ettmen

utvecklasochupprätthållaskan bara attkompetensnivåerniska genom
yrkeskunnandeför dettasvårighetsgrad ständigttekniskafilmens större

vidare.
svenskutgångspunkt: viktenför fram till attDet enaven annan

och Dettelevisionmellan film,kontaktytorfilmpolitik skapar teater.
långfilm,svenskförviktiga fönsterdagTV-kanaler iväxande antalet är

ekono-konstnärlig ochbådedokumentärfilm, viktigakortfilm och ur
Televisionför Sverigesservice-uppdragetPublicmisk synvinkel. ger

avtaletformuleras iklartspecielltalldelesdetta företag ett somansvar,
förlämpar sigfilmer bästRadio. Vilkamellan och Sverigesstaten som

förstmöjligtibland näroch TV-visning avgörabiografvisning attär
vik-skarpa skiljelinjer. Detdag sällanfinns ifilmerna färdiga. Detär

skiljelinjer.skaparinteskapa stödsystemtiga bör att nyasomvara
existerandefilmens. denITeatern vätter motär ett annat rum som

ochtelevisionensfilmens,befolkasverkligheten, i teorins, tea-inte
ochteknikerkonstnärer, entreprenörerterns stora gemensamma rum av

grundforskning inomsig mellan Teatern ärrör engenrema.som
för spelfilmen.del förutsättningarnafiktion skapargestaltad en avsom

lysandekonstaterande. Mångavid dettabör inte tea-Men stannaman
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terföreställningar skapas, spelas och upphör finnas till nåatt utan att ut
till den breda publik de borde nå. kan tyckasDet detta ofta häftigtatt
diskuterade problem ligger utanför filmpolitikens sektor. behöverDet
inte så. Problemet med den publika breddningen, och bevarandet,vara

den exklusiva och upphörande teaterföreställningen skulle kunnaav
lösas inom för samarbete i Film/TV-fond. tekniska lös-Deramen en
ningarna för teateröverföringar kan nämligen överraskande skapas i ett
oberoende filmproduktionsbolag, finner konstnärliga därvägarsom
andra har gett upp.

En sista utgångspunkt för svensk filmpolitik måste mång-en ny vara
fald, dvs. alternativa finansieringsmöjligheter, åtskilda beslutsfattare för
stöden.

Detta några utgångspunktema för de förslag tillär produktions-av
stöd lämnas. I del behandlas de förslag gäller film-som en senare som
politikens andra, och lika viktiga del: distributionen, och vikten attav
film barainte skapas också ochvisas, når i hela landet.utan ut

2 18-5995
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Sju produktionsstöd förslag3 -

Sammanfattning

Svensk filmproduktion beroende offentligt stöd. utred-Detär ärav
ningens utgångspunkt.

Förslaget innehåller olika stöd. nuvarande efter-Dettyper av
handsstödet slopas. stället skapas former förhandsstöd;I tre nya av

fond liksom dag, leds konsulent, fond ledsien som, av en en som av
konsulent tillsammans med nämnd och Film- och TV-fond.en en en

Dessa fonder stöd till långfilmer alla barn- ochitre ger genrer, ung-
domsfilmer föreslåslikväl långa dokumentärfilmer. Därutöversom

kortfilmsfond Utvecklingsfondunder konsulent. nybildadEnen en
stöd till utveckling filmprojekt och kanmottagareger varaav

idégivare, producenter, manusförfattare eller regissörer. En upp-
hovsmannafond stöd efterhand till filmens kreativa upphovs-iger

författare, bygger filmensregissör och producent, och påmän,
framgång Slutligen föreslås Industrifond därhos publiken. en ny
producenter själva eller samverkan med andra bolag, författarei
och/eller bidrag för utveckling olika film-regissörer kan söka av
projekt. stöd kan också till telcnikbolag.Visst gå

förSammantaget innebär miljoner kronor till stödsatsningen 237
produktion svensk film.av

l Utvecklingsstöd

Det produktionsstöd delar föreslås det följandei sju i attsom avser
täcka olikain delar svensk filmproduktion; i viss månettav samman-
hängande åtgärder för skapa filmmiljö.vitaliseradsystern attav en
Samtidigt måste kulturpolitiska stödåtgärder i sig intesägas, äratt en

för bättre film skapas. Kulturpolitik begåvadeskapar integarant att mer
konstnärer. Kulturpolitik kan bästa fall undanröja hinder konst-i så att
närliga begåvningar kan den kapacitet deutnyttja egentligen besitter.
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Två hinder, två problem behöver lösas svensk film dag,i i rörsom
förproduktionsprocessen.

Det behovet skapa producentmiljö där friaär attena av en pro-
ducenter blir konstnärligt drivande krafter, med möjlighet till nog-

förberedelser: förproduktionssituation förhindrargranna en som
ad hoc-lösningar och ekonomiskt kostsamma beslut under produk-en
tionsfas otillräckligt förberedd och analyserad.ärsom

Det andra behovet ñlmidé tid förvarjeär attav ges manus-
bearbetning och utveckling.

Under det fungerande avtalet finns medel för utvecklings-avsatta
arbete under konsulentordningen. har skapat möjligheter, ocksåDe men
problem. Konsulentema har kommit till del fungera drama-att somen

har medfört orimlig arbetsbörda, också utsud-Detturger. etten men
dande kompetensgränser. filmkonsulent bör centralEnav vara en
beslutsfattare filmekonomins område. han eller hon bör där-inom Men
för inte drivas projekts utvecklingsfas till den grad han identi-in i attett
fierar tillsig med det. Konsulenten bör fri, kunna eller nejstå säga
projekt films centrala upphovsmän: produ-arbetats framsom av en

manusförfattaren.regissören ochcenten,
området, likaSvensk film har, på det konstnärliga minst storen

utvecklingspotential ñlmvåg väckt såDanmark,t.ex. vars ungasom
åren har visatintresse, inte minst internationellt. Destort attsenaste

konstnärligantalet begåvade för barasvenska regissörer, taatt enunga
Ändå slarviga ochkategori, det allt för mångahar gjortsär stort.

gjordesmisslyckade de svenska långfilmersvenska filmer. 29Av som
mindreår 1997 nådde till biografpublik på 5 000. Detnio äränut en

skyllasbåde Allt kan intekonstnärlig tragedi, och kapitalförstöring.en
distribution övermakt.på och amerikansk

utvecklingsarbetet.förberedelse- ochBristerna ligger ofta på
Brådska, oklar finansiering har jäktat mångadåliga manuskript och en

projekt.filmskapare kommersiellt havereradekonstnärligt ochin i
försörjningsläget fördålig konst. OchBristen kontinuitet skaparpå

upphovsmännen ofta orimligt.är
också på viktende årens filmpolitik visarUtvärderingen gångnaav

ordentligt förberedda. Slarvigafilmprojekt, stöd beviljas, äratt närav
ekonomiskoch ofullgångna otillräcklig förproduktion ochmanus,

nödvändigt.analys har ibland ofta skapat kvalitet Attsämre än göra--
manusförändringar klipprummet dyrt.i är

uppgiftfilmkonsulents roll definieras: hans eller hennesEn måste är
varken producentens. vill för övrigt till-manusbearbetarens eller Jag
lägga skall Filminstitutetenligt uppfattningminatt ges en pro-
ducentroll. följande läggs vid olikavikt i detDen typersom av
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talarmångfald, ihandladeutgångspunktförhandsstöd, och den som om
bör stärkas.ställningför de fria producenternasstället att

utvecklingsfond.skapanödvändigtbl.a. dessa skäl,Det attär, enav
manusförfattareochproducenter, regissörerdenna skall idégivare,I

olikasöka stöd ochkonstellationer- kunnaeller olikai gesensamma-
film-genomarbetatsåexperthjälp, för kunna ettpresenteratyper attav

möjligt.projekt som
offentligaellervidtar privatfinansieringsfasensedanNär genom-
projektenFilrn/TV-fonder skallellerförhandsstödsfondermedel, i -

konkretiseras.planeras ochhaft tid att mogna,
Danmarkutformning.olika IUtvecklingsfonden kan prövas nuges

tillanknytninghar relativtutvecklingfondmodell för tätsom enen
ocksåomfattarutvecklingsdelenoch därkonsulentema stödfonden,i

analys.ekonomisk vägledning och
konstruktion:modellsFölj digram visar dennaande
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Vägnätet i stödsystemet, Danmark

Pro;kttörslag

M61 lgt tmI "s"Förstakonstnärligavärderingen Avslag52spelfilmskonsulenter Treatmentstod..2k hd k k lärmn ument enter0 -oc 0 ims onsu Manusknptstödkd bamfmskonsulentl
sfbamtiliul konsulent

Bllágzltdlugsavden - I -ningenManuskriptutvecklingsprocess
Konsulentemakanforaprojektetvidaretill pmmsieñngsplutvecklingsavdelningende manusknptetNattnar anser ar Kontraktfärdigteller vilken tidpunkt helst :annan som omen stödbehovform utvecklingnödvändig. ofLetter intentärannan av Målgruppochpublikpotentialskattebeloppkan nsulentenkanocksåK väljautan ges. Lanseringsplanavslagpåvarje i manusutvecklingen.att stegge Dismbuüonsawal

+ Konsulentenkanhär avslag,ge ge
utvecklingsstöd,eller FörslagtillgeKonsulentpnoritenng produktionsslödKonsulentemaforetarprioriteringarav +derasprojekt.Projektdärallaformellakrav

uppfylls,ochinte habehovanses av UWCCKHHESHMytterligarekonsmärlig,ekonomiskeller i Utvecklingsstödkanstyrkaskonstnärligt,tekniskutveckling,kan vidarebefordras somnu
konsuleniei-na, ekuiiuuiiskt/ñnansieringsmäigielleri Förhållandetillbekräftarinstitutetsav som målgruppochpublikpotentialkantilldelasmiriimistöd.Stödetbekräftasinstitutetsav

direktör. utvecklingsstöd.StödetfastställskonsulentenochDetta bindande,är av
utvecklingschefeni föreningen.Stödet i principtillges+ producentenhar genomförandetförsom ansvar av
utvecklingsarbetet.Konsulentemaingår allai arbetetSlutgiltigkonstnärligvärdering relevantapunkterKonsulentema basis derasprioriteringochger avslutgiltigakonstnärligavärderingförslagom

produktionsstödtill områdesdirektören.

i

Produktionsstöd
Direktionenfattardet
formellaslutgiltiga
beslutet tilldelningom

produktionsstöd.av
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framdanska det utvecklingsprocessenmodell, vägnätDen genom
till innehåller dock problem.första här skisseras,tagning ettsom

tillLångfilmskonsulentemas bedömning finns från första sistas.a.s.
kan, bildlikt talat, avslå projekt redan högstDe iruta. ett ruta ett, upp

utvecklingsfon-till eller den längst till höger. Ocksåi sista,vänster, ner
värderingar.dens arbete kretsar kring dem, deras

viktigtsvensk modell kan konstrueras på likartat medEn sätt,ett ett
undantag. Utvecklingsfonden skall ledas konsulent somsom av en-

absoluthar skickliga dramaturger medarbetare måste inta ensom -
hetersjälvständig ställning. i det danskaDe systemettre rutor som

Utvecklingsavdelning och Ut-Manuslcriptutvecklingsprocess,
vecklingsstöd det arbete substansen ibeskriver tillsammans utgörsom

Utvecklingsfond. konsulent leder denna fond skallDen ettvaraen som
beslutsaltemativ beslutsingångar.till övriga

Utvecklingsfonden hög grad självständighet. Deskall ges en av
manusstöd,bedömningar utvecklingsfonden utläggningar,igörssom -

ochprioriteringar bör oberoende de konsulenterprojekt görasav av-
ekono-nämnder bedömning. Fonden bör också hasingörsom senare

stadiummisk kompetens; erfarna branschrepresentanter bör på tidigtett
produktionsbedöm-gå in med ekonomisk analys och hjälp göraatt

ocksåningar. central betydelse för films framtida framgångAv ären
kontaktCasting, allt för ofta sker schablonmässigt och bredutansom

med värld.t.ex. teaterns
konstellationer produ-Utvecklingsfonden skall kunna påsatsa

utvecklings-cent/regissör/manusförfattare eller delar detta, ochav ge
möjligheter och arbetsro för förberedelsearbetet.

krafterFondens syfta till dessa kreativaanslag skall också att ge
möjligheter till den skall dettaarbetskontinuitet; på sätt ettsomses
komplement till Upphovsmannastödet och Producentstödet, jagsom
återkommer till senare.

l Växthusl
.

Kortfilmen, eller novellfilmen, Delskan betraktas två aspekter. attur
den unikt värde denhar i sig. Dels kan viktig iett att etappses som en

filmares utveckling.en ung
film romanförfattare ochAtt inte lätt. kan skriva,Engöra ären

misslyckas, många ensamhet. filmaregånger i sin måste bära påEn en
teknisk organisation, och också vid små uppgifter.ett team,

infasningDenna i filmens miljö viktig. dag filmareI tvingasär unga
genomgått flera lång utbildningår vid Dramatiska Insti-t.ex.som en -

ofta in i långfilmsprojekt de för.själva inte sigtutet som mognaanser-
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lysandeEn novelltilmsidé tänjs och blir halvbra film. Detut, ären
därför nödvändigt anslå särskilda medel inom utvecklingsfondensatt

så filmskapare kan sina praktiska försök, medatt göra rättram, attunga
misslyckas, under realistiska förutsättningar.

Tidigare har Filminstitutetsinom det s.k. Växthuset visatram- -
sig goda resultat. Under vissa år har Växthuset styrtsge av en egen
konsulent med kostnadsram på 2,7 miljoner kronor. Anslagen underen
detta projekt ligger i dag fördelat under de olika konsulenterna.
Erfarenheterna har varit goda: många novellfilmer har blivitt.ex.
framgångsrika på festivaler, och i några fall nått biograferna. före-Jag
slår därför särskilda medel anslås inom Utvecklingsfonden föratt Växt-
husverksamheten.

Denna verksamhet skall omfatta alla kort- och dokumentär-genrer,
film, experimentell film och animationer. utredningensI del, ochsenare
delvis i samband med kortfilmsstödet, återkommer jag till hur dessa
filmer kan nå sin publik.

3.1.2 Fortbildning

För Sverige skall kunna inta aktivatt roll deninom internationellaen
filmen krävs utblick, lyhördhet och lärande.

En viktig del utvecklingen branscheninom sker vårt landsutomav
Det viktigt förgränser. svenska filmare följaär den utvecklingen-att

det må inom för EU:s MEDIA II-program ellervara ramen genom
utbildning och arbete i andra länder.

Jag därför det stöd till fortbildning för främja filmaresatt attanser
personliga, konstnärliga och professionella utveckling Film-som
institutet införde år bör fortsätta.1997 Stödet skall delsutgå fort-som
bildnings- och arbetsstipendier, dels stöd till kursverksamhet därsom
Filminstitutet medarrangör. ocksåär Det viktigt Filminstitutetär att
utvidgar sitt samarbete med Dramatiska Institutet; utväxling ele-en av

mellan ochDI utländska filmskolor skulle kunna finna stöd medver
Filminstitutets medverkan.

Jag föreslår stödet ingår i utvecklingsfonden. Medatt gynnsam
utveckling kan fonden bli mötesplats för idéer, projekt och män-en
niskor.
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Förslag1.3

redandeninnefattarhär lämnasutvecklingsfondförslag tillDet som
projektstödkronor,miljonermed 3Växthusverksamhetenetablerade

kostnadTotalkronor.1 miljonoch fortbildningkronormiljonerll
kronor.miljoner15

förhandsstödförTvå fonder3.2

helaförändringavgörandeträffades harfilmavtalårsSedan 1993 aven
pågårförändringinträffat.struktur Dennaekonomiskafilmbranschens

fiktiongestaltadbehovetständigt,fönsterfortfarande. Nya öppnas av
TelevisionskanalemasuthyrningochVideoförsäljning växer.växer.

ökar.för filmmarknadenutvecklingenÖkar. digitalaantal görDen att
stödsamhälletsför stödformema;ocksåkonsekvenserfårDet men

centralfortfarande likafilmindustri,svenskochför svensk film, är av
stödfor-de olikaden tyngdförändratdockVerkligheten harbetydelse.

kan få.mema
dessbetydelse förcentralabsolutfilms biograflanseringEn är av

biografpremiärmediaexponeringekonomiska framtid. Den som ges en
finns iintäktskedjaför denunik, skapar förutsättningarär senaresom

framgångarvideobranschens ärOckså"fönster".filmekonomins många
biografintäkternaMenbiograflansering.direkt filmernasavhängiga

sedan. Iårbara någrafördominerar längre påinte sätt somsamma
medlönsambara kansvensk filmdebatten oftasägs enatt varaen

åskådare.miljonhalvbiopublik omkringpå en
föralltbygger på snävmodifikation. DenmedsanningDet är enen

tidsaspekten.frånbortserochbetydelse,biografemasfixering till
normaltförkommer,premiärentreårsperiod efterUnder enen

frånintäkterfilmstredjedelbarafilm, kanskeframgångsrik enaven
blirfemton årtillkanskeperspektivlängrebiograferna. I ett upp --

förbacklistellerfilmer,bibliotek attfilmproducentensdessutom av
blirUthållighetbetydelsefull.ekonomisktförlagsspråk, allttala mer

nyckelbegrepp.alltså ett
NorsknorskaNordisk Film,danskaproducentemaDe t.ex.stora -

starkdärhistoriska skälharSandrewsSvenska ochfilm, SF enav-
ökarkraftigtintäkter"Biblioteket"ställning. genomsomgenererar

harproducentemasmåutveckling.explosiva Detelevisionsmarknadens
Förfinansieringen.detskäl tillsituation. Ett rörmycket svåraredär en

produ-innebärvilketmedfinansiärer attbehövs mångaklara denatt
Svagäganderätten.delenbort" densäljatvingas störstacenten av



42 Sju produktionsstöd -förslag SOU 1998: 142

ekonomi leder också till svårigheter bedriva kontinuerlig verk-att
samhet. gällerDet överleva, så deras filmer kanatt intäkter igenerera

och långt, perspektiv.ett senare,
På detta filmindustrins backlisfsätt är ekonomiskt mycket mer

avgörande bokförlagens. aktualiserarän Det också frågaen annan av
central betydelse: filmenägervem

Det nuvarande efterhandsstödet, beskriver films framgångsom en
i biografintäkter detmätt första året, vilar alltså på verklighetsbilden
förändrats. Tidigare har berörts de ambitioner fanns bakomsom som

1993 års satsning på efterhandsstödet ekonomiskt incitament attsom
skapa breda publikfilmer, och hur dessa ambitioner knappast har för-
verkligats. Samtidigt har behovet kraftfullt förstärkt förhandsstödettav
ökat. Den producent i dag tvingas alltför energi åt finan-ägna storsom
sieringen säljer samtidigt bort viktiga delar äganderätten till filmen.av

Om utgångspunktema för produktionsstödet till svensk film bör vara
kvalitet, mångfald, och behovet skapa vitalitet filmindustrin,i dåatt är
förhandsstödet nyckelfaktor.en

1993 års filmavtal betydde, förut avgörande föränd-sagts,som en
ring Filminstitutets roll inom svensk film. filmstödDet tidigareav som
utgått Filminstitutets produktionsavdelning i formgenom av egenpro-
duktion föll bort, nämndsystemet avskaffades och konsulen-ersattes av

Dessa skulle föreslåter. styrelsen vilka projekt skulle få stöd,som men
i praktiken självständighet. En rad begränsningar reglerarstorgavs en

dock konsulenternas agerande. En sådan begränsning efterhands-är
stödet, berördes inledningen.i denDet del stödsystemetärsom av
konsulenterna inte har inflytande på. Efterhandsstödet har dock i
praktiken inflytande förhandsstödet.på Efterhandsstödet har växt,
givits allt vilket inkräktar förhandsstödetspåutrymme, volym.mer

En begränsning de regelsystemär för-upprättas:annan attsom
handsstödet maximerat tillär 70 films budget, vilketprocent av en

beloppstaket miljoner9 kronor i praktiken innebär 40-55genom pro-
kostnaderna.cent av

Detta har bl.a. medfört medelvärdet på antalet samproducenter påatt
svensk produktion blev fem, ofta många fler, särskilt nordiskaien men

samproduktioner. Arbetet med finansieringen filmsvensk har blivitav
komplicerat, utdraget, och ofta konfliktfyllt. Fallet "Lej0nbruden där

oklar finansiering och oerfama producenter skapade katastrof,en ären
där lärorik. När väl finansieringspusslet till sist lagts, dras många
gånger produktionen i gång med otillräcklig förproduktion, och med
ekonomiska konstruktioner där inkomsterna från alla fönster och
andra framtida intäkter i realiteten undandragits producenten.

Han eller hon har befunnit sig i förhandlingsmässigt under-ett
läge, också distributören. Sällan kan den friståendegentemot produ-
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framtidakanbibliotekfilminfoga sin i ettcenten genererasom
projekt.

förhands-söktprocent harfilmer 87alla svenskaPraktiskt taget
lång-ansökningar hosAntaletstöd under perioden 1993-1997.

Kritikenunder fyra år.totalt 641filmskonsulentema har varit 1 mot
mång-avsaknadenprincipiell, ochkonsulentsystemet har varit rört av

långfilmskonsulenterna.på de tvåmakt har lagtsfald; alltför stor t.ex.
därDanmarkifunnits,förhandsstöd har inteNågot alternativt t.ex.som

andra stödaltemativ.50/50-stödet varit ett

Två alternativ3.2.1

svenskdiskuteradesärskilt istödmodeller har varitFlera dessaav
promemoria.Filminstitutetsockså ifilmdebatt, och anfördes

50/50-stöds.k.föreslogs dettautvärdering 1997FilminstitutetsI
biljettstödet,s.k. norskamed dettillsammansalternativ,just ettsom

efterhandsstöd.är ettsom
principen60/40 bygger påDanmark att50/50-modellen i numera
produktions-totaltill 50kapital kan mobiliserasprivat procent avom

likaautomatisktkonsulentprövningstödet utanbudget blir det statliga
stort.

hälf-hälften sponsring,kulturornrådetfinansieringsmodell påSom
håll iolikametoden prövad påautomatikallmänna medel, och ärten

teaterområdet.olika länder, bl.a. inom
Någonuteslutande positiva.dock inteDe danska erfarenheterna är

och vissafråganaldrig varitautomatik har dethelt fungerande om,
TV2. VissaochTV-sällskap DRTVaktörer har uteslutits t.ex. som

dagomfattar iDanmark stödet; detexempletrestriktioner begränsar i
maximaltfåstödd film kankronor, och varjedanskatotalt 21 miljoner

miljoner.5
oftalågbudgetfilmer,används tillstödetEffekten har blivit att av

produk-för iofta igångsattskomedityp, till produktioner att ettsom
Alltså inteproduktionssvacka.tillfälligtionssällskap utjämna aven

gång.iproduktionsapparatför hållafilm,uttalad lust göra attatt enmen
Automatik finns inte.köproblem har uppstått.Mycket stora

positivaförsiktigthar varitfilmbranschaktörer svenskNågra inom
frånföreträdarefört medsamtal jagtill denna modell, vid demen

skepsis. Fördelar dennabranschen skepsis. Jagvisat allt attstörre
ekonomisktdenförutsätter ingetfungera efter premissersina attegna

oöverskådliga.blir dåekonomiska konsekvensernatak Desätts.
hafterfarenheter i Norgebaserat på dealternativEtt ärannat avman

riskspridningsstöd, därkorthet,den s.k. biljettstötten. Det iär, ett
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går in med efterhandsstöd förstaten täcka producentensett insatsatt av
privatkapital. Producenten får uppräkning sin andelgenom en av
generalkostnadspåslag med i tal 40 procent säkerhet förrunt större

hans ekonomiska insats återbetalaratt sig. ellerHan hon får tillräkna
sig 55 biljettbruttointäkterna stödgnindlag:procent insatsennärav som
plus 40 täckt, då upphör stödet.ärprocent

korthetI blir effekten, film 0 fåratt om en ses av personer pro-
ducenten hela förlusten själv. mycketDe framgångsrika filmernata
klarar sig stöd. för filmerMen med omkring 100 000 besökareutan
täcks producentens insats in, med ränta.

Jag återkommer till detta stöd i avsnitt 3.3.
förslagDe jag i det följande lägger betyder varandra obe-att tre,

roende, förhandsstöd skapas. Två dem behandlas under punktenav
3.2.2. Det tredje återfinns under rubriken Film ochTV-fond.

3.2.2 Två fonder för förhandsstöd förslag-

Jag föreslår förhandsstödsfondertvå inrättas, varderapå miljoneratt 55
kronor, alltså sammanlagt miljoner kronor.110

Tillsammans med den det följandei föreslagna Filrri/TV-fonden på
70 miljoner kronor tillför de alltså svensk film 180 miljoner kronor i
produktionsstöd. Förhandsstödet därmed producenten störreger ansvar,

också frihet. Frågan filmen besvarar till del;ägermen om vem som en
förhandsstödet förskjuter äganderätten filmentill till producentens för-
del. Detta betyder inte bara vitalisering svensk film, ocksåutanen av

betonande kvalitetens betydelse.ett av
Vissa grundprinciper bör gälla för båda dessa fonder.gemensamt
Kvalitetsbegreppet bör överordnad för allaprincip beslut.vara en
De regler eller restriktioner gällt tidigare för anslagsvolymensom

för varje projekt slopas. De två förhandsfondernas beslutande organ -
jag återkommer till dem- skall älva bedöma stödens omfattning. Inga
procentregler, eller maximiregler, skall gälla. Också mycket kostnads-
krävande filmer skall kunna fullfinansieras och då jag attupprepar-
Filminstitutet fårinte inta producentroll. Huvudprincipen bören vara,

beslutsfattare då riskenatt Man dåliga beslut, ocksåtarges ansvar. av
kostnadslcrävande sådana. ekonomiskaDen uppföljningen, utbetal-
ningen i och kontrollen projektens förverkligande, medför dårater, av
samtidigt ansvarstagande.änett större

Åter-För båda fonderna gäller, ingen återbetalning behöver ske.att
betalningsreglema har blygsamma i alltförgett är stort settsummor,
invecklade. Och film eftervinst ha fått förhandsstöd den,att ärger en
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gratule-baraoch då kankvalitetsfilm, säga:definitionsmässigt, manen
rar.

Densamproduktioner.andraellernordiskatillskall kunnaStöd ges
Avgö-kapital slopas.svensktnivån påprocent-regeln förnuvarande 20

svenskt intresse.filmprojektetskall ärrande avomvara
devidviktskall lägga attbeslutande ytterstafondemastvåDe organ

utarbetadevälochrealistiskaförberedda, harvälprojektenstödda är
styrning.ekonomisksundoch harproduktionsplaner, en

till lång-skallmedelfondernas avsättasbådade20Minst procent av
ungdom.ochför barnfilm

bådegällerlångfilm.till DetstöduteslutandeskallBåda fonderna ge
lång-idokumentärfilmochungdomsfilm,ochbarnlångfilm för vuxna,

minimumlängdlångfilmsdefinierarreglerfilmsformat. De som -
därbarn/ungdom/dokumentärfilm;förgällabehöverminuter72 -

undantag.konsulent/närrmd kan göra
motsvarandepåansvarigkonsulentskallfondendenFör varaenena

styrelsen.beslutslutligtinnebär tasdag, vilketi attsätt avsom
skallkonsulentnämnd. Enledasskallfondenandra varaDen enav

skall ingå-nämndenFilminstitutet. Iochansvarig,operativt utses av
skalldemTvå utsesfyraytterligarekonsulentenförutom avpersoner.-

femProducentföreningen. DessaskallTvåTeaterförbundet. utses avav
fondenslika Förharoch alla röst.beslutandefondens av-utgör organ,

leda-femfondenstvågälla. Minstmajoritetsbeslutgöranden skall av
kvinnor.skallmöter vara

tilluppgåsammanlagtalltsåskalltörhandsstödsfondematvåDe
miljoner.110

TV-fondochFilm-3.3

grad läggshögi såförslag,dettaihuvudtonvikten, systemOm avsom
nöd-Vidalternativen.vidläggasviktförhandsstöd, måstevid stor

finansiering.filmstillbeslutsingångarfleraskapavändigheten att en
tredje,därför läggasmåsteförhandsstöden etttvåföregåendeTill de

annorlundakaraktärtill sin system.och helstsjälvständigt,
varithardemEttdiskuterats.alternativolikaharföregåendedetI av

Detbiograferna.påframgångfilmstillrelateratproducentstöd,ett en
norskagoda. Dennahar variterfarenheternaochihar Norge,prövats

producenten3.2,avsnittbeskrivits ikortfattatbiljettstötte, gersom
bio-framgångsrikvidvissplustillbaka, procent,insatsen enen

ingredienserdesamtidigt inteinnehållermodellengraflansering. Men
ochspekulation,tilllockatefterhandsstödetsvenskadeti grovsom

stödsystemet.dränering av



46 .Sju produktionsstöd -förslag SOU 1998: 142

Detta alternativ tredje ingång" möjlighetär måstesom en som
övervägas. Det riktar sig dock endast till oberoende producenter. Det
innebär, public service-företagatt baserar sin ekonomi påsom
licensmedel av Sveriges Televisiontyp inte skulle kunna utnyttja
denna stödmodell. Institutioner finansierade allmänna medel leverav
under andra villkor fria ñlmproducenter.än Tillflödet kapital be-av
stäms andra faktorer ekonomisk framgångän på riskutsattav mark-en
nad. Licensintäkten konstant,är icke påverkad eventuella kata-av
strofer för filmprojekt.ett

Detta norska stödsystem producentstöd,är ett säkerhetsnät förett
locka framatt riskvilligt kapital.
Beräkningar har givit vid handen detta producentstöd,att konstrue-

rad efter norsk förebild, skulle kräva årlig kostnad på omkringen
40 miljoner kronor. Denna norska modell på mångaär ett sätt
utmärkt alternativ, förordats många i branschen. harJag docksom av
efter långt övervägande funnit det riktigt förorda tredjeatt en annan
modell", skapar kontaktyta till mediasektor,som en en annan
televisionen, och då särskilt public service-företaget SVT.

Televisionen allt viktigareär film,avnämare och spelar allten av en
rollstörre producent, och finansiär. Den tekniska utvecklingensom har

också fört filmen och videotelcniken allt varandra.närmare
Sveriges Televisions roll public service-företag därärsom cent-av

ral betydelse. Detta också klart fastslagetär i avtalet mellan ochstaten
Sveriges Radio, där SVT:s för svensk film särskilt Ipoängteras.ansvar
det tillstånd sända televisionatt trädde i kraft 1 januari 1997, ochsom
gäller till och med 31 december 2001, i paragrafsägs 11:

SVT skall i sin roll kulturbärare vidga och fördjupa sittsom
kulturansvar.

SVT skall bevaka och granska händelser och utveckling på
kulturlivets olika områden och i samspel med det övriga kulturlivet i
olika delar landet.av

SVT skall tillvarata och utveckla televisionens särskilda förut-
sättningar upplevelser ochatt stimulera fantasin och därigenomge

möjligheter till inlevelse, ochge förströelse.engagemang
SVT skall främja konstnärlig och kulturell förnyelse be-samt

driva skapande verksamhet med konstnärliga uttrycksformer.
Förnyelse programinnehållet skall främjas.av

SVT skall samarbeta med kultur- och musikinstitutioner i hela
Sverige i syfte erbjuda utsändningaratt föreställningar ochav eve-

Det årliga antalet samarbetsprojektnemang. skall under tillstånds-
perioden öka jämfört med år 1996.

SVT skall bidra till utvecklingen svensk filmproduktion."av
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vidare:paragraf 16I sägs

programproduk-medverkan iutomståendesOmfattningen av
med år 1996.jämförttillståndsperioden ökaunderskalltionen

utläggningarantalettillståndsperioden ökaunderskallSVT av
färdigaoch inköpsamproduktionerproduktionsuppdrag, programav

Sverige."bosatta iproducerade personerav

propositionbetonas iTelevision ABför SverigesanslagsvillkorenI
anlitas:fristående producentervikten1996/97:1, punkten 15, attav

rikssändningari SVT:sallmänproduktionenandelDen somav
tillökatillståndsperiodenskall underStockholmutanförproduceras

Ökningen ökatskehandskall förstaiminst 55 procent. genom
utomståendesochproducenterfriståendeanlitande genomav

medverkan.

särskildadefördirektiven1999, iför årbudgetpropositionenI
betonasanslagit,regeringenproduktionkvalificeradmedel för som

producenter,för friaanvändsmedlenanslagnaspeciellt devikten attav
filmproduktion:och för

bl.a.innebärkulturpolitiskaservice-företagens"Public enansvar
utläggningochfrilansmedverkannivåefter högsträvan avaven

1997-för periodensändningstillståndproduktionsuppdrag. SVT:sI
skall ökatillståndsperiodenunderföretagetföreskrivs2001 att

medverkan. ....utomståendesomfattningen av
till sinaskall därförprogramproduktionförmedlensärskildaDe

förutsättningarskapaytterligareanvändas tilldelarväsentligaste att
samarbetsprojektförproduktionsuppdragutläggningarför samtav

satsningeninnebärproducenter. Dettaochmed fria filmare att
och TV-för film-branschenförviktigkommer ävenatt vara

produktion.

TV-fondochFilm-bedömningenbakgrunddennaDet är mot enav
bör ses.

svenskroll för finansieringenbetydandespelathar ocksåTV aven
tillavgiftbetaladelsskall och TV4film. avtalet SVTEnligt en

visningsrättereller köpaproduktionsmedelFilminstitutet, dels lägga ut
för motsvarandeminst summa:

tillbidragmånatligen lämnaskallTelevisionSveriges AB ett
kalenderår.kronormiljoner15stiftelsen motsvarar persom

miljonerminst 15genomsnittbolaget iDärutöver attgaranterar
och köpmedfinansieringsamproduktion,används förkronor årligen

avtal.dettastöderhållergäller filmvadvisningsrätter genomsomav
tillbidraglämnaskall månatligenNordisk Television AB ett
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stiftelsen miljoner5 kronormotsvarar kalenderår.som per
Därutöver bolagetgaranterar använda för 1993att 5 miljoner
kronor, för 1994 7,5 miljoner kronor och därefter i genomsnitt minst
10 miljoner kronor årligen för samproduktion, medfinansiering och
köp visningsrätter vad gäller film erhåller stödav dettasom genom
avtal. Bidragen och garantibeloppen från tv-företagen skall den

juli1 varje år justeras jämförelse med kompen-genom en
sationsindex för Sveriges Television AB den 1 april år ochsamma
indexet för januari 1993.

Sveriges Television har bidragit till finansieringen produktions-av
stödet olika avtal ända sedan år 1975. detMen först igenom 1993är
års avtal de, tillsammans med TV4 filmavtalet.iär harDetsom part
inneburit främst SVT etableratatt sig långfilmsproducent. Kanal 1som
har producerat filmer, och TV2 fyra under avtalsperioden. harDesex

106 miljoner kronorsatsat och fått förhandsstöd med 18 miljoner
lcronor. Filmerna har också givit till efterhandsstöd,rätt sammanlagt
37 miljoner kronor. Under perioden har SVT därmed betalt 68 miljoner
kronor i avgifter och tagit för- och efterhandsstödemot med omkring
55 miljoner kronor. SVT har också medverkat finansiärer isom
ytterligare filmer52 med 103 miljoner kronor. Hur del efter-stor av
handsstödet där gått till SVT har företaget avböjt redovisa.som att

TV4 producerar däremot inte själva någon film, de har undermen
perioden 1992-1997 deltagit i samproduktioner och köpt visningsrätter
for 36,5 miljoner kronor, vilket ungefär det åtagande demotsvarar gjort
i avtalet.

Tabell 3.1 Televisionens medverkan svensk filmproduktioni 1993-
1997 Belopp i miljoner kronor

Sveriges Television

Huvudproducent Antal Total Förhands- SVT:s Efterhands-
filmer budget stöd insats stöd

Kanall 6 123 13 71,1 30
SVT 2 4 55 5 35,4 7
Totalt i 10 178 18 106,5egna 37
produktioner

Integrerat bolag 8 176,6 31,7 32,5 17
Fri producent 44 548 130,4 71,2 28,7
Totalt andrasi 52 724, 6 162,1 103, 7 45,7

produktioner

° Hur del dessastor gått till SVT inte redovisat.ärav som
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alltsåkulturpolitiska uppdrag till och public service,Statens SVT, är
klart formulerat.

TelevisionenTelevisionens behov svensk film också ärär stort.av
dokumentärfilmdessutom, kort- ochtidigare i avsnittetsagtssom om

med sko-distribution, tillsammansoch återkommer i avsnittet omsom
för kortfilm inomlornas AV-centraler den enda avnämarenstora

dokumentär- fictionssektom.och
spelalångfilmsproduktionen kan televisionenockså inomMen en

därChanelden engelska filmen, 4kvalitativt viktig roll. exempelEtt är
till 1990-taletsoch kraftigt bidragit minstBBC inte renässans av

fram-blivit kommersiellaengelska kvalitetsfilmer som också stora
harfilmpolitiken många unik,gångar. engelska påDen är sätt men

med denjämförtbyggts från väsensskilda utgångspunkter,såupp
film-svenskanvända inomsvenska, dessa modeller knappast går attatt

ochhela den svenska film- TV-politik total omstruktureringutan aven
branschen.

Film/TV-fonder. Ibåde och har dock skapatDanmarkI Norge man
mil-och med 62samarbete mellan NRK TV2,Norge staten,ettgenom

altema-nyligen liknandekronor Danmark skapadesjoner varje år. I ett
varderaskall därFilm/TV-fonden. och Filminstitutettiv DR-TVgenom

bidra med miljoner danska kronor år.33 per
AV-fondenför den norskamålbeskrivningarDe görs ger ensom

stärkaskallbild kontaktyta med televisionen.denna stödforms Denav
kvalitetsprodukterden audiovisuella milj och öka antaletnorska ön som

Avsikten stärka störrekommer publiken till godo".den är attstora
tillmedlen ocksåsamproduktioner, 25 avsattaärprocent avmen

på fyratillsattastyrelse på medlemmar,regionerna. Fonden har sjuen
Filmförbund,från Norskår, där fem tillsatta på förslag NRK, TV2,är

NorskaNärradioförbund ochNorska producentföreningen, Norsksamt
ordförandeOrdförande och viceFjemsynsselskapers Landsförbund. ut-

efterkonsulentKulturdepartementet. direktörEnnämns snarast enav -
svenskt språkbruk under styrelsen.leder arbetet-

söka medeltill fonden kan ocksåtelevisionsbolag bidrarDe som
TV-bolagstöds.från fonden, och producenter för projekt Ettsomvara
stöd skallförmåste de får då fri visningsrättvisning attgarantera --
spelfilms-produktionerbeviljas. skall dramatiskaPrioritet avges

vikt vidläggaslängd. skall och här blir tydligastDet särarten --
biograf och iproduktioner "särskilt för visning både påsigägnarsom

faller under TV-television". projekt normaltDock stipuleras att som
sällskapens skall icke prioriteras".ordinarie produktion

väl, ochhittills fungerat mycketSå långt det norska alternativet, som
tungaför ekonomisktallt bli finansieringsbasattmer avser

alla"Film/TV-fondenproduktioner. danska exempletDet är nytt,



50 Sju produktionsstöd -förslag SOU 1998: 142

regler inte helt utformade.är ledningEn bestående två parter,av en
från DR-TV och från Filminstitutet, skall fatta besluten.gemensamten
Parterna har Endast fria producentervetorätt. kan söka stöd.
Producenten förstaprioriterad vid intäkt,är plus 40 därefter gårprocent,
eventuell vinst tillbaka till fonden. DR-TV har fri visningsrätt.

Som har de två exemplen likartad, icke identisksynes en men
konstruktion. Tanken i båda exemplen, aktiveraär, och förstärkaatt
förbindelsen mellan Film/TV-miljöema, skapa alternativ tillsamt att
redan existerande finansieringsfoimer. sistaDet också viktigt;är om
den samhälleliga finansieringen film uteslutande sker ettav en genom
fåtal fonder minskar valfriheten.

Att kontaktytor skapas mellan film- och TV-industrin viktigt förär
svensk film. Många yrkesverksamma filmare arbetar redan bådenu,
inom den konstnärliga och tekniska sfären, inom båda sektorerna. Den
snabba tekniska utvecklingen skapar också konvergenssituation.en
Skapandet särskild Film/TV-fond alternativa finansierings-av en ger
möjligheter för långfilm, och för nydanandeöppnar experiment där
både filmens och televisionens önskemål kan tillgodoses.

Under de samtal jag fört har från SVT:s sida framförts attoro
skapandet denna Film/TV-fond skulle beskära inflytande,SVT:s ochav
minska företagets roll filmproducent och finansiär. Problemet ärsom
dock inte i första hand maktfråga. Denna utredning måsteen se
problematiken helhetsperspektiv svensk films.ett Sverigesärur som
Televisions roll också kulturpolitisk. skallär Man uppfylla sitt
public service-åtagande också på filmens område.

Den uttryckt bortser dock i viss mån från SVT, påattoro man
övriga producenter, kansätt söka stöd i denna fond, ochsamma attsom

det långsiktiga syftet skapa dynamisk och växandeär att en
finansieringskälla för de produktioner saknat finan-tunga som annars
sieringsbas. På den internationella filmmarknaden de fram-växer nu
gångsrika filmernas kostnad. En nationell filmproduktion har där ett
underläge. Men i detta fondaltemativ finns ackumulationspotential:en
efter det producenten fått sin andel går vinsterna tillbakaatt till fonden.
Den startnivå på 70 miljoner kronor föreslås kan, med lyckligsom en
utveckling, därmed höjas betydligt, och helt andra finan-ge
sieringsmöjligheter också till mycket kostnadskrävande svensk film-
produktion. Också sådana nödvändiga, för hävdaär sig på denatt
internationella marknaden. Den modell föreslås förenar erfaren-som
heter och uppbyggnad från både den norska AV-fonden och den danska
Film/TV-fonden. Närmare regler, styrningsprinciper, och det sätt
fondens medel skall infogas i films finansieringsprioritering bören
utformas Filminstitutet. Film och TV-fonden skall konstnärligtav vara
självständig organisatoriskt ligga under Filminstitutet.men
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endafrån televisionens sidadet förslag läggs SVTI är part.som
till gälla eller TV3.Självklart kan antalet aktörer utvidgas TV4att t.ex.

hardå antagligen förändras. JagLedningsprincipema för fonden måste
dessa andra TV-bolags intressevid de samtal förts bedömtintesom

slutför-kunnadetta förändras bör detta in iOm vägasstort. ensom
handling avtalet.om

Förslag3.3.1

Televisionföreslår Film/TV-fond skapas SverigesJag attatt genomen
miljoner kronor.och bidrar vardera med 35staten

konsulentledningsgrupp därFonden skall oberoendestyras enav en
från ochtillsatt Filminstitutet, SVTär representant represen-enenav

tillskallStöd från Film/TV-fondenregeringen.tant utses gessom av
för allafriskall ha visningsrättlångfilmsprojekt. TelevisionSveriges

producentenFilm/TV-fonden. Sedanfilmer producerade med stöd i
fonden.tillövrig vinståterfått kapital med vinst återgårsitt 40 procent

fondensförskall gällaregler för maximalt stödInga särskilda
särskiltsamproduktionertill nordiskabidragsgivning. Stöd kan avges

gälla.oritetsbeslutavgörande skall majsvenskt intresse. fondensFör
miljoner kronor.till sammanlagt 70Film/TV-fonden skall uppgå

dokumentärfilmsstöd3.4 ochKort-

konsulentordningendokumentärfilm underSedan ochstöd för kort-
förhandsstödhar 128infördes och år 1997den januari 1993l t.o.m.

delats till 97 producenter.ut
drama, ani-alla film;återfinnsdetta stöd iInom typerstort sett av

dokumentärfilm.film ochexperimenterandemationer, konstnärligt
förstatill dokumentärfilmer.flesta stöden gått Dehar deNumerärt sett
sedankonsulenten,år tillåren kom ungefär ansökningar300 menper

sökttidigaredet ned har mångasärskilda Växthuset lades år 1997 som
dokumentärfilmskonsulenten.stöd där till kort- ochsigväntnu

arbetsbördaoch konsulentensAntalet ansökningar har fördubblats
har därmed ökat.

under perio-Totalt fördelats förhandsstödhar 65 miljoner kronor i
kvinnligahadeden till projekt. dem 381993-1997. har gått 134 AvDe

fåttantalet ansökningar och projektregissörer. Under perioden har som
ökadeTill det kommer denstöd utanför Stockholmsområdet ökat. pro-

regionaladeduktion kort- och dokumentärfilm sker genom nyaav som
stödja sådanför har uttalad ambitionfilm. Deresurscentra att pro-en



52 produktionsstöd.Sju -förslag SOU 1998: 142

duktion, och därmed få fram filmberättelser och berättare från helaatt
landet.

Kortfilmen och novellfilmen viktig konstart behöveri sig,är en som
få utvecklas kraft. Men kortfilmen viktigockså förär attav egen ge
träning åt filmare, och för producenter möjlighet tillattunga ge en
kontinuerlig produktion.

Svensk dokumentärfilm har lång och betydelsefull tradition,en som
viktigär upprätthålla. spelarDär också de regionalaatt resurcentra en

roll i deras ambitionerstor skola filmare och bilder från helaatt nya ge
landet. Också barnfilmen blir allt central i takt med informations-mer
överflödet. Barn behöver film på sitt språk och med utgångs-egetse
punkter i det svenska samhället. De måste lära sig läsa bilder och sor-

skräp från kvalitet deltera sin utbildning. Film blir dännedsom en av
allt viktigare del skolans pedagogiska uppgift.en av
Jag återkommer till detta under kapitel Film hela landet.4 i
Det alltså flera skäl angeläget vidmakthållaär produktionattav en
kort- och dokumentärfilm. kort-Det och dokumentärstöd i dagav som

ingår i förhandsstödet bör därför behållas. föreslår dockJag en gemen-
fond för samtliga kort- och dokumentärfilmer, de riktaroavsettsam om

sig till barn, ungdomar eller Med tanke arbetsbördanpå detvuxna. -
har de åren kommit ansökningar stöd700 år-senaste uppemot om per

det rimligt medär två konsulenter för området.
Två omständigheter bör dock påverka arbetsbördan och omfatt-

ningen behovet. delEn ökningen antalet ansökningar tillstorav av av
konsulenten för kortfilm berodde på Växthuset lades Denatt ner.
Utvecklingsfond jag föreslår kommer säkert delmötaattsom en av
detta behov, och därmed avlasta kortfilmskonsulenten. förslag tillI mitt

kraftigt utökat förhandsstöd till långfilmett skall ocksånytt rymmas
stöd till långfilmsdokumentärer och till långfilm för barn och ung-
domar. En viss del de medel under nuvarande avtalsperiod för-av som
delats de två konsulentema för kort- och dokumentärfilm respektiveav
barnfilm har gått till långfilmer. Jag vill renodla detta stöd till genren
kortfilm målgrupp och det fiktion eller doku-oavsett äroavsett om
mentär.

Jag utgår också från kortfilmskonsulenterna kommer utvecklaatt att
samarbetenära medett Utvecklingsfonden.

Fonden föreslås omfatta miljoner25 kronor. Det ingen omfat-är
tande ökning produktionsstödet, jag har valt lägga störstaattav men
delen satsningen på kort- och dokumentärfilmen distributionen.påav
Det enligt minär, mening, problem, och resursslöseri,ett större ett att
vi producerar begåvade kortfilmer och angelägna dokumentärer som
sedan aldrig når publik.en
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publik pånå sinkortfilmenkanliten delmycketTill endast en
har ipaket.i Dede lanserasellerbiografen förfilmer, attgenomsom

ochhär hemmabådefestivalerpånaturlig visningdag ensnarare
naturligadettelevisionendet ärhuvudsakligenutomlands. Men är som

tillutgårstöddet rimligtDärförproduktioner. attfönstret för dessa är
video.påsåväl på 16spelas 35kortfilm in mm sommm,som

förtelevisionsbolagen störreockså rimligt tar ettDet är att ansvar
service-publicsynnerhetdokumentärfilm. Ikort- ochproduktion av

kultur-minstgäller intedär. Det ettsärskiltbolaget har ett ansvar
produktion.förpolitiskt ansvar

föreskrivs1997-2001perioden attsändningstillstånd förI SVT:s
utomståendesomfattningenperiod skall ökaunder dennaföretaget av

Riksdagenproduktioner.utläggningarantaletmedverkan, och öka av
kronormiljoner75stöd till SVTårligtbeslutade 1998år ett nytt omom

dokumentärer,programproduktionkvalificeradför särskilt typenav
budgetpro-regeringensungdom.och Iför barn-dramatik och program

med-särskildaDeförtydligat sig:har regeringenför år 1999position
delarväsentligastedärför till sinaskallprogramproduktionlen för an-

utläggningarförförutsättningarskapatill ytterligarevändas pro-avatt
ochfilmarefriamedsamarbetsprojektförduktionsuppdrag pro-samt

förviktigkommer ävensatsningeninnebär attducenter. Detta att vara
TV-produktion.för film- ochbranschen

ocksåmedeldessastarkare,alltsåbetonar attRegeringen ännu,
Detproducenter.ochoberoende filmareoch tilltill film,skall användas

påläggaskommer utmedlendärför rimligt attattatt antaär
förförutsättningarskapadetta kommermarknaden, och att enatt nya

Sverige.dokumentärfilm iochkort-vitaliserad produktion av

Förslag3.4.1

doku-ochkort-förtill stödmiljoner kronorföreslår 25 avsättsJag att
mentärfilm.

Företagsstöd3.5

denproblem inomsärskiltinnebärsituationfria producentemasDe ett
förhelhetentillförstmåsteförstå denfilmen.svenska För att seman

produktionskostnaderna.ordförst någrafilmproducenter:svenska om
periodenunder ävenökat någotharför filmernaKostnaderna om

samproduk-internationellaVissaårenvariationema storaäröver stora.
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tioner höjer också den genomsnittliga kostnaden vissa år. Om iman
stället till mediankostnaden blir variationema mindre.ser

Tabell 3.2 Produktionskostnad miljoner kronori

Premiärår 1993 1994 1995 1996

Medelvärde 11,1 9,7 14,4 15,5

Median 10,0 9,0 12,0 11,9

År 1995 hade Kristin Lavransdatter, Vendetta och Alfred premiär.
År 1996 hade Hamsum, Jerusalem och Breaking the Waves premiär.

Det antal producenter varit inblandade i periodens filmer ärsom
Men statistikenstort. visar också på problem. Föreningen Sverigesett

Filmproducenter har 22 medlemmar, omkring 15 har fått för-varav
handsstöd för långfilm någon gång under perioden januari1 1993-
31 december 1997. Under period fick dock totalt 65 produ-samma

förhandsstöd, 44center dem endast gång. Ett antal produ-stortav en
alltså inteär organiseradecenter i Producentföreningen, och kanskegör

aldrig enda film.än Att 44 producenter inte fått stödmer änen mer en
gång under fem år visar ocksånära svårigheterna för producentema att
hålla kontinuerlig produktion.en

Tre bolag fick stöd gånger. Det MemfisAB Film TV, SF-sex var
Produktion AB, och Moviemakers. Omega Film, ochTV Sandrews fick
fem förhandsstöd, FilmLance International fyra och Göta Film tre
gånger.

Detta visar strukturen filmproduktioneninomatt i Sverige föränd-
det decenniet.rats Det inte längresenaste de bådaär integrerade bola-
SF och Sandrews dominerar. Ett antal oberoende produ-gen stortsom

står för majoritetencenter filmerna. Men ochSF Sandrews har inteav
dragit sig tillbaka fullt långtså denna bild visar.ut De fort-ärsom
farande, tillsammans med SVT, betydelsefulla finansiärer för lång-
filmer har andra huvudproducenter. Totalt investerade de bådasom
bolagen 178 miljoner kronor i svensk långfilm under perioden 1 januari
1993-30juni 1997.

De dominerar också filmmarknaden sin unika ställninggenom som
såväl producenter distributörer och biografågare. Därför blir derassom

i filmprojekt betydelsefulltett också för filmensengagemang möjlig-
heter nå på biograf.att Som producenterut har de förstegett attgenom
företagen kan få intäkter på filmen i alla leden: produktion, distri-tre
bution och visning. De kan också prioritet filmer isättningenge egna
på biograferna.
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har producenteralla 148till filmproduktionen inomSer genrerman
fonderna,fått stöd allafått förhandsstöd. bolag har någon gångSex ur

dokumentärfilm. dem har 18för långfilm, barnfilm och kort- och Av
har endastbolagdessa 36bolag fått stöd för projekt inom två genrer,av

frånoch enbartenbart för barnfilm 70långfilm,fått förhandsstöd för 16
Movie-Memfis Filmdokumentärfilm. TV,stödet till kort- och AB

Film ochInternational, MigrnaFilmLanceMakers, Fi1mTV,Omega
stöd i allade bolag fåttStudio Lagnö treär genrema.som

ekonomi i sindock fåhar svårareoberoende producentemaDe att
finansiärer.till jagadel deras tid gårverksamhet. alltEn större attav

långfilm. Detolika itill intressenterovanligt med 15Det inteär enupp
filmförhandsstödet urholkats. Enbl.a. resultatär attett genererar,av

detbiografvisningen. Dettidigare intäkter äränsagts, genomsom mer
ochochvideo TVDärefter kommerförsta fönster filmen visas

producenten.inkomstkälla förytterligarerättigheterna för dessa är en
förut-detbli lönsam.sikt kan Mendessutom intäkt påDet är somen

kapitaltillräckligt medläggaälv kunnat inproducenten egetsätter att
huvudsakligen.för filmen, åtminstoneägaatt

ytterli-därmedoch förlorarmed det,producenter lyckas inteMånga
produ-stället tvingas mångafilmer.möjlighet leva sina Iatt avgare en

deproduktionstiden harproduktionen. Underleva självacenter av
haftfilmenlön täckta. Menför företag och sinkostnaderna sitt näregen

producentensdärmed ocksåslut, ochintäktsmöjlighetemapremiär är
filmen.intresse av

råd byggaharproduktionsbolagenbara deDet attär stora uppsom
med-intäktskälla. Televisionensframtidabibliotek filmerett av som en

ingårför iTVockså visningsrättenfinansiär innebärverkan attsom
inkomstkälla försvinner.framtidaytterligareden varföruppgörelsen, en

filmproduktionenden svenskatabell finansieringenEn över av
bild de friamiljoner kronor1993-01-01-1997-06-30 i pro-avger en

sid. 25.Tabellen återfinns påducentemas roll films finansiering.i en
ochalltså omkring 10Producentemas insats procent-är geregen

intäkter.eventuellatillgodogöradärmed möjlighet sigmycket liten att
fram-möjligheter iregissöremasLika löftesrik de många ungasom

producen-de frialika problematisktidens filmsvenska verkar ärvara,
manusför-lika väldessa producenter ju,situation. Men ärtemas som

films konstnär-ben vilkafattarna de påoch regissörema, treett enav
films hela tillkomstprocess.liga betraktarkvalitet vilar enom man-

centralaspelarklippareskådespelare, fotografer,Många andra --
tiden.roller. finns med heladessaMen tre

kulturpolitisktfonner,Förhandsstödet, i olika att ettgenomavser
"smalkvalitetsfilmproduktion svenskmotiverat stöd garantera av -

komplette-föreslår vill påeller industristöd härpublik. jagDet ett
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rande breddensätt i svensk filmindustriproduktion,garantera och sam-
tidigt alternativa dörrar för utveckla film. Det syftaratt också tillge en

underlätta för producenteratt bygga kontinuerlig verksamhetatt upp en
och stärka deras ställning för filmproduktionen. Produ-motorersom

i samarbetecentgrupper de nordiskaöver bör kunna kommagränserna i
fråga.

3.5. l Teknikstöd

Produktion rörliga bilder kräver många smala" specialistfunktioner.av
Med liten inhemsk produktion det svårt upprätthållaär dennaatten

nödvändiga kompetens. Många telmikbolag har också haft svårig-stora
heter överleva och flera konkurser haratt hotat tekniklaboratorier och
studios. Samtidigt pågår också mycket snabb teknikutveckling ocksåen
i denna bransch vilket ytterligare ställer krav på de tekniker som
behövs för filmproduktionen. kostsamtDet de investeringarär göraatt

krävs för hänga med i utvecklingen,att och det kostsamt fåsom är att
tid utveckla sin kompetensatt i takt med den tekniska utveck-egen
lingen. En viktig, ofta förbisedd, produktionsförutsättning är t.ex. ett
väl kläd- och rekvisitaförråd.utrustat hålla kommersiellAtt lönsamhet i

sådan verksamhet i praktiken omöjligt;är visst stöd kan behövas.en
Därför jag också denna väsentliga del filmbranschenattanser av

behöver stödjas. Det kanske viktigaste stödja filmens tekniskasättet att
infrastruktur kraftfullt förbättraär de ekonomiska förut-attgenom
sättningarna för producera film dåatt också filmbudgetemarymmer-
skäliga ersättningar till tekniken. finnsDet därutöver också behov av
riktat stöd till teknikbolag för investeringar, och möjligheter följaatt
den tekniska utvecklingen, liksom till personlig och professionell
utveckling.

3.5.2 Förslag

Företagsstödet stöd till fria producenter,är ett så de kan arbeta påatt
sikt och förbereda fler projekt samtidigt.

Detta stöd kan med 1 miljon kronor år under maximalt årges treper
till varje producent. Stödet alltså inte destineratär till bestämtett pro-
jekt/ñlm, skall producentutan möjlighet under längre tids-attge en en
period förbereda flera projekt kanske släppa några inte hållersom-
måttet, kanske växla in på spår.nya

Fem producenter/producentgrupper kan varje år stöd. Omges en
producent väljer samarbeta med andraatt producenter, eller distributö-
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betingarmöjlighet. företagsstödkan detta positiv Dettarer, ses som en
fördelningmiljoner Beslutårskostnad kronor.alltså löpande 5 omaven

efter samråd med branschen.fattas styrelsenav
kro-miljonervill också 2för industristödet jagInom avsättaramen

basresurser inomavseende teknik ochför behovtill stöd, sökasattnor
böreventuella egeninsatserstödet ochregler förfilmindustrin. Närmare
bio-gäller förmodellerstyrelse.beslutas Filminstitutets De som nuav

Därtill kom-investeringsstöd.modeller förgrafstöd kan lämpligavara
utbildningsstipen-ocharbets-till kurser, seminarier,möjlighetermer

dier.
miljoner kronor.sammanlagtfilmindustristöd alltså 7Till avsätts

Upphovsmannastöd3

film-internationellaochden svenskaåterkommande kritik iEn --
arbetedet kollektivasituation idebatten har gällt upphovsmännens som

filmskapandet är.
roll harundanskymdacentrala ochmanusförfattamas bådeSärskilt

kvalitetmanuskriptetsenighetframhävts. råder ärDet attstor av-om
få dennadock förMycket litetgörande för films framgång. görs atten

ifinns,verklighet. Påpraktiskainsikt landa filmensi sättatt samma
ochroll kreatörproducentenssvensk film, underskattning somaven

med regissörenkonstnärligt drivande kraft. Tillsammans är manus-
påvilarfilm konstnärligtbenförfattare och producent de tre som en

under tillkomstperiod.sin
"nonnal situa-svensk filmhar, fördessa iMen ingen tre enenav

exploa-kommersiellautbyte filmenstydligt ekonomiskttion, något av
tering.

existerandefilmavtalet,nuvarandeavsiktema med det, iEn av
publik.filmskapare nåefterhandsstödet att storuppmuntraatt envar

få filmskapareförut påpekats:självfallet riktig. SomAmbitionen var
önskar dock nå liten publik.att en

relationdirektaupphovsmännensmånga andra konstarterInom är
förfat-självklarhet: musiker,till marknadsintälderna tonsättare,enen

royaltybaserad.olikadel deras inkomst på sättärtare storen av-
ekonomiskabetytt mycket för konstnärensHistoriskt har royaltynsett

tronen/ochundervälgörare.självständighet, och frihet från Jag sitter
svenskaden förstakungens infall Kjellgren. Strindbergrimmar var

beroendekonstnärenförfattare royalty. gjordekunde leva på Detsom
bliEller frånfrånmarknaden, befriade honom attmecenaterna.av men

historiensbiskop, vanligt författaröde. H.C. Andersen, störsteettannars
dömdesnordiska storsäljare, tjänade på sina böcker,inte attöreett resa
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mellan slott och herrgårdar ärad beroende och läsagäst,som men sagor
för adelns småbarn, han därför hatade.som

Att också filmens egentliga upphovsmän på något skulle få sinsätt
intäkt relaterad till det marknadsmässiga utfallet därför ideolo-är en
giskt intressant tanke, på många Det rörelseenergi till mark-sätt. ger en
nadsföringen, bland Om författare aktivt del i marknads-annat. taren
föringen sin bok belönas han, ekonomiskt, med högre upplagor ochav
högre avkastning. På skulle manusförfattare,sätt regissörer ochsamma
producenter kunna stimuleras nå bred publik, och medverka iatt en
marknadsföringen, skapandet upphovsmannastöd.ettgenom av

3.6.1 Förslag

Ett publilcrelaterat stöd bör skapas till kreatörer i svensk film här-
definierade manusförfattare, regissörer och producenter.som

Varje på biograf försåld biljett svensk film, mellan och1av
lOO 000, skall kronor10 till upphovsmännen. Om 20 svenska filmerge

i snitt 50 000 biobesökare skulle detta kostnadses av ge en av
10 miljoner kronor. beräkningEn vid handen dessa miljoner10attger
kronor väl skulle täcka in behovet. de fallI filmen 100 000när ses av
biobesökare den for stödberäkningen skulle dettaövre gränsen ge- -
maximala miljon1 kronor till filmens kreatörer, dela i lika delar.att tre

Riskerna för producentens del "bortskrivning" i underhands-av
kontrakt till finansiären existerar självfallet också här. bety-Den större
delse förhandsstödet förändrar dock situationen. Summansom nu ges -
maximalt 333 000 kronor så relativt liten jämförelsei med efter-är-
handsstödets miljoner9 kronor risken förefaller obetydlig. Ande-att
meningen i det nuvarande efterhandsstödet, den gäller incitamentetsom

nå till publik med film,att den skulle dåut förverkligas.en en
Upphovsmannafondens definition filmens konstnärliga hjärt-av

punkt de upphovsmän deltar filmensi tillkomst fråntre idé tillsom
marknadsföring dessutom principiellt viktig.är Stödet går till indi-tre
vider. Den producent driver denna filmidé bör nämligen definierassom

individ vid ansökan, inte företag.ettsom som
Jag föreslår därför upprättandet upphovsmannafond påav en

10 miljoner kronor.
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3.7 Utj ämningsdel

Administration stöden3.7.1 av

harolika stöd beskrivits också administreras. JagDe måstesom ovan
utpekat för de olika stödsystemen,konsulenter ansvariga mensom

kanockså kommer krävas.andra administrativa Dessaattresurser
skifta; för utvecklingsstödet kan det ibland behövas störret.ex. en

för period dramaturg-insats den ekonomiska analysen, en annan mer
Film-för olika stödfonnema, ochinsatser. ansvariga deDe ytterst

styrelse, dessa behov.institutets måste avgöra
belasta de olikaKostnaderna för denna administration bör pro-

duktionsstöden.

3.7.2 Utj ämningsmedel

vidkommerIntäkterna, används till dessa olika stödforrner, ettsom
kommerfortsatt filmavtal intäkternavariera åren. Hur äröveratt stora

videobranschen.bero och utvecklingen ibiopublikens utvecklingatt av
stöd-påinnebär det möjligt fastställa exakta nivåerDet inte äratt att

formerna.
be-tydlighets skull valthar dock, tidigare förJag nämnts, attsom

och kostnader år 1997.skriva stöden och kostnaderna utifrån intäkter
tillför levavilken miniminivå stöden behöverDet visar på att uppvara

målen vitaliserad svensk filmproduktion.om en
deföreslårhantering stöden jagFör klara praktisk att,att aven av

ochkronor till Film- TV-medel flyter och sedan miljonerin, 70som
fonden till utjämningskonto,undandragits, 10 avsättsprocent ett som

varia-stödforrnema för balanserastyrelsen fördelar mellan de olika att
i intäkterna.tionema

till andraMedlen styrelsen och får användasskall fördelas inteav
ändamål till dessa olika produktionsstöd.än sex
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bakgrundvisningDistribution och4 -

Inledningl

distributionsproblemet.filmnyckelfråga för svenskEn är
fråga,ekonomiskteknisk, ellerbaradistributionen inteMen är en

konst-sektordemokratisk.och Ingenockså rättvisefråga,utan avenen
konstupplevelseofta den förstafilmenlivet når till så många; ärut en

likaharalla inteden med många. Menhar, och hon delarmänniskaung
områdenandrapå radden mångfaldmöjligheter film. Ochatt som ense

filmens.alltid påupplevs självklar det inteärsom
värl-delarfrån olikaKvalitetsfilmerojämnlikt.Filmutbudet är av

amerikanskadenojämnlik kampförden, inklusive Europa, moten
harsamhällsgiupperområde.filmens Storaekonomiska dominansen på

verk-sinbiograf; de känner inte igenförlorat för film påintresset att se
fönsterfinns, ingafilmernalighet, problem. öppnasoch sina De men

tjugohårt. deslår också Igeografiska segregeringför dem. Filmens
möjligheterfinnssärskilt de femstäderna och störrestörstastörsta --

bådeförmötesplatserFilmpalatsenvalfrihet filmens område.till på år
därocksåmänniskor.mellan Menochkonstnärliga upplevelser, möten
ochsinnenoch därmed styrningfinns utbudet,ensidighet i avenen

konstom-någotaldrig skulle inomvärderingar, annataccepterassom
mediakoncentration ochförs ofta debattråde. SverigeI mono-omen

någotmycket starkarepol. filmens område den så annatInom änär
intressantaunder Denområde, har framväxt nästan tyst acceptans.men

humanis-det nödvändiga idiskussion betonatinom EU att- avsom
film-nationellmångfalden, ochförsvaratiska och principiella skäl- en

praktiskafåttden har sällankulturs rimliga villkor,existera pårätt att
resultat.

svenskuppgift förgeografiska ojämlikhetenDen är stor: en en ny
landet.helaför film ifilmpolitik skapa förutsättningarmåste attvara

film,sinsedan de gjortockså krav från svenska filmskapare;Det är ett
oftadesamhället, förvägrasalltid avgörande stöd frånmed heltnästan

publik de önskar nå.möjligheten nå till den bredaatt ut
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I ingen konstart heller så styrd kommer-är repertoarenannan av
siella marknadsmekanismer inom filmen. filmpolitikEn måstesom ny
slå vakt bredd, mångfald och konstnärlig valfrihet barainte påom en
produktionsplanet, också inom distributionen.utan

De förslag följandei läggsavsnitt bidra till lösningattsom avser en
detta dilemma. först beskrivningMen nuläget, och de försökav en av

tidigare har gjorts lösa svensk films svåraste problem,att ettsom av
distributionsproblemet.

4.2 Nuvarande verksamhet

Inom för nuvarande verksamhet finns stöd till visningsorga-ramen
nisationer och biografer. Uppgiften definieras i avtalets paragraf 17:

Stiftelsen skall räkenskapsårvarje lämna stöd till biograf- och
videoverksamhet på mindre och medelstora under verksam-Avorter.
hetsåret influtna medel skall fyra användas för sådant stöd. Sty-procent
relsen skall fördela medlen till stöd för biografer,upprustning av
parallelldistribution kopior aktuella filmer, andra aktivitetersamtav av

stimulerar spridning värdefull film för såväl biografvisningsom av som
på videogram."

Dessutom årligenutgår medel anslag till Filminstitutet tillstatensur
Årdetta ändamål. 1997 utgjorde dessa medel miljoner kronor från35,5

och miljoner8 från avtalet. Därtill kommer inemationellastaten av-
gifter och stöd till inemationell lansering. Total kostnad för dessa ända-
mål år 1997 62 miljoner kronor.var

4.2.1 Stöd till visning m.m.

Bland stöden bidragingår till de traditionella visningsorganisationema.
Det de centralorganisationernaär för de föreningsägda bio-t.ex. tre
graferna, Folkets Hus Riksorganisation, Riksföreningen GårdarVåra
och Bygdegårdamas Riksförbund. Sveriges Förenade Filmstudios får

Ömasockså bidrag liksom FilmCentrum och Folkets Bio. Riks-Unga
förbund och Förbundet fårVi Unga stöd för verksamhet riktad mot
bam. De inriktar sig på filmklubbar för barn, Chaplinklubbar respektive
Ungbio-klubbar.

Sveriges Förenade Filmstudios, den enda renodlade vis-ärsom
ningsorganisationen, riktar sig till både barn och Filmstudio-vuxna.
rörelsen inte knuten till någon distributörär eller biografkedja.
Föreningens mål bidra till kvalitetsfilm sprids hela landet.är att att över
Man visar därmed i princip alla distributörers filmer på olika biograf-
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biografer. ha svårigheter konkurreraFöreningen sigägares att omanser
ochanslag med starka huvudmänmed andra visningsorganisationer

filmhyrordelvis får filmstudiorörelsens anslagtillbakasom av genom
och biografhyror.

bildadesideell folkrörelseSveriges Förenade Filmstudios är en som
verk-år och då bokade film, byggt sin1953 enbart utmen som nu

samhet kurser och filmpedagogisk verksamhet. Demed seminarier,
lokala medlemmar i drygt 90avdelningarna har 10 000 säsongperca
lokala år.filmstudior. ordnar mellan 400-1 500 visningarDessa l per

filmernabesökssiffror ligger året.Deras 100 000 För attrunt seom
s.k.därmedkrävs medlemskort föreningen, och dessa visningar bliri

biografstatistiken. Föreningenslutna räknas invisningar inte isom
filmermissvisande eftersom mångastatistiken därmed blirattmenar

dethar Filmstudior,framgång hela landet trotsstor över genom men
mångafilmer, och ocksåbeskrivs misslyckade. många smalaFörsom
deutanförsvenska, enda nåden här visningar sättet treär atttypen av

kanskefilmstorstäderna möjligen också universitetsstädema.eller En
på 48biografvisningar sätts sedanpå5 000 öppnases menav

ytterligareFilmstudios. Därmed filmen 10000 sompersoneravses
aldrig har också Filmstudio 2-programräknas. Flera lokalavdelningar
för barn och ungdom.

bidrag för skolbio,Folkets får viss del sittHus även mer-omav
för kvalitetsfilm förmedlen verksamhetparten genomvuxnaav avser

Bio Kontrast.
visningsorganisatio-för stöden tillsammanlagda kostnadenDen

miljoner kronor.år 1997 6,4nema var
mångaindirekt viktiga förFilmstudios ocksåoch Bio Kontrast är

ochintäkt hyror,små biografer. biografernaDe extraen genomger
ned.riskerar läggasräddar därmed biografermånga attsom annars

kvalitetsfilmbidra tillStöden generella. Syftet visningärär att av
film ichans få upplevelsenhela landet, och barnöver attatt enavge en

organi-också demeningsfull Till del innebär stödenverksamhet. atten
publik-dessa i sittbiografer kan bidra till aktiverasationer har attsom

Vissabredare filmer.arbete och filmsättningen ocksåmedverka i av
mål.med likartadekonflikter dock mellan organisationerexisterar

skermed den utvecklingMottagarna stöden på genomsomav oroser
ideellaviktigautbyggnaden regionala detDe attresurscentra. anserav

tillocksåhänvisararbete de utför borde få kraftigare stöd. Manettsom
förden risk för dubbelarbete satsningen på regionala resurscentrasom

film kan innebära.
Även tilldessa bidrag utgått under många år, och i stort sammaom

för-med vilketorganisationer, utbetalas och beviljas de år iett taget,
långsiktig planering.svårar möjligheter tillorganisationemas
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Kedjan och Polfilm fick år 1997 850 000 kronor förgemensamt att
bedriva publikarbete kring filmer huvudsakligen distribueras viasom
Polfilm, Triangelfilm och Novemberfilm. Kedjan har ambitiösa
kulturpolitiska mål, också knutna till distributionsbolagär näramen

också ofta får impon- och lanseringsstöd för de filmer de distri-som
buerar.

Ett tredje stöd för visning film den dryga miljon till deärav som ges
festivalema, Göteborg Filmtre Festival, Umeå filmfestival och Barn-

och Ungdomsfilmfestivalen, BUFF, i Malmö. Filmens fårdag också
150 000 kronor i stöd. Samarbetet det gäller dessa festivaler ochnär tre
Filminstitutet innebär långsiktiga åtaganden; något efterfrågassom
också övriga visningsorganisationer.av

4.2.2 Skolbio

Skolbio initierades Folkets Hus-rörelsen år 1986 i samband medav en
satsning för stimulera skolan besöka deras biografer på dagtid.att att
Mycket inledde Folkets Hus Riksorganisation och Filminstitutetsnart

samarbete kring skolbion.ett
Sedan år har1988 Filminstitutet haft anslag särskilt destinerade till

film i skolan, och har i dag nationellt för skolbio, bl.a. detett näransvar
gäller utgivning filmpedagogiskt studiematerial. Skolbion har vuxit,av
läsåret 1996/97 bedrevs skolbio regelbundet i kommuner. Sådana132
2 878 skolbioföreställningar sågs 430 279 elever. Till detta kommerav

20 000 besökare på skolbio Folkets Bio i någraarrangeratsca som av
storstäder.

I kommuner76 bedrevs skolbio med stöd Filminstitutet. övrigaIav
kommuner finansierades visningen helt med kommunala medel, iutom

kommuner17 där eleverna delvis också betalade för biobesöket.
Arbetet med skolbio har med åren blivit förangelägenhet film-en

och biografbranschen, stödjer verksamheten rabatteradesom genom
filmhyror och biografhyror. Sedan år 1995 bedriver Filminstitutet och
Folkets Hus Riksorganisation kampanj för skolbio till-en gemensam

med film- och biografbranschen i Sverige. Kampanj harsammans treen
mål: på sikt öka uthyrningen filmkopioratt och biograflokaler, attav
varje kommun skall biograffrågomain ansvarsområde i denta ettsom
lokala kulturpolitiken, i skolplaner och lokala arbetsplaner, och att
väcka elevernas intresse för filmen konstart och fostra till ettsom
mediekritiskt tänkande.

Riktlinjerna för Filminstitutets stöd till lokal filmkulturell verk-
samhet för barn och ungdom baserar forinuleringarnasig på i den
proposition låg till grund för riksdagens beslut då stödformensom
inrättades. I propositionen syftet med stödet barn"att ochsägs att är
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ochkvalitet biograffilmer god påungdomar får tillfälle attatt se av
1987/88: 100.deras kunskap rörliga bilder fördjupas" Prop.om

filmhyra,fördelfinansiera kostnaderförStödet kan användas att
studiedagarformoch utbildning ibiografhyra, persontransporter av

hurutredafall föreller också i vissafortbildning för lärare, attmen
ochverksamhet med bam-samordnarutvecklar ochi kommunman en

Särskiltkan få stödet. intressantskolbio. eller föreningar ärKommuner
filmvis-samarbetaroch kommunendet olika lokala aktörer omom

och ungdom.verksamhet för barnningar och mediepedagogisk
kriterier:ifråga för stöd finnsprojekt skall kommaFör treatt ett

samarbete, där kommu-brett lokaltProjektet skall organiseras i ett
lokalamed denföreningsliv samarbetarnala förvaltningar och/eller

ochförbiograf barnfilmvisningar påbiografágaren anordnaattom
ungdom.

huvudsak förStöd iProjektet lokal delfinansiering.skall ha gesen
medel.med lokalasikt skall finansierasverksamhet påinitieraatt som
filmupp-pedagogisk ambition integreraProjektet skall ha atten

konst-för filmenskapalevelsen del skoldagen; intresse somsom en av
medie-tilloch stimuleraoch biografen upplevelserum ettattart som

kritiskt tänkande.
de årenmaximalt UnderStödet kan fås under år. trappartretre

projektårettredjeprojektet för detFilminstitutet stöd tillned sitt att
Verk-till lokalafinansieringen intressenter.överlåta huvuddelen av

totalt kronor.samhetsåret fördelades 3 100 0001997
korn-för stimuleraviktig rollRegionala spelar attresurscentra en

Hus-rörelsensFolketserbjuda skolbio.och föreningar attmuner
Ettsamarbete med kommunerna.Riksförbund bedriver också skolbio i

filmer.populäratill kopior påproblem för skolbion få tillgångär att
demedanfilmerskolornas intresseviktigt kunnaDet mötaär att av

lanseringsstöd förfortfarande efterlyser därföraktuella. Man attär ett
går påhar filmerfå kopior avsedda skolbion. Samtidigtsärskilt för som

skolbio biografen.längre livstid där påänen
filmen,arbeta medhandledningar för hur kanInstitutet framtar man

tidskrift,och Dennaordnar lärarseminarier/visningar Zoom.utger en
kom-värdefulltkronor.verksamhet kostar ytterligare 1 miljon Ettca

Våldsskildringsrådet.verksamhetplement till Filminstitutets utgör
bidrarOckså till pedagogiskt materialvia dem får skolorna tillgång som

filmer.till påverkan våld iöka ungdomens medvetenhetatt om av
FilminstitutetsInformationen finnas meddenna verksamhet bör iom

material.
omfattandefilm film biograf.Men i skolan betyder inte bara på En

filmvisning AV-centralema.sker på video och 16 viamm
Förslag till stöd under punkten 5.4.

3 18-59995
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4.2.3 AV-centralema

När på 1950-talet fick tekniska möjligheter spela in ochattman
använda inspelade radioprogram i skolundervisningen uppstod sam-
tidigt behov hitta rationellt samordnaett inspelningen ochatt ett sätt att
kopieringen dessaav program.

På så byggdes de kommunalasätt AV-centralema under 1950-upp
och 1960-talen. Verksamheten präglades det ökade utbudetav av
undervisningsfilm från Sveriges Radios utbildningsavdelning. Därmed
fick rationellt låna undervisningsfilm. Tidigareett sätt hadeatt utman
det funnits särskilda skolfilmsarkiv och filmotek biblioteken.i slutetI

l960-talet kom också möjligheten spela in de skol-TV-sänd-attav
Ävenningar Sveriges Radio börjat producera. distributionensom av

dessa blev uppgift för AV-centralema.en
Omkring år 1970 regionaliserades AV-centralema läni vissa till

läns-AV-centraler, med Kommunförbundets länsavdelningar som
huvudmän. Finansieringen och läromedelscentralerAV- viatasav
skolbudgeten, generella anslag, eller utdebitering skatte-genom per
krona. Förändringen kommunernas organisation med kommundels-av
nämnder och ökad decentralisering har finansieringsfonnernagjort att
delvis förändrats. Verksamheten fortfarande i huvudsak finansieradär
med kommunala medel, ibland avtal direkt med skolorna.men genom

Målgruppema for AV-centralema har förändrats.successivt Skolan
fortfarande denär dominerande användaren, centralerstörremen ger

också service till andra kommunala förvaltningar och andra utbild-
ningsanordnare landstinget, högskolan och AMU/AMI-utbild-som
ningar. Den pedagogiska användningen ljud och bild i undervis-av
ningen har inte förändrats antal läroplaner undernämnvärt, trots ett nya
de år AV-centralema funnits. förstDet interaktivitet ochär närsom nu
integrering grafik, ljud och bild på enkelt har blivittext, möj-sättettav
ligt förändring i den pedagogiska användningen kommit ske.attsom en

Utvecklingen har gått dithän många AV-centraler eller läro-att
medelscentraler förstärker den pedagogiska kompetensennu egna

media/IT-pedagoger och byter därmed till AV/Media.genom namn
Inriktningen går bort från enbart lagring, kopiering och distribution, till

pedagogisk verksamhet med inriktning på hur använderen mer man
media i undervisningen. Målet bli spjutspetsresurs för skolornaär att en
inom detta område.

Totalt finns 77 ochAV- läromedelscentraler i Sverige. Några av
dem samordnadeär med skolbiblioteken, de flesta fristående. Iärmen
elva regioner/län finns centraler för alla kommuner igemensamma
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videopåfilmerutlåning inköptacentralema harlänet. Och 53 avav
eller 16 mm.

videoband de filmerantalAV/Media köper alltså in stortett somav
videokopiorkan utnyttja dessalärareinnebärvisas på skolbio. Det att

skol-traditionellainför denbearbetningpedagogiskför göraatt en
skolvisningaranvändas tillocksåkopior kandessabiovisningen. Men

AV/Mediatill skolbio.har tillgångför de elever inte garanterarsom
biograf eller islutat påsedan denfilmenockså fortsatt tillgång aven

skolbiodistribution.
femiutlåningenundersökninghar låtitFilmutredningen göra aven

Örebro länVästerås,Kalmar län,län,regionala AV/Media: Norrbottens
påspelfilmomfattande utlåningvisaroch Jönköpings län. Den aven

AV/Media.filmpublikoch därmed ocksåvideo, stor genomen

År 1997

70010Spelfilm antal utlån
varjeOmräkning attatt antagenom

05016lån används lärare1,5av
000elever 321lån genomsnitt 20Varje i avses

Är dessaspelñlm.påtittaredå ha 321 000fem län skulledessaBara
mil-drygytterligaretillkommerlänför övriga 16län representativa en

långñlmspublik skolan.jon i i



68 Distribution och bakgrundvisning SOU 1998: 142-

Tabell Uppgifter4.1 från några A V/MEDIA landeti

Uppgifterna invånarantal och elever i ungdomsskola inte exaktaärom
så tillförlitliga de godtagbar bild omfattningen påattmen pass ger en av

länsnivå dei valda länen.

AVM AVM AVM AVM AVM
Östersund ÖrebroLuleå Västerås Kalmar

Antal anslutna 14 8 12 12 8
kommuner
Antal invånare i 264 000 135 000 300 000 275 000 240 000
kommunerna
Antal elever i ung- 38 000 20 000 40 000 40 000 33 000
domsskola

Antal titlar UR 2 000 3 865 4 160 3 779 3 970
TV-program

Antal titlar 1 700 2 358 2 360 2 642 2 530
videofilm och
16 mm

31331varav 105 131 180 100 162
film långfilm

lånAntal 1997 27 300 25 000 54 000 67 000 33 000
TV-program,
videoñlm, 16 mm

Källa: AV-centralema.

Som spelfilmema bara för liten delännusynes svarar en av
AV/Medias totala utlåning och arkiv. Den omfattande delenmest av
arkivet Utbildningsradionsutgörs upplåts med friDessaav program.
visnings- och kopieringsrätt till AV-centralema. finns blandDet en oro
dessa vad kommer hända beroende på Utbildningsradionsattom som
framtid. Att på motsvarande använda från SVT- också desätt program

Filminstitutet- innebärstötts så dyra visningsrätter heltsom attav man
enkelt inte har råd.

Spelñlmema köps från de vanliga filmdistributörema ocksåsom
ordnar visningar för AV-centralema. har dessaDäremot svårig-stora
heter få fram kort- och dokumentärñlmer,att för uthyrning eller utlån.
De får ingen samlad information sådana de produceratsom nya ens om
med stöd från Filminstitutet. Samtidigt finns efterfrågan påstoren
såväl kortfilm bra dokumentärer. dessaFinns inte lätt tillgängligasom
finns tydlig risk lärare tillfredsställer behovet sådana filmeratten av

olaglig kopiering filmema visas i det vanliganärgenom program-
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ocksårollallt viktigarefårutbudet AV-centralemapå TV. atten
erbjuda film till vårdsektom.

punkten 5.4.återfinns underFörslag till åtgärder
uthymings-Filminstitutetsskolbioförknippat medNära är

titlarförfogande,titlar till500verksamhet. Filminstitutet har l somca
distributörerna ellerkommersielladeadministrerar som manman

distributörendet till såVanligtvis gårrättigheterna till.självt köpt in att
biograf föraktuell pålängrefilmen intekontaktar Filminstitutet ärnär

innebärlagerhålla filmen. Detintresserathöra institutet är attatt avom
Film-medanför lagret,kostnadernaFilminstitutet parterna,taratt

eventuelllika vidintäkternadelaroch distributören,institutet en
bedömertitlardehand välj Filminstitutetförstauthyrning. I som maner

slutnatill andraocksådel hyrsför skolornaintressanta utär enmen
månvisskommersiella visningar. Igrad, tilloch, mindrevisningar i

bedömerfilmerrättigheter tillockså inköper Filminstitutet som man
distributör.fått någoninteskolornaefterfråganhar t.ex. sommenaven

kronor år 1997.miljonerverksamhet 7,5Totalt kostade denna ca

Regionala4.2.4 resurscentra

regionalstöd tillstatligtföreslogs1996/97:3kulturpropositionenI ett
kul-andrastöd tillregionalafilmverksamhet på sätt motsvararett som

sidanvidFilminstitutetfördelasstödturområden. Detta avmenav
ochfrån kommunermotprestationstödstatligtavtalet. förKravet är en

År deochkronormiljoner4,5stödet frånlandsting. 1997 statenvar
miljoner kronor.regionala bidragen 12,8

Film iNord,Filmpoolfick stöd år 1998. DeNio resurscentra var:
Filmpool Jämt-Film i Skåne,Värmland, Film i Väst,Dalarna, Film i

medier iochVästemorrland, FilmFilm iVästerbotten,land, Film i nya
Gotland.Film påVästmanland ochFilmFilm Halland, iKronoberg, i
år 1999kronormiljonerytterligare 4,5medstödet ökarstatligaDet

regionaltförberederlänbudgetproposition. Deenligt regeringens som
och Film iUpplandFilmSönnland, iFilm ifilmarbete Film Sydost,iär

Örebro län.
ochfilmensmedvetenhetenökaUppgiften för dessa är attcentra om

stimulerakulturlivet,regionalaochroll lokalabiografens i det att
ochfilm,värdefullspridning och visningfrämjaskolbioverksamhet, av

bilder.skapande rörligaoch ungdomarsstödja barns eget av
förfårregionernautveckling innebär stortDenna ettatt ansvar

kvalitets-spridaoch förlandetvitalt filmlivutvecklingen attrunt,ettav
finansieringtillocksåbidrarFlerafilm hela landet. resurscentraöver av

dokumentärfilm.kort- ochhuvudsakligenfilmproduktion,
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Två regioner, Film i Väst och Filmpool Nord har också produktion
långfilm och långtgående ambitioner bygga denna. Ocksåav iatt ut

södra Sverige finns motsvarande tankar. förstaDen film Filmpoolsom
Nord engagerade sig i samarbete med producent ochett Norr-var en
bottensteatem år 1993, Kärlekens himmelska helvete. Därefter finns
ytterligare filmer planerade. Filmpooltre Nord utgår från befintliga
strukturer där SVT och Norrbottensteatem viktiga. Men harär man
också betydande samarbete inomett för Barentsområdet.ramen

Film i harVäst samarbetat med Göteborgs Filmfestival och SVT
Drama rad kortfilmer. förstaDet långfilmsprojekt deltog iom en man
kom år 1995. Ambitionen i Väst producera filmertioär åratt iper
regionen och investerar också i studio. Den exceptionellaman en egen

Åmålframgången med Fucking har visat möjligheterna i regionala
satsningar.

Det finns kritik bland några filmskapare och filmarbetare oftaen -
bosatta i Stockholm utvecklingen regionerna villkorarmot att pro--
duktionsstöden med krav på inspelning i regionen. Man attmenar

sprids så det inte blir möjligt haatt lönsamresurserna att en
produktionsstruktur någonstans i landet. En kritik går påut attannan
regionerna utbildar filmarbetare olika slag samtidigt det totaltav som

bristär på sysselsättningsett branschen.i Det utbilda tillär att
arbetslöshet. Filmproduktionema subventioneras attgenom man
använder outbildad arbetskraft, ALU-anställa och praktikanter. På kort
sikt kan det lönsamt längdeni ökar utslagningenvara men ur
branschen. Från de regioner producerar film tvärtomsom menar man

det vinst medatt professionellär kompetens hela landet,överen att
små bolag kan välja lägga produktionen de vill, lockaratt attvar man
utländska filmskapare till Sverige och därmed utökar branschen, och att
regioner förmår locka fram till filmproduktion gåttpengar som annars
branschen förbi.

Sammantaget har satsningen inneburit regionaltstörreett engage-
for filmen konstart och tillväxtnäring. Parallellt finnsmang som som en

hos de etablerade visningsorganisationema satsningen leder tilloro att
splittring och dubbelarbete. Kanske också förlora initiativ tillattav oro

och dynamisk organisation. Efter de inledande årens friktioneren ny
börjar dock samarbetsformer fram där de olikaväxa intressentema
stöder varandra, och där regionala också blir stöd förresurscentra ett
den lokala biografen och visningsorganisationen.

Särskilt intressant har försöken med regionala visningskedjor varit.
De visar bl.a. på effektiv användning parallellkopiornaen mer av som
förstärker syftet med dessa; efterfrågad film snabbt ska nå i helaatt ut
landet. Förslag till åtgärder lämnas bl.a. under punkten 5.5
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4.3 Bio grafema

dem ibeskriver biografer i Sverige delar intalar ochNär manman om
ochtvå röda gröna.grupper -

veckan,kvällarfilmvisning fem iröda biograferna harDe änmer
avgift påbetala den IO-procentigaoch omfattas därmed kravet attav

biograferna, dereglerar. mindrebiljettpriset filmavtalet De gröna,som
avtaletsubventionavgift, vilket kan ibefriade från dennaär som enses

komplikationer.Uppdelningen saknar inteför glesbygdsbiografen.
undan-och därmedförvandlat sig tillNågra röda biografer har gröna -

visningardra antaletdragit avgift Filminstitutet-sig till attgenom ner
tillför film medverkaravsedd stödtill fem. subventionAtt ettsornen

mellanuppdelningensikt bordeminskat antal olyckligt. Påvisningar är
dennastödenföreslagna ioch biografer elimineras.röda Degröna

marginella riskdockför dennautredning borde dock minska riskerna
för flykt från tillrött grönt.

allmännaanvänds ocksåbiografernaMånga de gröna somav
särskiltgällerbiografverksamheten.samlingslokaler vid sidan Detav
Folketsbl.a.föreningsdrivna inomomkring biograferde 370 ärsom

och Folkets Bio.Våra Gårdar, BygdegårdarnaHus,
biograferfanns 2 157första filmavtalet, år 1963,Vid tiden för det

bio-antaletSedan dess harbiografer.och 472 rödal 685 grönavarav
lands-biograferna iförsta handOch det igrafer halverats.nära ärnog

År biografer, 453totaltfanns 1 164drabbats. 1997orten varavsom
detharröda biografernadeavgiftspliktiga, s.k. röda och För71l gröna.

antalet.bara tillförändringarinte skett så stora man serom
Biografagamaomfattande förändringar.andra ochdet har skettMen

publi-och erbjudaverksamhetenförsökt rationaliserahar på olika sätt
vikandebranschen detUnder 1970-taletken upplevelser. möttenya

imultibiografer fler salongers.k.byggapublikunderlaget attgenom -
skapavillefilmpalats,1990-talet kombyggnad. börjanI somavsamma

godisförsäljningochinklusivevitalare social miljö popcornen --
biljettprisemainnebar investeringar,kring filmerna. Filmpalatsen stora

ekonomiskt lyckosam.visade sighöj des i detta sammanhang, varamen
storstäderna.BiopalatsFilmstäder och idag dominerar dessaI

ochgodisdrift, kringförsäljning justrationell ochGenom aven mer
ökar lönsamheten.popcorn, man

sigklararsingelbiografema Mångade situationenFör små värre.är
före-bor hyresfritt ikommunala stöd, eller att mangenomgenom

enbartbiograferna det ocksåsmåningslokaler. många deFör ärav
hållsVerksamhetenoavlönat ideellt arbete uppe.genom som
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En sammanställning biografsituationen i Sverige i augusti 1997av
visar 280 Sveriges 288 kommuneratt har tillgång till biograf. I 91av
kommuner Åttafinns enbart tillgång till enda biografsalong. kom-en

i Sverige har tillgång till biograf: Bjuv, Burlöv, Danderyd,muner
Åstorp Öckerö.Lekeberg, Lomma, Vellinge, och

Utmärkande för den svenska biografmarknaden den domi-är stora
för två aktörer: SvenskAB Filmindustri, ochSF, Sandrew Filmnansen

AB. SF har 170 salonger på 20 och deras andel biobesökenorter, ärav
45,8 Sandrews finns på 21 medprocent. 105 salonger ochorter en

procentmarknadsandel på 22,6 Tillsammans har de två kedjorna alltså
68,4 marknaden. Därmed har de också maktprocent vilkastor överav
filmer lanseras.som

Denna särställning hotas planerade biografprojekt istoraav
Stockholm respektive Göteborg. Det amerikanska bolaget AMC, Ame-
rican Multi Cinema, projekterar för 24-dukars biograf i Kungensen
Kurva utanför Stockholm. Man letar också mark för multibiografer i
Göteborg och i Malmö.

Biografen i Kungens beräknasKurva behöva biopublik påen
2 miljoner besökare året för gå StorstockholmI antaletatt runt. ärom
biografbesökare för närvarande miljoner;4,5 det krävs alltså omfat-en
tande ökning biogåendet för den storbiografen inte skallattav nya
innebära utslagning nuvarande biografer, särskilt singel-en av
biografema. Om de bara lyckas till häften sin ambition skulle detav
innebära förlust på miljoner30 kronor för de etablerade biografernaen
i Stockholm.

Som jämförelse kan Filmstaden Sergel har miljo-nämnas 1,5att ca
besökare på år och Biopalatset vid Medborgarplatsen i Stock-ettner

holm har omkring 700 000 besökare.
Ett biobesök i Sverige jämförelsevis dyrt. Biografema har tillär en

del försökt motverka effekterna den minskade publiken med höjdaav
priser. Biopubliken har också fått betala för kostnadema bygga deatt

filmpalatsen. dag kostarI biobiljett omkring 60 kronor. Skullenya en
den haft prisnivå år 1963 skulle priset stället liggai runtsamma som
30 kronor.

Siffrorna år 1996.avser
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konsumentprisindexoch iBiobiljettprisTabell 4.2
1963/64-1995/96åttaSverige säsonger

Konsumentprisindex prisGenomsnittligt
hade följtsindexbiljettpris om

3:501003:501963/64
32821094:441965/66
4:731356:851970/71
6:931981975/76 12:06

11:4132620:081980/81
17:575021985/86 32:60
23:776791990/91 50:14
29:8285259:841995/96
29:9285560:691996
30:1086061:721997

verksamhetsberättelse 1997.Källa: Filminstitutets

lig-biljettprisetsvenskaocksåvisarjämförelse Europainom attEn
alla.högstiger av

Ecubiljetter iTabell 4.3 Snittpris

1996199519941993199219911990Land 1989

7,177,016,256,36 5,816,16 7,06Sverige 6,01

5,224,864,644,494,434,424,184,14Norge

4,795,645,295,054,844,644,62Danmark 4,40

6,176,546,175,435,405,525,93Finland 5,37

5,305,405,265,195,114,764,50Frankrike 4,42

5,115,064,874,644,324,033,96Tyskland 3,88

4,333,293,313,383,093,49England 3,192,79

5,325,264,894,69 4,574,20 4,504,00EU

Salles 1997.Källa: MEDIA
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4.3. 1 Bio graftätheten

Sverige hade år 1997 1 164 biografer. Det Sverige tillgör västvärldens
biograftätaste land invånare, möjligen med undantag Island. Detper av
går 7 586 svenskar på varje bioduk.

Tillgången till biografer har naturligtvis betydelse för biografgåen-
det. Men det innebär inte kan eller borde direktaatt sambandman se se
mellan antalet biografer och omfattningen biobesöken. Ett rätt-av mer
visande kan räknasätt biodukar kvadratkilometer,att eftersomvara per
det säger människors möjlighet lätt nå biograf. Omattmer om en man
jämför de europeiska länderna efter den måttstocken i stället ligger
Belgien i med 14,3 dukartopp kvadratkilometer följdatättper av
Schweiz, Tyskland och Nederländerna. harDe alla fler tio dukarän per
kvadratkilometer medan Sverige har 2,6 dukar kvadratkilometer.per
Det visar vikten land med Sveriges glesbygdsområdenatt ett storaav
behöver upprätthålla antal biografer för filmett stort på bio skallatt

tillgängligt för alla.vara

Tabell 4.4 Biodukar kvadratkilometer och invånareper

Land Antal dukar Biljettintäkter Antal besök Antal bio-per
1000 kvadrat- duk bioduk dukarper per per
kilometer ECU invånare

Österrike 5,0 157 497 29 254 19 133
Island 0,5 308 267 49 423 6 154
Nederländerna 10,5 211 277 29 086 35 213
Luxembur 5,7 227 193 44 350 24 282
Schweiz 11,9 250 207 31 084 14 442
Italien 7,7 190 959 39 705 24 649
Spanien 4,7 143 964 44 293 16 670
Portugal 3,5 30 714
Grekland 2,6 26 471 30 780
Irland 3,1 195 989 53 396 16 817
Belgien 14,3 239 607 47 989 22 948
Sverige 2,6 94 801 13 219 5867
Norge 1,2 151 760 29 086 11 063
Frankrike 8,3 160 205 30 232 12 891
Finland 1,0 104 125 16 883 15 744
Danmark 7,5 147 157 30 727 16 308
Tyskland 11,3 168 140 32 933 20 277
England 8,6 255 497 58 943 28 016

Källa: MEDIA Salles 1997.
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delocksåbiograf visarinvånareantaletRedovisningen avenperav
biografverksamhet Sverige.ilönsamsvårigheten bedrivaatt

skapade förbiograferantalland, med attglesbebottEtt stortett er-
fåganskabiograf fårfilm påmöjlighetinvånarebjuda alla att se

för delönsamhetsproblembioduk.biograf eller Detbesökare gerper
Än konkurrensenblirsårbarlandsorten.biograferna i närsmå manmer

förfönsterlätttillgängligaoch attandraökartittarna att mergenomom
Såbetal-TV.såväl fri-TVochVideo TV,film skapas. gällerDet somse

publiken försvunnit.biografer slagitshar också många närut

Momsproblematiken4.3.2

befriade frånbiobesöktill juli 1996den 1Fram moms.var
debiobiljetter,påinfördes 6Vid den tidpunkten procent menmoms
deFörmomsplikten.frånundantogsbiografernaföreningsdrivna

förmånlig. Genomhuvudsak varitmomsplikten ibiograferna harövriga
ingåendeockså drabiografernakundemomsbeladesbiobesökenatt av

likavälfilmhyranpågällerofta Det25är procent. momsenmoms, som
kedjorför deminstinköp. Intepå övriga stora somsom momsen

ekono-haftdetbiografer hareller byggdebyggde gynnsamennyaom
verkan.misk

förenings-för debekymmersamblivitmomsbefrielsenharDäremot
harföreningarallmännyttigaMomsbefrielsenbiograferna.drivna av

praktisk. Menvarithar dessutomoch dendessavarit sättett att gynna
hardembiografmomsen. Förmedblivitpraktiken inteså har det i

måstedeeftersomkostnadsökningdirektinneburit nuenmomsen
slårdra Detkande intepå filmhyranbetala av.moms somenmoms -

visningsorganisationema.biograferna ochföreningsdrivnahårt demot
förbiograferdessaFilminstitutetkompenserarFrån år 1999 moms-

kostnaden.

Biopubliken4.3.3

biografernasvenskahade de1963ñlmavtalet kom årförstadetNär en
År 19975,2.invånareantalet besökochmiljonerpublik på 39,5 varper

invånare.besökellermiljoner 1,7antalet biobesök 15,2 pervar
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Tabell 5 Biopubliken Sverige åttai 1963/64-1995/96säsonger

Total publik Publik röda biografer Publik biograferAntal gröna

best Antal Andel % Antal Andel %
per mv

1963/64 39 598 379 5,2 31 095 857 78,5 8 502 522 21,5

1965/66 37 126 727 4,8 30 050 006 80,9 7 076 721 19,1

1970/71 26 034 399 3,2 20 694 200 79,5 5 340 199 20,5

1975/76 23 707 597 2,9 19 015 119 80,2 4 692 478 19,8

1980/81 23 080 788 2,8 18 680 074 80,9 4 400 714 19,1

1985/86 17 478 323 2,1 14 681 742 84,0 2 796 581 16,0

1990/91 15 702 408 1,8 13 313 494 84,8 2 388 914 15,2

1995/96 15 214 883 1,7 13 621 045 89,5 l 593 838 10,5

1996 15 399 830 1,7 13 746 737 89,3 1 653 093 10,7

1997 15 209 926 1,7 13 613 863 89,5 1 596 063 10,5

Källa: Filminstitutets verksamhetsberättelse 1995/96.

Den effekten har den minskande biopubliken fått förstörsta de små
biograferna. Dels många helt enkelt läggatvingas delsattgenom ner,

ekonomiska svårigheter för de ändå finns kvar.stora Engenom som
konsekvens detta också koncentrationen bioutbudet tillär att stor-av av
städerna förstärkts under de 35 år vi haft ñlmavtal. de totaltAvettsom
15 210 000 biobesöken under år 1997 gjordes 60,5 i de tioprocent

städernastörsta också hade betydligt högre antal biobesöksom per
invånare riksgenomsnittet.än

Att gå på bio de dystra siffrorna kulturkonsumtionär trots en som
många svenskar deltar Hela 60 svenskarna går på bioprocent av
någon gång under året, bara två går minst gång iprocentmen en
veckan. På detta liknar filmens kulturkonsumtionsätt utvecklingen
inom eller kyrkan årets besökteatern, på Sound of Music, eller
julotta, medan de skara minskar. Totalt 41trognas procent av
svenskarna mellan 15 och 75 år går aldrig på bio enligt SOM-under-

1995.2sökningen från år undersökningenDen visar också närhetenatt
till biograf spelar roll för biobesöken. de borAv istoren som ren

2Riks-SOM nationell undersökningär genomförs årvarje med etten som
representativt urval befolkningen.av
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gångsällanbiogå på än72landsbygd sig perprocent enmeruppger
halvår.

Vik-likakulturkonsumtion ärjämställd formBiobesök är somaven
ålders-starktbiobesökenkvinnor. Däremotför ärförtig män som

storstadsungdomama, ärsynnerhetoch då iUngdomarna,relaterade.
ungdomarnablanddetSamtidigtbiopubliken. ärden flitigaste som

Andelenl990-talet.undersärskiltkraftigast,minskatbiobesöken ung-
frånökadebiopåaldrig gåråroch 24mellan 15 nästandomar som

1991Och årår 1995.till 18år 1988 procent uppgav10 procent
År 1995ofta.gick på biodeåldersgruppdennai att var53 procent

procent faktumdetlägger atttill dettaOmsiffra 39motsvarande man
framtidenblirmindreblikommerframtidenungdomskullama i att

förändring.sker någondet intebiografernafördyster om
altema-videoochñlmkanalema på TV ettungdomarmångaFör är

viktigare änkanskesocial ärtiv typ somsamvaroavannanensom ger
erbjuder.biograffilm påkvalitetden

ochäldrehosocksåfinnspå bio mogenintressetMen meratt en
andelenökaregenföretagareochBland högre tjänstemän sompublik.

procenttill 15från llrespektivetill 23frånofta 20på bio procentgår
procent4. Filmentill 10från 14bland arbetarnaminskatdenmedan

ochklassresa äralltså gjorthararbetamöje nubörjade ett ensomsom
medelklassen.denochungdomarför övreintresseett

på biogårbefolkningenAndelTabell 4.6 somav
procent

199419911988Besöker bio:

595858aldrigNästan
272827Ibland
141415Ofta

147349911512Antal

och 1995.1988, 1991SOM-undersökningamaKälla:

3Riks-SOM.
4Riks-SOM.
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Tabell 7 Andel befolkningen går på bio fördelad påav som
boende procent

Besöker bio: 1988 1991 1994

Landsbygd Nästan aldrig 69 67 73
Ibland 22 24 20
Ofta 9 9 7
Antal 285 291 266

Tätort Nästan aldrig 58 61 64
Ibland 26 26 24
Ofta 16 13 12
Antal 532 565 531

Stad Nästan aldrig 53 53 50
Ibland 31 32 32
Ofta 17 18 18
Antal 695 643 676

Källa: SOM-undersökningama 1988, 1991 och 1995.

Tabell 4.8 Andel befolkningen går på bio fördelat påav som
kön procent

Besöker bio: 1988 1991 1994
Kvinnor Nästan aldrig 58 57 58

Ibland 28 30 28
Ofta 14 14 14
Antal 786 717 735

Män Nästan aldrig 57 59 61
Ibland 27 26 26
Ofta 16 15 13
Antal 721 782 735

Källa: SOM-undersökningama 1988, 1991 och 1995.
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påfördelatgår på biobefolkningenAndelTabell 4.9 somav
ålder procent

19941991bio: 1988Besöker

13 17aldrig 10år Nästan15-24
473440Ibland
365351Ofta

236270301Antal

5453aldrig 55år Nästan25-44
333735Ibland
13101IOfta

530533602Antal

7475aldrig 80år Nästan45-64
192218Ibland
732Ofta

498482420Antal

878894aldrigår65-75 Nästan
9106Ibland
52OOfta

209210183Antal

och 1995.1988, 1991SOM-undersökningarnaKälla:

fördelatpå biogårbefolkningenAndelTabell 4.10 somav
procentpå utbildning

199419911988Besöker bio:

7876aldrig 77Låg Nästan
151716Ibland
677Ofta

521603586Antal

6053aldrig 53Medelhög Nästan
283034Ibland
121713Ofta

280414426Antal

4137aldrig 39NästanHög
384135Ibland
212226Ofta

562462487Antal

och 1995.19911988,SOM-undersökningarnaKälla:



80 Distribution och bakgrundvisning SOU 1998:142-

Tabell 4.11 Biobesökens utveckling relationi till privat-
ekonomin procent

Besöker bio: 1988 1991 1994

Förbättrats Nästan aldrig 44 44 45
Ibland 32 33 35
Ofta 24 23 21
Antal 433 339 287

Samma Nästan aldrig 64 61 63
Ibland 25 27 25
Ofta 11 12 12
Antal 776 773 724

Försämrats Nästan aldrig 63 61 63
Ibland 26 27 26
Ofta 11 12 11
Antal 277 371 447

Källa: SOM-undersökningarna 1988, 1991 och 1995.
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uppdeladpå biogårbefolkningenTabell Andel4.12 somav
procentklasstillhörighetefter subjektiv

19941991Besöker bio: 1988

6663aldrig 62Arbetarfamilj Nästan
2425Ibland 24
101214Ofta

598623686Antal

78 8578aldrigJordbrukarfamilj Nästan
8l 3Ibland 18
695Ofta

4869Antal 67

58 52aldrig 57Tjänstemannafamilj Nästan
3330Ibland 27
151316Ofta

401368Antal 411

4439aldrig 35tjänste-Högre Nästan
3341Ibland 45manna-/akademiker-
232020Oftafamilj

181179173Antal

6361aldrig 85NästanföretagareEgen
222732Ibland

12 1511Ofta
121164120Antal

och 1995.1988, 1991SOM-undersökningarnaKälla:

medländereuropeiskatrendbrott i någratilltendenserfinnsDet ett
biografbesöken.ökningen svag av

dennamellansambandfinnsoch IrlandStorbritannien, Spanien ettI
Spanien,filmproduktion.inhemskpånationell satsningökning och en

multibiografer.utbyggnadhaftkraftigt harbiobesökenökat avensom
videospelareandeloch lågbiljlägstahar ocksåDe Europas en

multibiograferutbyggnadkraftighaftIrland harOcksåhemmen.i aven
tillförklaringarspårasvårarefall detandrabilj Ioch låga attär

singelbiograferbiograferIrlands ärEndastökningen. 7 procent av
Finland, tappatSverige 64motsvarande siffra imedan procent.är som

prisökningar.haftsamtidigtpublik, har storastoren
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Tabell 4.13 Biobesök/invånare 1989-1996

Land 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Sverige 2,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7

Norge 3,0 2,7 2,5 2,2 2,5 2,7 2,5 2,6

Danmark 2,0 1,9 1,8 1,7 2,0 2,0 1,7 1,9

Finland 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1

Frankrike 2,1 2,2 2,1 2,0 2,3 2,2 2,2 2,3

Tyskland 1,6 1,6 1,5 1,3 1,6 1,6 1,5 1,6

England 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,0 2,1

Österrike 1,3 1,3 1,3 1,2 1,5 1,6 1,5 1,5

Belgien 1,6 1,7 1,7 1,6 1,9 2,1 1,9 2,1

Spanien 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7

Irland 2,0 2,1 2,3 2,2 2,6 2,9 2,7 3,2

EU 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9

Källa: MEDIA Salles 1997.

4.3.4 Slutna visningar

Skolbiovisningama definitionsmässigt s.k. slutna visningar,är även om
de sker på biograf. Därmed återfinns de aldrig i statistiken besöks-över
antal och bidrar till missvisande bild vissa filmers fram-att överge en
gång eller betydelse. finnsDet filmer producerats under avtals-som
perioden Sanning eller konsekvens oerhörtt.ex. mötersom som en

efterfrågan inom skolan.stor De har där fått flerfaldigt publikstörreen
påän traditionella biografvisningar, och kommer sannolikt levaatt

inom skolan under många år. baraDet aktuellt exempel.är ett nu
Ett inte obetydligt tillskott till den traditionella biografstatistiken är

de 430 besökare279 på biograf under skoltid och ytterligare 20 000
hos Folkets Bio. Förutom skolbiovisningama, oftast sker undersom
skoltid, har Folkets ChaplinklubbarHus och Vi Ungas Ungbio-klubbar

publik fritiden.på finnsstor Det sådana bamñlmklubbar kom-i 62en
och dessa hade under läsåret 1996/97 förvisningar 99 237muner,

besökare.



bakgrund 83ochDistribution visningSOU 1998: 142 -

ungdomsfilmfestivalen iochårligen Barn-Sedan år 1984 arrangeras
särskildagenomförsfestivaldennaförMalmö, BUFF. Inom ramen

UnderMalmöregionen.och lärare itill eleverriktadefilmvisningar
skol-besök vid slutnagjordes 270121997festivalen den 10-15 mars

statisti-offentligadenomfattasdessahellerbioföreställningar. Inte av
ken.

läggaskallbarn ochbiobesökoredovisadeTill dessa manungaav
DåFilmstudiorörelsen.inomförskerde visningarslutna vuxnasom

biografer,svenskabesökare på100 000ytterligare drygttillkommer
dendärtill-Filmfestival. OchGöteborgspåoch ytterligare 100 000

skolan.video ispelñlm påaktuelldryga miljon som ser

Filmutbudet4.3.5

19År biografer. demAvsvenskapåpremiärfilmerhade 2011997 var
fil-30samproducenter. Dessautländskamedsvenskasvenska och 11

totaladetvilket 15,2besökare procentmiljoner är2,2sågs avmer av
ameri-ñlmema,flesta, 103under året. Deantalet biobesök varav

filmer,kom 51FrånNorden. Europafrån övrigakanska, sju varav
länderfrånkomoch 12samproduktioner,amerikanskanågra var

hade 66,1ñlmema procentamerikanskaoch USA. Deutanför Europa
publiken.den totalaav
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Tabell 4.14 Marknadsandelar på svenska biografer under 1990-talet
fördelade på Sverige, USA och länderövriga

Andel brutto- Andel besök %av
bilj ettintäkter %

1990/91 Sverige 8,9 10,4
USA 82,3 80,3
Övriga länder 8,8 9,3

1991/92 Sverige 25,5 25,6
USA 70,5 70,0
Övriga länder 4,0 4,4

1992/93 Sverige 15,8 17,0
USA 74,3 73,6
Övriga länder 9,9 9,4

1993/94 Sverige 18,9 20,3
USA 68,4 67,6
Övriga länder 12,7 12,1

1994/95 Sverige 19,9 19,5
USA 64,5
Övriga länder 15,6 15,5

1995/96 Sverige 16,2 16,6
USA 68,3 68, 1
Övriga länder 15,5 15,3

1997 Sverige 17,8 18,5
USA 66,7 66, 1
Övriga länder 15,6 14,6

Källa: Filminstitutets verksamhetsberättelser 1990/91-1997.

4.3.6 Parallellkopior

Film har i ökad utsträckning blivit farskvara. Den har kort tid på sigen
slå igenom ochatt nå sin publik. fårDetta också konsekvenser for dist-

ribution och marknadsföring.
Den vanliga lanseringenväg film går via Stock-ärsom av en ny

holm, Göteborg och Malmö, till universitetsstäder och andra medel-
städer, förstora nå småstäder och landsorten.att Med kopiorsenare

innebär det de små biograferna inte haratt chans filmenVisaatten
medan den fortfarande aktuell i media.är Det skälet till årär att man
1986 införde stöd till biografernaett innebär framatt tar extrasom man
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demedparallelltdistribueraskopiorfilmer. Dessaaktuellakopior till
kopiorna.ordinarie

TV-användningbl.a.filmerna,har1990-taletUnder avgenom
ochkopior,Flerbörjan.frånredanbredarelanserasreklam, börjat pre-
premiär-frånpåskyndathar vägenSverige,städerflertalmiär i överett

bildenförstärktocksåhardetbiograferna. Mensmåtill debiograferna
parallell-medkomplicerathar systemetfärskvara. Dettafilm somav

kopior.
biogra-småför debetydelsetvekanharParallellkopioma storutan

förbetydelseocksåharfilm.aktuell Denvisamöjligheterfernas att
försvaradeår 1997parallellkopiornaekonomi. Ombiografersdessa

för hela 22de procentsvaradebiljettintäkternatotalade2,8 procent av
intäkter.biografemasde grönaav

påfördelade grönabruttobiljettintäkterParallellkopiornasTabell 4.15
1986/87-1995/96biograferoch röda

de%AndelpåIntäkter gröna%Andel avIntäkter
totalabiografer grönasrödasderöda av

intäkterintäktertotalabiografer
10,403845071,47501986/87 6 908

16,140512 4802,4882 4901987/88 13

20,2117 047172,12098451988/89 14

18,771118 5051,80971989/90 12 378

19,0148 229171,7129 9681990/91 12

18,8762 821161,611934 2381991/92

22,2237419161,05911995/96 8 724

1994/955.och1993/941992/93,förUppgift saknas

reglerunder åren. Devarieratharparallellkopiorför somReglerna
underdistributionparallell treigårkopiomainnebärgäller attnu
möjlighetveckor. Entvåbehålla dem ibiograf fårmånader, nyatt en

regio-föranvända kopioma görakan attocksåfrån år 1998 är att man
pådelakanregionbiografer iraddärvisningskedjor ennala enen

period.kopia under en
självdistributörenochkopior,tiohögstfinansierarFilminstitutet om

någrabehöva extraintefilmenkopiorframställer minst 60 anses
kopior.
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En parallellkopia kostade år 1995 mellan 9 kronor000 och 27 000
kronor fram. Priset beroratt delvista på antalet kopior. Generellt gäller

kopiekostnadenatt stadigt sjunker, och från år 1998 och framåt kan
komma liggaantas 10 000 kronor.att runt

I Filminstitutets granskning parallellkopioma från perioden juliav
1995-juni 1996 framgår kostnaden besökare ocksåatt skiljer sigper
markant. En arbetsgrupp, där för biografägare, film-representanter
uthyrare och Filminstitutet ingår, väljer vilka filmer skall fåsom
parallelldistribution. Ibland missbedömer vilka filmergruppen som
kommer efterfrågan.att möta Därförstor varierar antalet besök per
parallellkopia kraftigt; från färre 50 tillän för7 000närmare publik-en
film Jägama. Parallellkopioma följer därmedsom mönstersamma som
gäller för film i övrigt. Det filmerär ett lockartre säsongpar per som
de publikskaroma.stora

Det finns många kritiska synpunkter på parallellkopioma. En hand-
lar urvalet filmer; det i allt för hög grad bredatt amerikanskom ärav
film får del detta stöd. Men stödet har inte skapats förstai handsom av
för stödja kvalitetsfilm,att för stödja den lilla biografenutan att som
skall möjlighet visa just publikdragandeatt film. Detta ocksåges iär
hög grad uppskattat bland dessa biografer.

Men där finns kritikäven så det utformat.mot systemet ärsom nu
En handlar skall förfoga kopioma. Filmdistributö-överom vem som

rättigheternaäger också till dessa kopior, och förrerna ansvarar
distributionen dem. föreningsdrivnaDe biograferna skulleav t.ex.

självagärna vilja förfoga några kopioma,över för få inflytandeattav
"sättning"över och spridning dessa.av

Denna möjlighet ökar den regeländring Filminstitutet beslu-genom
tade från den l juli 1998. förstaDen tiden efter premiären skulle man
också vilja ha snabbare omsättning på dessa kopior medextraen
hänsyn till den tid filmen hetatt blirnär allt kortare.är De måna-tre
der filmerna tillgängliga iparallellkopiesystemetär skullesom man
också vilja förlänga. Många biografer har uppehåll i sina visningar över

Därför kan film har premiärsommaren. t.ex. förestraxen som
redan ha gått dem förbi biosäsongensommaren när påöppnar nytt.

Flera biografägare också kritiska distributörerna,är eftersom demot
dessa utnyttjaratt parallellkopioma för höja filmhyran.anser Gene-att

rellt hyran högreär för premiärfilmer de filmen harän någraär när
månader på nacken. Genom hänvisa till parallellkopiomaatt kom-att

i anslutning till premiären höjer hyran för dem,mer de ärtrots attman
framställda med offentliga medel. Filmdistributörema däremot menar

någon sådanatt koppling inte finns, eller i fallvarje inte borde finnas.
Förslag kommer under punkten 5.1.
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Övriga biografstöd4.3.7

fördelarmedelstoraochsmåbiograferna påstödja orterFör att
biografer.upprustningtill tekniskstödFilminstitutet ett av

biografenstärkeråtgärdertekniskaförkan beviljasStödet somsom
projek-upprustninghand tillförstafilm, och ivisningsplats för avges

för-till andrakanStödoch ljudanläggning. typeräven avtorer ges
stöddock Filminstitutetsbiografstolarutbytebättringar. För ärav

installa-förbeviljas intebiograf. Stödkronortill 000maximerat 50 per
biografer,allaförStödetdigitalt ljudsystem.tion är öppet typer avav

ägandefonn.oavsett
Film-biografer krävsteknisk upprustning atttillfå stödFör att av
lokalafrånlikvärdiga insatsermedkombinerasstödinstitutets

lokala intressen-Deeller kommunen.biografágarenintressenter, t.ex.
kostnaderna.för 50bör minst procentterna avsvara

ochsmåbiografer påstödet prioriterashandläggningenVid av
biogra-s.k.dessadefinieras grönaNormaltmedelstora settorter. som

möj-biografensinstödskall få vägerfer. bedömningenI manvem som
fram-biograf prioriterasmed barasikt. Orteröverleva påligheter att en

biografer.med fleraför orter
för-medelstoraochpå små attbiografagare orterstimuleraFör att

svenskgrad Visahögreför iminstintebredda sineller attrepertoar,nya
repertoarbreddningsstöd.s.k.Filminstituteteuropeisk film, haroch ett

medelstoraochpå småbiografertill s.k.enbartStödet grönages
ägandeform.biografer,för alla oavsetttyperär öppetorter, avmen

och år.biografkronortill 0003maximeratStödbeloppet är per
kronor.000totalt 300fördeladesVerksamhetsåret 1997

distributörerbiografer ochEU-stöd till4.3.8

visningstöd förocksåfinnsMEDIA II-programEU:sInom euro-av
sådan film.visartill biograferstödfilm ochpeisk som

distributio-europeiskadenstimuleraochstärkaHuvudsyftet är att
ocksåvillMani Europa.video och TV-programbiofilmer,nen av

biografágareochdistributörermellannätverktillkomstenuppmuntra av
tillstödmångfald över-språkligaoch stödja Europasi unionen, genom

förunderlättaocksåmålEU:soch versionering. är atttextningsättning,
världs-påkommadistributöreroch utoberoende producenter att

marknaden.
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Under år 1997 har EU-kommissionen på under två år infört ettprov
automatiskt stöd till distributörer. Stödet baseras på antalet sålda bio-
biljetter för europeiska, icke-nationella filmer.

Via biografnätverket Europa Cinemas stöd till ensalongsbio-ges
grafer har årsrepertoar till 45som än innehålleren procentsom mer
europeisk film och flersalongsbiograf visar 35änen procentsom mer
europeisk film kan få stöd med tillett 30 000 ECU ca 260 000upp
kronor. Från Sverige deltar Bio Capitol och Hagabion i Göteborg,
Kino och Södran Örebro,i Lund, Spegeln i Malmö, Roxy i Sture, Fågel
Blå, Zita och Kvartersbion i Stockholm.

Euro Kids Network särskilt stöd på tillett 12 000 ECU cager upp
105 000 kronor för visningar europeisk film för barn och ungdom.av

4.4 Distribution

Distributören finns i kedjan mellan producent och biograf tvåäven om
de svenska distributörema, SF och Sandrews, ocksåav inom sina bolag

har såväl produktion biografer.som
Film såväl ekonomiskär konstnärlig riskbransch. gällerDeten som

alla led i produktionen också distributionen. Distributören ställ-tar-
ning till filmförslag redan föreett produktion och beslutar sig eventuellt
för åta sig distributionen.att Producenten och distributören har alltså
kontakt redan i planeringsskedet, och sedan under hela produktions-
tiden. Distributören bedömning hurgör filmen bör lanseras, ståren av
för framtagning kopior och för marknadsföringen.av

Det också distributörenär har kontakten med biograferna försom
placering, sättning filmen.av

Även distributören bestämmer lanseringen film denom närav en
redan färdigär det svårtär den kommeratt avgöra gå hem pub-attom

Årlikt eller inte. 1997 hade 201 filmer premiär i Sverige. Det innebär
fyra-fem filmpremiärer varje helg där filmerna konkurrerar med
varandra. Med tanke på det i hög grad den förstaatt helgens publik-är
tillströmning films framtidaavgör öde på biografen blir lanse-som en
ringen avgörande. Filmerna måste varandraöverrösta och andra even-
tuella inför premiärhelgen. Det driver kostnaderna förevenemang upp
marknadsföring, och det svårare för dengör film inte har starkasom
finansiärer bakom sig, eller stöd framgångar på andra marknader.av

Inom branschen endast mellan 10 ochatt 20 premiär-menar man av
filmema nonnalt årett överskott på biografvisningen.ettgenererar
Å andra sidan gäller detta fenomen också alla led i branschen och är
densamma hela världen.över De filmer överskott måste täckasom ger
eventuella underskott från andra filmer.
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År redovisar1998mycket välandra sidan t.ex.kan de åDet göra.
perioden18-månadersfilmer denendast 17Film 2Fox senasteatt av

Å filmerna Titanic,de tvåsidanmed överskott. andragått är somen av
svenskamiljoner kronor på171spelat inaugusti 1998 närmaret.0.m.

andraochpubliksuccé,exceptionellvisserligenbiografer. Den är en
rad.ikommaockså kanmisslyckandensidan förståsär attmyntetav

filmindustrinamerikanskautomordentligt lönsammadenocksåMen
filmer lönsamma.20endast 2bygger på erfarenheten äratt av

År Filmuthyrareföreningi Sverigesmedlemmar181997 15var av
Filminstitutetstårmarknaden.svenska Därutöverdenverksamma på

Fem1997.filmer årkvalitetsfilm treför distributionviss aven
svenskapå denetablera sigvaltdistributionsbolag haramerikanska att

harColumbia,ochDisneykoncemen,marknaden. Vista, inomBuena
ochbolag,oberoendefilmer frånockså distribueratmed framgång

ambitionVistas attsvenska filmer. Buena är t.ex.också enstaka
distribuerarövrigtifilmer år. Mentvå svenskadistribuera till peren

bolagenamerikanskafilmer.amerikanska Debolagen huvudsakligen
kunnabättremarknaderna förlokaladeväljer finnas på att anpassaatt

finnsSamtidigtnationella publiken.denfilmval efterlansering och en
gällerdetproducenternaamerikanskade närfråntydlig styrning

amerikanskadehadeTillsammansmarknadsföring.ochmålgrupper
under år 1997.filmer distributionbolagen 93 i

längstadenoch Sandrewshar SF tra-distributörernade svenskaAv
ochproduktionomfattarbådebolagintegreradeditionen. De är som

biograferna.kedjan;länken iockså har den sistadistribution men som
film idistributionenbåde domineratbolagHistoriskt har dessa två av
minstintebrytasbörjarbiografsidan.och DetSverige, mönstret -

Sverige.etablering ibolagensamerikanskaberoende på de
distribue-starkare. SFocksåsigkonkurrenterinhemska växerMen

marknadenpåtill dengjorde demvilketfilmer år 1997, störstarade 28
distribue-Sandrewssvenska.filmernafilmer. Elvaräknat antali varav

distributionsmarknadenSnabbväxaren påsvenska.filmer fyrarade 18
svenska.femfilmer år 1997,med 14Kinnevikägda Sonetär varav

svenskdistributionpåuttalad ambitionharFöretaget att satsa aven
Sandrews.ochför SFtidigare dominansenfilm, och bryta denatt

långfilmsdoku-svenskfilmer,distribuerade 19Folkets Bio envarav
europeisksåvälutbudderas utom-dominerasövrigtImentär. somav

distribue-Triangelfilm,gällerkvalitetsfilm.europeisk Detsamma som
medNovemberfilmochfilmer,Polfilm medfilmer, liksomrade 19 tre

långfilm.svenskdistribueradeMovieMakersfilmer.två en
företagetsdistribuerade filmerantalet avgördet inteNu är som

distribueras.för de filmerframgångenstyrka på marknaden. Det är som
dist-väldigt. IngenmarknadenpåställningDärför skiftar distributörens
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ributör Årär sinstörre film.än 1998 Filmsenaste Foxär påstörst
marknaden, eftersom det det bolagetär har Titanic. Ett årannatsom
kan de mycket små; Sonet distribuerar för närvarandevara t.ex.

Åmål".Fucking SF och Sandrews de bolag domineratär översom
aren.

Tabell 4.16 Marknadsandelar distributörer kalenderåret 1997

Bolag Admission % Box Office %

SF 3278 055 21,55 201018259 21,41
Buena Vista 3 050 017 20,05 183 472 021 19,54
UIP 2 179 688 14,33 138 707 310 14,77
Columbia TRISTAR 6321 192 10,73 104 067 898 11,09
Fox Film 1 390 032 9,14 89 078 055 9,49
Warner 1 081 389 7,11 64 529 428 6,87
Egmont 1 069 398 7,03 70 556 122 7,52
Sonet 671 935 4,42 38 211 118 4,07
Sandrews 502 127 3,30 29 988 711 3,19
Triangelfilm 210 193 1,38 12 920 474 1,38
Folkets Bio 74 881 0,49 3 736 144 0,40
Filminstitutet 44 905 0,30 1 366 215 0,15
Atlantic 10 346 0,07 313 543 0,03
Diverse andra 14 768 0,10 845 813 0,09
Totalt 15 209 926 100,0 938 811 111 100,0

Källa: Biografágamas Kontrollbyrå.

Distributören hyra för filmen hos biografágaren.tar ut en
Det vanliga filmhyranär 45 biljettintäktemaatt utgör procent av

efter och avgift till Filminstitutet. För mindre biografer, därmoms
biljettintäktema inte förväntas bli så distributörenstora, tar ut en
garantifilmhyra på 650 kronor. Det också biografen står förär som
fraktkostnaden. kostnad,Denna garantifilmhyra plus fraktkostnad, är
mycket betungande för den lilla biografen måste få minstsom
30 besökare innan enbart den kostnaden täckt.är

Totalt fick distributörerna omkring 350 miljoner kronor filmhyrori
under år 1997.

Distributören skall täcka alla kostnader för marknadsföring och för
filmkopioma via filmhyran. skallDe också filmägaren förersätta
filmen. 10-15 biobiljett beräknas återgå tillprocent producenten.av en

Marknadsföringen film har blivit allt dyrare. Den effek-mestav en
tiva marknadsföringen via TV-reklam,är sedan den korn har ocksåmen
kostnaderna drivits i höjden; till 100-procentig ökningupp en menar
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riks-reklam imonopol påTV4:sföreträdare för distributörerna. Genom
högstahög den i Europa.på nivåtäckande hålls prisernaTV en -

debilden förändrasantagligenSamtidigt kommer att nyagenom
deneffektfår ytterligareTV-reklamendigitalkanalema. Men en -

visningstid. Genomförkortar filmemasdriver antalet kopior och attupp
biografer iefterfrågan frånocksålandet kommerreklamen når hela en

snabbtfilm stigitattraktivantalet kopiorhela landet. Det gör att per
spridningbredaresamtidigtvilket ökar kostnaderna avengermen

tillnonnalfilm uppgårMarknadsföringenpremiärfilmer. caav en
marknadsförspublikñlmeramerikanskabredamiljon kronor, medan1

för betydligt större summor.

film iDistribution Norge4.4.1 av

univer-högskolor,skolor,video tilldistribuerarNorska Filminstitutet
utsträckninglitenoch iibibliotek och andra institutioner Norgesitet,

distribu-titlar i500har 2hemmarknaden. Filminstitutetockså till nära
allagällerInköpenfilmer.cirka 120och köper årligen intion, sor-nya

undervisningsfilm.barnfilm ochtyngdpunkt påfilm medters men en
och fråninhemsk,kortfilm, bådekonstnärligköper också inMen man

övrigafrånundervisningsfilmema importerasdelutlandet. En stor av
priorite-harårenFrankrike.och DeNorden, Kanada, USA senaste man

rättigheterspelfilm medspelfilm, eftersom attutländsknorsk ochrat
efterfrågad institutionerna.undervisningenanvända i är av

samla-filmerna. Denförsäljningochhar både utlåningInstitutet av
minskningkraftigganskavilket36 123de utlåningen år 1997 är envar

Å 530 årfrånförsäljningen 7andra sidan ökarfrån år 1993.49 742
till 14 268 år 1997.1993

påefterfråganmm-film16hyr ocksåFilminstitutet ävenut om
1980-accepterad i mittenallmäntvideo blevminskat sedandenna av

utlåningen,dellitendag baramm-filmen italet. Därför 16utgör aven
film.sådandelköper infortsättningsvisocksåäven enom man
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Tabell 4.1 7 Distribution olika film år 1997typav av

Utlån 16 Utlån video Försäljningmm
video

Barnfilm 2 388 7 159 3 667
Dokumentärfilm 495 3 347 2 546
Undervisningsfilm 1 256 9 075 3 298
Kortfilm/spelfilm 154 3 571 2 372

Distribution på video från NRK, undervisningsredaktionen,av program
ingår inte.

Källa: Norsk Filminstitutt.

Fram till år har1997 distributionen inriktadvarit på institutions-
marknaden och då särskilt skolor och bibliotek. underMen år 1997
öppnade sig marknader. Bland lanserade åttamot annatman nya man
norska kortfilmer för hemvideomarknaden i samarbete med Warner
Home Video.

Filminstitutet marknadsför sitt utbud katalog utgesgenom en som
år, kan i särskilda fallvartannat också specialriktade mark-göramen

nadsföringsåtgärder.
Det norska biografsystemet har dock på många helt uniksätt en

konstruktion.
Redan år 1913 Norge s.k. kinolov, lag offentligantog en en om

förevisning kinematografbilder. den lagen infördes, delsI statligav en
filmcensur, dels kommunal koncession för biografer. Lagen öpp-en
nade också för kommunerna själva kunde välja driva biograferna.att att
Och det blev också den vanligaste lösningen. innebar påLagen starten

omfattande kommunalisering de norska biograferna, i storten av som
fullbordades i mitten 1920-taletsett med inrättandet Oslo kom-av av

munale kinematografer. dag finnsI endast kommuner med privatatre
biografer i Norge.

Därmed skapades för västvärlden unik situation, försten som
beskrevs de amerikanska filmbolagen början till införandetav som av
socialismen det byggde på moralismäven och viktorianskom mer-
puritanism. amerikanskaDe filmbolagen hotade bojkotta förNorgeatt

inte stödja dessa norska bolj seviker.att
Den inhemska kritiken, har varit uthållig, handlar attsom mer om

kommunalisera biograferna viktigt led iatt snöpteman ettgenom av
filmens finansiering. fannsDet nämligen kravinget på kommuner-att

förtjänster från biografen skulle återföras till filmen, och användasnas
till filmproduktion.
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kommu-mjölkkossa förekonomiskställetBiografdriften blev i en
el-badhus,byggatillbiointäktemaanvändeKommunerna attnerna.

visserli-valdeNågra kommuneroch sjukhus.idrottsanläggningarverk,
Såkulturområden.andra ärtillbiografpengamaockså utnyttjaattgen
bio-förbyggtOsloMunchmuseet iochVigelandsparkenbådet.ex.

pengar.
inmenade kommunerna,filmbranschen tarden norska attMen som

tillmedelåterförabordefilm,spelintäktema67-75 procent av enav
produktionen.

kul-livligtillleddefinansieringskedjan. Dettafall brötsI annat en
ock-norska kommunernadeutmynnade iochdiskussion,turpolitisk att

norskproduktionkontinuerligförfilmpolitisktså avtog ett enansvar
distributionssällskapetbörjade1920-taletRedan påkvalitetsñlm.

1932och årfilmer,enstakaproduceraFilmcentralKommunenes att
norskaden förstabyggdeocksåFilm A/S,Norskbildades så som

intäkternadelåtergickDärmedutanför Oslo.filmstudion på Jar aven
denförhuvudansvaretEfter krigetfilmproduktionen. övertill statentog

kommunernastrappadesDärmedfilmproduktionen.norska engage-
ned.filmproduktionenimang

kom-År biobiljetter. Sompålyxskattenavskaffade Stortinget1969
base-filmfondNorsk kino-upprättade kommunernapensation somog

biograferna. Dennabruttointäkten påavgift 2,6på procent avomras en
lan-festivaler,uppgifterfilmpolitiskadel t.ex.fond finansierar somen

Sådantbiograferupprustningsstöd förnorska filmer,sering m.m.av
filmavtalet.täcksi Sverige avsom

dukar.biograftäthet, 395högbiografersinaharNorge engenom
100. Detdrygt lSverigesmångalikaallsdock inteDet är som

tryggad eko-harbiografernadockinnebärkommunala attansvaret en
bred ochutomordentligtochhållitsbiljettprisemanomi, att ennere,

biografernafilmrepertoar. Kommunerna värnarkvalitativt hög somom
påbiografbesökenliggerI Norgemötesplatser.kulturellakommunala

med Sveriges 1,7.jämförtbesök invånare2,6 per

Danmarkfilm iDistribution4.4.2 av

tillsammansdärmedochår 1939,bildades redanFilmcentral ärStatens
bådeinstitutionäldstavärldensKanadaFilmboardNational imed som
ingårdagdokumentärfilm. Iochkort-och distribuerarproducerar
inomDokumentarfilm,avdelning, Kort-Filmcentralen ogensom

danska Filminstitutet.
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Avdelningen har filmtitlar2 000 från hela världen alla slag, frånav
bröderna Lumiéres första försök med rörliga bilder för hundra sedan,år
till de datoranimationema.nyaste

Kort- Dokumentärfilm producerar och distribuerar film på video,og
16 och 35 del filmerEn visas på andra biografer,TV, påmm mm. men
de flesta hyrs skolor och föreningar. Allt fler privatpersoner kanav
också få del utbudet biblioteken. flestaDe bibliotek i Dan-av genom
mark har ställ med institutets video, och katalog hela utbudet. Pri-över

kan därmed beställa filmer bibliotekenvatpersoner eller direktgenom
Århus.via Filmhuset i

En programredaktion på för produktion ochtre personer ansvarar
inköp film. En dem har särskilt för bamfilm. avdel-Menav av ansvar
ningen lämnar inte filmerna de klara, också förnär är utan attansvarar
de når sin publik, filmen bred eller smal.äroavsett om

Avdelningen kataloger utbud,sittöverutger man arrangerar pre-
miärer, festivaler, filmdagar, föredrag. Genom filmdagar, kurser och
seminarier för lärare, bibliotekarier och filmintresserade ökar man
intresset för filmen.

Tidigare har institutioner haft fasta abonnemang filmer frånpå
Filmcentralen. Från år 1997 har infört där betalarett systernman man
direkt för de filmer hyr. Hyrkostnaden kronor film.25ärman per
Danska institutioner kan i dag köpa alla titlar överspelade påärsom
video, och de kostar då danska kronor125 plus frakt och moms.
Filmerna och video får inte kopieras eller utnyttjas kommersiellt. Man
får inte entré vid visningar där använder institutets filmer ellerta man
videor.

Privatpersoner har också tillgång till biblioteket 2 000 titlar påom
video eller 16 går låna via biblioteken FilminstitutetsDe ellerattmm.

Århus.bokning i Köpenhamn eller de flesta kommuner kanI lånaman
gratis via biblioteket, ofta har urval filmerna för utlåningettsom av
direkt. bibliotekenMen förmedlar också lån katalog.via institutets Pri-

för privatpersoner vill hyra direkt institutet kronorset 30ärsom av per
film plus mellanFör 60 och kronor säljer100 också institutetmoms.
flera sina titlar, antingen bokhandeln eller direkt från Film-av genom

Århus.husen i Köpenhamn och

4.5 Video

Film på video blev begrepp börjani 1980-talet, och ökade snabbt,ett av
för i slutet decenniet ha befäst sin ställning central distribu-att av som
tionsfonn för film.
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till-hushållenVid årsskiftet 1997/98 hade de svenska81 procent av
videokas-gång till videobandspelare. Från början det utlåningen avvar

kul-dominerade. videokassetter nådde sinUthymingensetter som av
och dess har den stadigt tillbaka,år 1988, sedan gått även manommen

köpvideomarknadenharsåg från årviss uppgång 1995. Däremoten
köpvideo dominerarökat, och dag hyrmarknaden.i Förär större än

År köpvideomarknaden 46barnñlmen. utgjorde på1993 premiärema
procent.

Video-på videogrammarknaden SverigesTabell 4.18 Omsättningen
distributörers medlemmar 1986-1996 belopp iFörenings fakturerade

Filminstitutetgrossistledet och eventuell avgift tillexkl. moms

ErsättÅr KöpmarknadenHyrmarknaden

totagltAntal PrisAntal Pris Omsätt-Omsätt- perper
mkrkassetter kassettkassetter kassett ningning

krmkr tusentalmkr tusental kr
5051986 560 902505

5606221987 560 900

5801988 483580 1 200

6608870 8001989 000 590590 1

52582920542 751990 450 830

4657665 8505261991 400 760

390691 080420 751992 315 750

483750 77213 21993 270 730 370

62487346 4 0001994 278 730 381

60172318 4 4001995 283 820 345

746616 316324 4351996 311 929

Källa: Videodistributörers förening.Sveriges

förmarknadenuppfattning hurfå bestämdsvårtDet är storatt aven
sådan statis-eftersom samlar inhyr- köpvideo egentligen ingenoch är,

uppfattningkan fåtik, eller önskar detta. Däremot attgenomenman
mörker-finns detSedanutgå från hos leverantörerna.omsättningen ett

skiftaromfattningdenna sektorstal för porrfilmen. Bedömningarna av
Vilkettillfrån 20på anmärkningsvärt 2 procent,sätt, procentett

bordefiskala skälmöjligen antyder denna sektor ägnasrentatt av



96 Distribution och bakgrundvisning SOU 1998: 142-

uppmärksamhet, eftersom flera dessa videodistributioner inte leverav
till filmavtalet, och alltså inte betalar avgift till Filminstitutet. Därupp

finns också konkurrens från kabel-TV.en ny
Elva videogrossister år 1997 anslutna till Sveriges Videodistri-var

butörers Förening. Dessa medlemmar för huvuddelen omsätt-svarar av
ningen branschen.i Deras totala omsättning år 1997 691 miljonervar
kronor. detAv svarade hyivideon för 325 miljoner kronor och köp-
videon för 366 miljoner kronor. Utifrån detta kan dock beräknaman
omsättningen konsumentledet.i Branschen räknar faktornmed 2,1-2,2
för hyivideo, och får då omsättning mellan 650 och 700 miljoneren
kronor. Motsvarande faktor för köpvideo något lägre, 1,85, varförär
omsättningen där beräknas bli cirka 370 miljoner kronor. totalaDen
omsättningen blir därför minst 1,1 miljarder kronor, sannoliktca men
minst 20 högre. Det innebär videomarknadenprocent att omsätter

belopp vadstörre biografmarknadenän Video har 25gör. procents
i konsumentledet vilket alltså momsintäkter på minststatenmoms ger

275 miljoner kronor. En 6-procentig branschen önskar,moms, som
skulle bara cirka 65 miljoner kronor.ge

Videon därmed betydelsefull förär människors möjligheter att se
film. Den helt andra möjligheter nå brett vad biografvis-änatt utger
ningen lanseraAtt film på videogör. också jämförelsevis billigt,ären
cirkaa 200 lcronor,000 och videokopia kostar bara cirka kronor25en

producera. En uppskattning frånatt videohandeln visar antaletatt
uthymingsställen för video mellan och1 800 2000. Totalt finnsär
cirka 800 bensinstationer, cirka 600 andra servicebutiker med video-
uthyming, och 400 fackhandlare. Dessutom har allt fler folkbibliotek
avdelningar med utlåning videokassetter.av

detI nuvarande avtalet, videobranschen fr.o.m. den 1sagtsom upp
januari 1999, skall branschen betala avgift till Filminstitutet påen
32,50 kronor för uthymingskassettvarje med långfilm, kronor18,00
för kortfilm och kronor2,50 för varje köpvideokassett. årFör 1997
betalades enligt avtalet avgifter motsvarande miljoner29,5 kronor.
Hyivideolångfilm svarade för 76,4 avgiften, och köpvideonprocent av
för 23,6 procent.
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Tabell 4.19 Antal avgiftspliktiga videokasetter
redovisade till Filminstitutet 1990-1997

År Hyrkassetter Köpkassetter

1990 341 121 274 982

1991 413 708 349 416

1992 394 934 357 127

1993 456 208 508 6141

1994 527 614 2 423 325

1995 578 594 2 655 675

1996 727 055 9483 821

1997 694 082 2 824 353

Källa: Fihninstitutet.

avgift minskatDen videobranschen betalar in till Filminstitutet har
åren, dels minskat,omsättningen dels attattgenom genomgenom

Åravgiften sänkts. höjdes avgiften till kronor kassett1988-1989 60 per
och den omfattade all video, också utbildningsñlmer och TV-
produktioner. miljonerDå levererade branschen mellan ochin 65 70
kronor till avgiftFilminstitutet. Från år betalar branschen enbart1990

filmerpå haft dock Sverige,biografpremiär inte nödvändigtvis isom -
också ursprungslandet. Avgiften sänktes underi också ochutan var

perioden kronor. blev den kronor1990-1993 40 Från år 1993 32,50 per
Århyrvideo och sänktes från kronor till köpvideo. 1990-5 2,50 per

1993 intäkten från videobranschen kronori avtalet 35-40 miljonervar
år, och år 1997 den i miljoner kronor.29,5per var nere

Eftersom behållaköpdelen hade det varit förmånligtvuxit attmer
kronor5 i avgift sådana kassetter. Branschens företrädarepå ettser

alternativ följamed biografavgiften, videoavgiftenprecis låtaatt, som
utvecklingen branscheni procentavgift på omsättningen.genom en

4.5. Videokonsumentema1

Uthyrningssiffroma därpå video sjönk kraftigt från toppåret 1988, 1,2
miljoner utlån gjordes.

ÅrDen hyr film år.ungdomar mellan 15-24största ärgruppen som
År1988 hyrde alla ofta.80 i den videofilmnärmare procent av gruppen

1994 hade andelen sjunkit till under ned-50 Den störstastrax procent.
gången ligger mellan och därefter lika1988 1991, minskningen inteär

4 18-5995
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kraftig. nedgångenDen på biografsidan ligger däremot mellanstörsta
åren 1991 och 1994.

Det alltså längreinte video hotet biografen,är iär mot utansom
stället det sannolikt etablerandet allt fler filmkanalerär på TVav som

Årpublik från såväl biografen videomarknaden. 1994 tittadetar som-
10 ungdomarna mellan och dagligen15 24 år på någon film-procent av
kanal. Motsvarande siffror för biograffilm för2 hyr-procent,var
videofilm och för8 köpvideofilm alltså3 Detprocent ärprocent.
filmkanalema drar filmpublik bland ungdomarstörstsom en genom-

dagssnittlig Och det där videobranschen har sin och växandeär största
konkurrens.

4.6 Stöd till import och lansering av

kvalitetsfilm

För bredda utbudet kvalitetsfilm biografer fördelarpå svenskaatt av
Filminstitutet stöd till distributörer importerar eller lanserar kva-som
litetsfilm. Stödet syftar till filmdistributörema ökade möjligheteratt ge

importera och lansera kvalitetsfilm kommersiellt hänseendeiatt som
bedöms sakna ekonomisk bärkraft, särskilda lanse-samt att genom
ringsåtgärder öka antalet kvalitetsfilm biograf.visningar påav

Ansökningar berör och lansering bam- och ungdoms-importsom av
film prioriteras.

Stöd till aktuell importerad biograffilm Stöd till lång-på 35ges mm.
film uppgår till maximalt kronor titel. Stöd till kortfilm100 000 per
uppgår till maximalt kronor titel. Stöd till film50 000 utgårper av
renodlad instruktions- och/eller Till ansökanundervisningskaraktär.
skall bifogas utförlig filmen, lanseringsplan ochpresentationen av en

35 mm-kopia eller filmenVHS-kopia för kvalitetsbedömning.en av
Distributören förbinder filmen distribution årsig i inomsättaatt ett

från det datum då stödmedel utbetalats, fall ska stödmedleni annat
återbetalas till Filminstitutet. ochFilmer erhållit stöd till importsom
lansering får tidigast tolv efter biografpremiärenvisas i TV månader
och/eller lanseras på video tidigast efter biografpremiären.månadersex

Verksamhetsåret fördelades1997 totalt 000 kronor.3 550

5 gårVem på bio, Arbetsrapport journalistik och56 1996 Institutionen förnr
masskommunikation vid Göteborgs universitet.
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4.7 Stöd till utgivning och lansering av

värdefull film på video

fördelasbidra till rikt och utbud film på videoFör varieratatt ett av
marknadsföringstöd till kvalitetsfilm tilldistribution på video ochav

dessa filmer.av
för försäljning ochStödet hyrvideo, videogram avseddasamtavser

utlåning. framtagning distributionMedlen får användas för kassetter,av
kvalitetsfilm. ochoch information för öka för Barn-intressetatt ung-

underrepresenteradefråndomsfilmer, nordiska produktioner och filmer
filmländer stödjer såväl klassikerprioriteras. Filminstitutet nyaresom

historiska,filmer. Vid fästs uppmärksamhet vid filmernasbedömningen
konstnärliga kvalitéer. flerkulturella väljs med tanke påoch Filmerna

filmmålgrupper de vanligen hyr i dag.än som
medför ocksåfaktum film får stöd från FilminstitutetDet attatt en

respektivefilmerna lanseras och marknadsförs enbartinte genom
Film-bolags försorg, informationsinsatser frånolikaävenutan genom

tillgångsyfte fler människor skall fåinstitutets sida. Lanseringens är att
fårtill fler filmer, kvalitetsfilmen får bredare publiksamt att somen

hjälp utbudet.och vägledning hitta iatt
filmenförutsättning beviljat stödför utbetalningEn ärär, attav

sökaskangranskad biografbyrå, stödetoch godkänd Statens menav
skallfår stödfilmen granskad. titlarinnan hunnit bli De görassom

exempelvis: De-attraktiva för och konsumentendetaljisten genom
lansering.taljistrabatter, Konsumentrabatter eller Extragenom

kategorier:Filminstitutet delar filmerna iin tre

kommersiella chanserKvalitetsfilmer utan
ochför distributionbeviljas till hyr- och säljvideostöd kanDetta

Stödetredovisade kostnader.marknadsföring till 50 procentupp av
filmenfå stöd skautbetalas efterhand redovisning.i För attmot

lanseras uthymingsställen.på minst 200
lönsamhetsproblemKvalitetsfilm med

distribueradkronorStödet denna kategori uppgår till 200i per
fårtill detaljistfilmkopia för hyrmarknaden. krav prisetEtt är att

Även beviljas.marknadsföring kanöverstiga kronor. stöd till295 ett
Stödet utbetalas efterhand redovisning.i mot

Kvalitetsfilm med kommersiella chanser
marknads-endast tillstöd till hyr- och säljvideo beviljasDetta

Film-distributörens ellerföring kan genomföras antingen påsom
institutets initiativ.eget
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filmenNär fått stöd kan symbolen Sevärd film tryckas på fram-
och baksidan kassettomslaget, finnas all reklamisamtav annan som
produceras för filmens lansering.

8 Internationell lansering

Filminstitutet samordnar svenskt deltagande vid internationella film-
festivaler. efterfrågadGenomgående kan svensk filmsäga ärattman
vid festivaler och ofta också där. minst svensk kort-vinner priser Inte
och dokumentärfilm mycket framgångsrik festivalsammanhang.iär

Syftet med Filminstitutets utlandsarbete sälja filminteär att -
långfilm säljer inte alls längre, det ligger på producentema- utanman

Film-sprida svensk film och svensk filmkultur i hela världen.att
institutet filmerdäremot kostnader för och textningöversättningtar av
för festivaldeltagande. dit. Film-Och bidrag till filmarnas resorger

ochinstitutet säljer kort-har sedan år särskild tjänst1994 somen
dokumentärfilm, slutasoch sådana kontrakt brukaroch mellan 60 100

aktuell svenskvarje år. genomför också filmveckor medFilminstitutet
film marknaden.och fram informationsmaterial för den utländskatar
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Film i hela landet förslag5 -

Sammanfattning

kvalitets-Distributionen nyckelfråga för svensk film och förär en
filmen. del får därför den kraftigaste ökningenDenna resurser.av

Stimulansbidrag tillMedlen fördelas på stöd: biografstödsju Ett ger
upprustningbiografágare film från EU-området, tillvisar samtsom

spridningoch till aktivt publikarbete. stödja bredFörett att en
ocksåkvalitetsvideo införs särskilt stödhela landetöver ett som
utökatkvalitetsfilm video.omfattar och lansering på Ettimport av

AV-centralemastöd går till film skolan och påi satsning somen
regionerlånecentraler. kvarstår, ochregionalaDe treresurscentra

till visningsorganisationerutpekas produktionscentra. Stödsom
tillkvalitetsfilm hela landet, och sistfortsatt satsning på igaranterar

ochföreslår internationellt samarbetejag fortsatt aktivt deltagande i
film.internationell lansering svenskökning stöden tillen av av

till stöd för distributionföreslår totalt miljoner kronorJag 133
kvalitets-svensk film, och föroch visning hela landet för video,i

film.

Lanseringsstöd5.1

dag distributörerna; ochLanseringssatsningen bestäms i när storenav
betyderhandfulldel de svenska filmerna endast går i kopiorutav en

premiärveckansdetta filmerna endast fem-sex städer får fördeliatt av
mediauppmärksamhet.

snabbt, blirFilm färskvara. denna färskvara kommerOm inteär
den hittaobönhörligt undanträngd andra filmer. snabbtAttav

kan sketill svensk och utländsk kvalitetsfilm därför nödvändigt. Detär
och till-på flera till filmerna kommer snabbt, isätt: att att utgenom se

media-räckligt många kopior de kan användas under den positivaså att
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skugga premiäruppmärksamheten och filmsvenskattsom ger, genom
och kvalitetsfilm ekonomiskt attraktiva.görs

Ett särskilt lanseringsstöd måste skapas. Lanseringsstöd har bl.a.
i Danmark. lanseringsavtalEtt skrivs där med distributörenprövats när

finansieringen klar, stödets storlek bestäms först filmenär när ärmen
klar, före premiären.men

Detta innebär självfallet kvalitetsgallring; somliga filmer bedömsen
då ägnade till omfattande marlmadsföring, somliga kvali-är,en av
tetsskäl eller andra skäl, berättigade till mindre stöd. Fördelarna ärett
dock flera. kan selektivaMan analyser beroende på filmensgöra
karaktär: vilken målgrupp, vilka instrument, vilka media. Lanse-typ av
ringen blir riktad, inte gjord efter mall. också viktigt deDet är atten
slutliga bedömningama karaktär och omfattning lansering ochav av
marknadsföring filmen föreligger i råklippt version. Detgörs när är

allt endast då filmen slutgiltigt kan bedömas.trots
Stödet bör kopplat till distributörens nödvän-insats, intevara men

digtvis på 50/50-bas. film medeltalOm varje svensk i 500 000en ges
kronor lanseringsstöd skulle detta totalti innebära satsning påen

miljoner10 kronor.
De parallellkopior dag till kopiori 100görs är, nästan procent,som

på mycket populära och kommersiellt framgångsrika filmer, särskilt
amerikanska. förFilminstitutets undersökning belägg detta. Där-ger

svenska filmer foreträdda, fall sådana nåri varjeäremot sparsamt som
publik mindre Stödet har kritiserats. bör,400 000. Menänen man som

i det föregående, definiera vad detta stöd dag, och vad det inteisagts är

ar.
biograferna.Stödet ekonomiskt stöd till de små "gröna Där-är ett

uppenbartinte stöd till svensk film, eller till kvalitetsfilm. Det äremot
förvissa populära filmer bör de biograferna snabbt, bådenå småatt

biografernas skull, för Biopubliken utanför storstads-och allmänhetens.
regionerna och aktuell film.har också snabbt bra, populärrätt att se
Därför bör detta omfattning.stöd behållas i nuvarande

Men parallellstödet utvidgas också gälla svensk film,måste att ny
och ickesvensk kvalitetsfilm. bindande koppling till för-Om direkten
handsstödet bör ske det gäller svensk film tveksamt. Distributö-när är

har koppling till films finansiering. Ingår kra-i princip ingenren en
på förhandsstödet riskerar distributö-visst antal kopior ivet ett attman
stryker den eller,kostnaden helt. kostnadsövervältrning,Det ärren en

formulerar det stöd till distributören. Filmen måstepositivt, ettom man
ha distributionsintyg produktionsbeslut enligt nuvarandeinnan tas,

regler; finner byråkra-jag detta rimligt. Enklast, och minsti stort sett
tiskt, kan sedanproblemet lösas beslut antal kopior tasattgenom om
distributören med likagjort sin bedömning, och stödet kan då ges en
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fruktbareller lika antal kopior. dåMan fårstor ett stortsumma, en
kulturpoli-marknadsbedömning, kompletterad medsyntes av en ren en

tisk. Påpekas parallellkopior kraftigt debör, kostnaden för sjunkitatt
tack utvecklingen.åren den tekniskasenaste vare

förhandsstöd börsvensk film finansierats huvudsakEn isom av
lanseras med minst kopior.15

bety-Totalt parallellkopiesatsningen betydabör lanserings- och en
helhetsbildendande svensk film.förstärkning marknadsföringen Iavav

regionalaingår dessutom de deinsatser görs centra gesav somsom
Visningsorganisatio-ökade detta marknadsföringsområde.påresurser

dettaFolkets kompletterarFolketsHus Rörelsen eller Bio,typnema, av
till.stöd jag återkommerinsatser,genom nya som

Förslagl l
.

stödetoch till det utvidgadeMitt förslag till detta lanseringsstöd,är, att
till kronor.parallellkopior, anslås miljoner14

Bio grafstöd5.2

enligtuppgifter hör, direktiven,Till Filmutredningens viktigaste att
kvalitets-och den utländskafinna lösningar den svenska filmens,på

filmens, problem finna distributionsvägar.att
minska den ojämlika konkurrens-hör, förut bl.a.Dit attsagts,som

stärka deTill uppgiften hör ocksåsituationen med amerikansk film. att
ochkonkurrensutsatta situation,svenska biograferna deras allti mer

ekonomiskabiografemasdessutom särskilt bidra till de över-grönaatt
levnad.

kvali-utländsksvensk ochgång stöderEtt påsystem som samma
nödvändigtekonomiskt stöd, alltsåtetsfilm, och biograferna attärger

utforma.
dock baraSveriges filmpolitiska situation kan inte snävtses ur

for-viktigtnationell inträde i detsynvinkel. Efter Sveriges EU är att
kulturpolitisktockså europeisktmulera svensk filmpolitik i etten ny

sammanhang.
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5.2.1 och filmpolitikenEU

Inledningen till arbete med denEU:s europeiska audiovisuella indu-
strin, i mitten 1980-talet, präglades starkt den dåvarande franskaav av
kulturministern medlemsländernaJacques Lang, uppmanade attsom
motverka amerikaniseringen TV-skännar och biodukar.Europasav

Efter samråd med film- och TV-industrin i medlemsländerna starta-
des kommissionens första MEDIA-program år 1988, kom intemen
igång på allvar förrän börjani 1990-talet. Antalet växteav program
snabbt, och i 19 delar år 1993. När MEDIA II-programmetvar uppe
startade den 1 januari 1996 minskades antalet radikalt, och ärprogram

med betydligt budget. Distribution,Detre, större ärtrenu men en
Utveckling och Utbildning. Budgeten för cirka 60 miljo-MEDIA är

ECU en halv miljard kronor.ner
Huvudsyftet med den europeiskaMEDIA-programmet höjaär att

mediaindustrins konkurrenskraft, filmensöka den europeiska mark-
nadsandelar i främst höja denEuropa distributionsstöd och attgenom
europeiska audiovisuella industrins kunskaps- kompetensnivåoch

målinriktade utbildningssatsningar.genom
I mitten 1990-talet började också för stärktEU argumenteraav en

audiovisuell politik utifrån tillväxt- och sysselsättningsperspektiv. Iett
kommissionens vitbok tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättningom
från år 1993 identifieras den audiovisuella sektorn bland de sekto-just

har högst potential för tillväxt och sysselsättning.rer som
År 1994 lade kommissionen fram grönbok förstrategi enen om en

audiovisuell politik grönboken konstaterade kommissioneni unionen. I
filmer och inte vilka produkter helst.TV-program Deatt är ärsom

verktyg för europeisk kultur, de levande dokument för landsvarjeär
identitet och traditioner. Slutsatsen grönboken bör skapai EUattvar,

konkurrenskraftig europeisk audiovisuell både lag-industrien genom
stiftning och stöd.

Det finns alltså både kulturpolitisk, sysselsättningspolitisk ochen en
industripolitisk ambition i arbete med dessa frågor. kultur-EU:s Denen

politiska syftar främst till minska detUSA:s dominans överatt euro-
peiska biograf- och TV-utbudet. Handeln EU-ländernamellan ochUSA
uppvisar väldig obalans det gäller film, och video.TVnären
Handelsunderskottet mellan beräknades tillEuropa och USA 1200
MECU år 1992. USA-filmens genomsnittliga marknadsandel i Europa
ligger på medan icke-amerikanska filmer80 pånärmare procent,
amerikanska biografer mindre 2är än procent.

Media II-programmet löper den december och diskus-31 2000ut
sioner pågår hur fortsättningen skall ut.om se

Artikel 128 Maastrichtfördrageti från år behandlar kulturen.1992
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kultu-tillkulturområdet skall bidraDär står insatser inomEU:satt
nationellaför dessasmed respektutveckling medlemsstaternairens

framhäva detmångfald, och samtidigtoch regionala gemensamma
mellansamarbetetskall främjakulturarvet. Gemenskapens insatser

land.också med tredjemedlemsstaterna men
dvs.susidiaritetsprincipen,på den s.k.Hela kulturartikeln bygger

Endastbeslut området.fatta påländerna skall första hand själva sinai
inbeslut får EUnationellasyftetde inte kan uppnå genom egnaom

dockstimulansåtgärder får dessarådet beslutarmed åtgärder. Om om
författ-ochlagarmedlemsstaternasinte omfatta harmonisering aven

enhälligt.skall skeBeslut kulturornrådetningar. inom
till kul-skall hänsynunionenParagraf kulturartikeln4 i säger att ta

fördraget.områdenandra inomfattar beslut inomturaspekter dennär
mervärdesskatten.utbildning ellerkan gälla regionalstöd,Det t.ex.

skall EUlands agerandeskäl förviktiga kulturpolitiska taFinns ett
hänsyn till det.

påskallhurbehandlat frågan unionenEG-domstolen har också se
domstolenuttaladeGroener-målettillfällekulturfrågoma. Vid attett

politikförai fördragetdet strider bestämmelsernainte attmot somen
medlemsstat.språket isyftar till bevara och främjaatt en

biografertillekonomiskt stödBiografnätverket CinemasEuropa ger
35europeisk film på sin årsrepertoar procenthar minst 45 procentsom

deltar 251nätverkssamarbetetför biografer med flera salonger. I euro-
för visningsärskilt nätverkfinnspeiska biografer 1996. Dessutom ett

Network.Kidsungdomsfilm;barn- och Euroav
biljettstödautomatiskt, ochdel distributionsstödetEn är pergerav

finnsländers filmer.europeiska Dettill distributörer andra även ettav
film Sverigedansk iDistributionselektivt distributionsstöd. gerav

film räknasfransk film. Enstöd distributiondärmed än somav enmer
produk-andelenmed dennationell land har bidragiti det störstasom

småfilm.icke-nationell Deitionsmedel. skall återinvesterasStödet
fåttöverlagstödetländerna, verkar habl.a. Sverige, gynnats somav

reaktioner.positiva
automatiskadetutbyggnadförhar uttalat sigKommissionen aven

stödpolicy. Kom-nyckelroll istödet eftersom spela EU:sdet enanses
video ochockså gälla TV-program.vill utveckla det tillmissionen att

synpunkt finnssammanfatta, det EU:skan alltså utta-Man att enur
nationellaocheuropeiskaför stöd till denlat kulturpolitisk målsättning

filmen.
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5.2.2 GATS och filmen

deI multilaterala handelsförhandlingama i den s.k. Uruguayrundan,
vilka avslutades decemberi fördes1993, för första förhand-gången
lingar multilaterala regler för den snabbt växande internationellaom
handeln med tjänster. resulteradeDe i det allmänna tjänstehandels-
avtalet GATS, vilket trädde krafti den 1 januari 1995. Själva GATS-
avtalet innehåller allmänna regler och förpliktelser gäller i principsom
all tjänstehandel, inklusive audiovisuella tjänster.

De audiovisuella tjänsterna, bl.a. omfattar distribution filmsom av
och TV-program, på grund sektorns hårt reglerad, natio-särartvar av
nella subventioner vanligt förekommande etc. och dess kopplingnära
till kärnan i många länders kulturpolitik föremål för komplicerade för-
handlingar under Uruguayrundan. drev för förmå ländernaUSA på att

så långtgående marknadstillträdesåtagandengöra möjligtatt som
medan i synnerhet agerade bromskloss. audiovisuellaEU tjänsternaDe
kom bli de sektorer avgjordes först i Uruguayrundansatt en av som
slutskede. Endast tolv länder slutändani beredda i GATS göraattvar
åtaganden frågai audiovisuella tjänster. Genom fem olikagöraattom
undantag från mest-gynnad-nationsprincipen enligtMGN som-
GATS-avtalet i fall gäller för samtliga tjänstesektorer- för denannat
audiovisuella sektorn, och huvud inte inkludera den sina bind-iöver
ninglistor, lyckades hård kritikEU, från första hand prak-i USA, itrots
tiken helt undanta de audiovisuella fråntjänsterna sina GATS-åtagan-

Ävenden. dessa MGN-undantag hade dock EU-ländema sinse-utan
mellan kunna fortsätta behandla varandra fördelaktigt övrigaänmer
WTO-länder. berorDetta på i betraktas formEU GATSatt som en av
regional integration enligt dess artikel Vilken medgerV, positiv sär-
behandling mellan de länder ingår sådan integration.isom en

Även Sverige under Urguayrundan medleminte i EUännuom var
valde Sverige de flestai sektorer åtagandenivåsin i GATSatt anpassa
till EU:s. Samtidigt önskade slå vakt möjlighetenSverige attsom om

fortsättningsvis måna det svenska språkets ställning denäven iom
audiovisuella sektorn fanns planer på svensk sida hosmen EUäven

vissa begränsade åtaganden det audiovisuella området.göra påatt
Dessa skrinlades dock Uruguayrundansi slutskede efter iEU,när
första hand franska krav, drog tillbaka sina tilltänkta åtaganden och
införde MGN-undantag för den audiovisuella sektorn.nya

Slutresultatet för Sveriges del vad gällde audiovisuella blevtjänster
inga åtaganden gjordes samtidigt Sverige EU:satt tog tresom av

MGN-undantag på det audiovisuella området. ochDessa Sverigeger
EU möjlighet positivt särbehandla europeiska länder de länderatt samt
med vilka Sverige och EU har bilaterala samarbetsavtal kultur-på
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Sve-området. Efter EU-inträdet uppstod diskussion inteom
rige/Finland/Österrike tvåtill också övrigamåste ansluta sig EU:s

ochMGN-undantag. Bland handelspolitiska skäl har Sverigeannat av
frågaFinland dessa två MGN-undantag fullt Dennasig ut.motsatt att ta

regionalaför för föremål for diskussion WTO:sövrigt närvarande iär
de tvåGATS-förenlighetkommitté har uttala sig det är attattsom om

medlemsländer.aktuella MGN-undantagen utsträcks till EU:s tre nya
audiovisuelladetursprungliga MGN-undantag påSveriges tre om-
tjänsteleverantörerrådet medger kan från kravet pågöras attatt avsteg

lika.behandlasskallfrån WTO-länder medlemmar i EUinte ärsom
ochUndantagen gäller produktion och distribution TV-programav
tillekonomiskt stöd kanfilmer. tredje undantaget medgerDet att ges

europeisktfilmer och vissa krav påTV-program möter ursprung.som
ländertill europeiskadet filmvisningstödet skulle utgåOm svenska

bilateralahardvs. EU-länder eller länder med vilka Sverigeickeäven
förskulle det falla inomsamarbetsavtal kulturorrirådetpå ramen

medförenligtdärmedbefintliga MGN-undantag ochSveriges vara
utgå tilldet däremot enbartWTO/GATS. SkulleSveriges åtaganden i

arti-GATSskulle det omfattasfilmer svenskt och EU-ursprung avav
åtaganden iSverigeskel inverkan påoch därmed inte ha någonV

GATS.
2000 in-för GATStjänstehandelsförhandlingama inomNär ramen

förföremålblisektorn ånyoleds kommer den audiovisuella att
ställasäkertkommer dådiskussioner handelsliberalisering. USA attom

åtaganden GATSskall ikrav inklusive Sverige ävenpå EU göraatt
slåfortsättningsvisbör ocksådet audiovisuella området. Sverigepå

MGN-undantagVad gäller devakt kultursektorns särart. somom
kanområdetaudiovisuellanärvarande har på detoch förSverige EU

avskaffasde skallställas pådet uteslutas krav kommerinte attatt att
efterbehövaoch EU kommereller reduceras. Huruvida Sverige att ge

därförför förhandlingsfråga i GATS 2000. Detdylika krav blir är aven
frågor.dessamed kraft bevakar och drivervikt Sverigestor att

ochgäller EUbåde vadSammanfattningsvis kan dock konstateras,
fortsättningenföreligger för de förslag iGATS, inga hinderatt som

läggs.

biografstöd5.2.3 Ett nytt

amerikanskeuropeisk ochmellanojämlika konkurrenssituationenDen
kulturpolitiska dis-återkommandefilm återfinns i EU:stemaettsom

dettafilmens område påkussioner. svenska verkligheten på sättDen är
bekräftelse problemets relevans.påen
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De biograferna har ekonomisksvår situation. bio-gröna Dessaen
grafer behöver särskilda Stimulansbidrag för överleva, svenskvisaatt
film, och visa kvalitetsfilm, inklusive utländsk sådan.

föreslårJag därför, biograferna får garantihyran för svenskaatt
filmer betald. Garantihyran den biografen förminsta avgift betalarär

få visa film. noll besökare får biografágarenKommer betala den,att en
filmen publikt framgångsrik bortfaller den eller betalaroch han hon iär

stället på intäkterna. Garantihyran riskfaktor för de småprocent är en
biograferna. regelbundetDe tvingas välja bort svensk film, och kvali-
tetsfilm, fruktar alltför smal.ärsom man

Skulle stöd denna kostnad skulle biografen vågaersätta störreett ta
och fler risker, och fönster också för mindre kommersielltsittöppna
lockande filmer. Kostnaden stöd/biograf/film till,begränsas i 1997per
års kostnadsläge, tackkronor. själva verket skulle minst750 I inte-

det biljettstöd skisseras nedan kostnaden för denna garantivare som -
bli relativt begränsad sällan.totalt, eftersom den skulle utlösas allt mer
För de röda biograferna skulle stödet innebära teoretisk säker-mer en
het, med tanke på dessa biografers de biografernaomsättning. För små
dock marginell avgörande trygghet på svensk och ut-att satsaen men
ländsk kvalitetsfilm.

Garantin skulle gälla skullealla biografer, röda Garantingröna.som
gälla all film från film fått importstöd.EU-orrirådet, och utländsk som
Jag bedömer kostnaden till miljoner kronor.2

föreslårJag dessutom, och framför generellt Stimulansbidragallt, ett
på kronor från10 för försåld biljett svensk film, och på filmvarje på
hela biografágaren. skill-EU-området. stöd skulle tillfallaDetta Ingen
nad mellan röda och biografer.görs gröna

Utgår från siffror för den svenska1997 års skulle detta stödman
filmens del kosta omkring miljoner kronor, och från EU-22 övriga
området ytterligare miljoner kronor.17

Förslaget skulle ekonomiskt Stimulansbidrag för ökaett attvara
intresset inkludera filmer, frånsvenska och filmer EU-området, iatt
sättningen. Biografágama har marginaler: bidragethårt pressade
skulle substantiellt. Förslaget skulle de första inom EU-ettvara vara av
området filmpå konkret plan stöder den nationella filmen, ochettsom
inom EU-området, därmedoch förverkligar viktiga principiella önske-
mål. Det skulle därmed kunna förbli pilotprojekt kulturpolitikEU:sett
inom mediaområdet, vägledande också för andra EU-medlemmar.

Granskar vi filmimporten från EU-området dag finner dessutom,i vi
från dessa länder importeras uteslutande kvalitetsfilm. biograf-Dettaatt

stöd blir därmed kvalitetsstöd. England dominerande, ocksåett är men
Danmark, Frankrike och Italien betydelsefulla producenter kvali-är av
tetsfilm.



-förslag 109Film hela landetSOU 1998:142 i

tilldominerandesjälvklart i dageffekt detta stödEn ägareär attav
kommerSvensk Filmindustriochbiografkedjor Sandrews att--

strida itycks dåstödet.erhålla betydande delar Detta ettmotav
filmpolitik skallsvenskframfört önskemåldebatten ofta mot-att en ny

svensk film. Viktigareföretagens dominans inomarbeta de integrerade
motståndekonomiska incitamentdock, stödet sitt motgörär att genom

föroch flyttar fram positionernaden amerikanska filmens dominans,
stöd tillviktigtocksåkvalitetsfilm.film och europeisk Detsvensk är ett

biograferröda ochskillnad påbiograferna. Genom inte grönagöraatt
marginellt,biografstöd mån,detta i vissförutser och korrigerar änom

ochbiografägande,svensktdödligt hotframtida falli motvärstaett
mångfalden detta ägande.i

planeringsstadiet ioch isödra Stockholm, i Kurva,I Kungens
USA-ägda bioimperier.heltoch Malmö, byggsGöteborg snart stora

oklart. Attfinns bakomVilka kulturpolitiska ambitioner är ensom
dockskefilm kommeramerikanskytterligare satsning på äratt uppen-

biograf-svenskdominerarföretagOckså de integreradebart. som nu
motiveradekulturpolitisktbehövasäkerhetmarknad kommer med att

svenska filmens position.stöd för försvara denatt
harsamlade volymbiografstödsdettabedömningFör göraatt aven

från övrigaoch filmsvensk film ökar med 20antagitjag procent,att
tilluppgåsammanlagt alltsåskulleBiografstödetmedEU 10 procent.

stöd, dåför dettatakockså anvisaMöjligtmiljoner kronor.44 är att ett
biogra-enskildautbetalningarna till deregleraefterhand lätt kaniman

ferna.

Biografupprustning5.2.4

Ochsnabbt.ljudområdet gårbild- ochutvecklingentekniska inomDen
lockandekonkurrenskraftig ochför biografen skallatt vara envara

och bildljudkvalitet påpubliken denfilm den förmålokal för måste ge
biograferteknisk upprustningstödet tillden kräver. Därför är avsom

delasför upprustningkostnadernautformat såvärdefullt. Stödet är att
biografågarenoch den lokale intressenten,mellan Filminstitutet t.ex.

föreslårbehållas.och bör JagStödet viktigteller kommunen. attär
ändamål.for dettamiljoner kronor2 avsätts
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5.2.5 Publikarbete

I Filmutredningens direktiv anförs, förslagen bör syfta tillatt att
upprätthålla och utveckla biografens roll kulturell mötesplats isom
hela landet och medverka till biopubliken långsiktigt ökar". Därföratt
föreslår jag stöd kan biograferna just dennaett möjlighet: attsom ge
utveckla sin verksamhet, öka sin publik och bredda utbudsitt film.av
Målet skapa fler levnadsdugligaär biografer kanatt hantera filmsom

alla slag, både bred underhållningsfilm och smalare kvalitetsfilmer-av
och finna lokal publik för dem. modell förEn det stödet det välären
fungerande stödet för skolbioverksamheten.

Andra kulturinstitutioner, framför allt har lång erfaren-teatrama, en
het arbeta aktivt för nå olika publikgiupper.att Någon liknandeatt tra-
dition finns inte bland biograferna. Visningsorganisationema och de
regionala betydelsefulla insatser för bredda publi-görresurscentra att
ken, del det arbetet måste också frånutgå biografen.stormen en av
Erfarenheterna från Kulturhuvudstadsåret visar det fyllagår bio-att att
salonger också för kortfilm och smal" film aktivtettgenom- -
publikarbete riktat speciella målgrupper. Regionalamot resurscentra,
liksom Folkets ochHus- Bygdegårdsrörelsema, skulle kunna vara
aktiva aktörer för stödja biograferna i sådant arbete. biogra-Menatt ett
ferna på små har redan mycket knappa marginaler. Därför behövsorter
också ekonomiskt stöd till dem också förett så enkla åtgärder som-
lokala flygblad eller annonser.

Jag föreslår därför stöd till biografutveckling kommuneri medett
mindre 50 000 invånare med syftetän dessa biografer skall kunnaatt
öka och bredda sin publik. innebärDet landets kommuner50 inteatt av
kommer ha möjlighet söka stödet. dessa kommunerMen 50 haratt att
biografer med intäkter och publiksiffror, ochhar tillsammansstörre
90 den totala bruttointäkten för landets biografer.procent av

Stödet kan beviljas till åtgärder syftar till bredda utbudet,attsom
förbättra marknadsföringen och få effektivare hantering filmernaen av

samarbete med andra kultur- och nöjesarrangörer, närliggandegenom
biografer Stödet kan användas till kostnader för lön, programbladm.m.
till hushållen, filmhyror Stödet riktas till den enskildaetc.annonser,
biografen, ägarfonn. bedömningenI skall stödoavsett av vem som
bör in biografens möjligheter överlevaväga på sikt. medOrterattman
bara biograf prioriteras framför med flera biografer.orteren

biografDen kan få stöd skall registrerad hos Filmägarnassom vara
Kontrollbyrå finnasoch på med mindre 50 000 invånare. Denänorten
skall visa eller ha för avsikt visa film minst två kvällar veckaniatt- -
och skall under året för ansökningen ha haft bruttointälct på minsten
100 000 kronor och maximalt Zmiljoner kronor. Ansökan stödom
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redovis-medför biografenutvecklingsplanskall kompletteras med en
med-den lokalaanvändas och påVisaning för hur stödet planeras att

besökare, "sätt-mål för antaletskall ocksåfinansieringen. Den ange
ochvisningsorganisationerkanolika målgrupper.ning och Här

för iStödet beviljas årtill hjälp.regionala tagetettresurscentra vara
Filminstitutet.Besluten fattasunder högst år.tre av

10med beloppStöd kan utgå första året procentmotsvararett som
150 000dock högstföregående år,bruttointäkten på visningaröppnaav

årtillunder kommande år 75sedan nedkronor. Stödet procenttrappas
underförsta åretbeviljade medlen fråndetvå, och högst 50 procent av
resul-uppvisatredje året måsteför andra ochVid ansökanår tre. man

delfinansie-lokalhaUtvecklingsplanen börförstafrån det året.taten en
lokalaeller andra intressenterfrån kommunen motsvararring som

sådantminsökta stödet. Detdet ut-minst 50 är etttro attprocent av
för bio-intresseväcka kommunernasbidrar tillvecklingsstöd också att

förtänka sigkanoch Vilka insatser attgrafens framtid på orten man
verksamheten.och utvecklabevara

stöd.dettaförårkronorföreslår därför 4 miljoner avsättsJag att per
detta stöd.får då delbiografer årCirka 40-50 avper

täcksfunnitshittillsfilmrepertoarenbreddningstöd tillDet somav
film ocheuropeiskochför svenskbiografstödetgenerellaväl detav

delvisbranschanslagdetocksådärförkan utgå. Jag att sommenar
kvar ifinnasskalllängrebiografen inteaktiviteter kringtillanvänts

form.nuvarande

Förslag5.2.6

helafrånför filmtill stödbiografstöd inrättasföreslår alltsåJag att ett
stöd förmedTillsammanslcronor.miljonerEU-området på 44
miljonerupprustningsstöd på 2och detgarantihyra, miljoner kronor,2

påpublikstödochnuvarande omfattning,bibehållskronor i ettsom
miljoner52punkt anvisasunder dennaskullemiljoner kronor,4

kronor.

Videostöd5.3

betydligtnårdistributionsforrn. DendemokratiskFilm på video är en
demförglesbygd ochitillgänglig ocksåbiografen, denlängre ärän

handi-debiograf. Försig tillsvårtolika skäl har att ta ensom av
uthyrningsställen000finns 2omistlig.kappade videon Det närmareär

bibliotek videoutlåning.fleretablerar alltoch dessutom
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Även videouthymingen minskat under år den fortfa-ärom senare
rande väsentlig visningsform. Allt fler uppskattar också haatten ett

bibliotek Videofilmer hemmen,eget i det visar den stadiga ökningenav
videoförsäljningen.av
Men, precis för biograffilmen, det de breda amerikanska fil-ärsom

dominerar videoutbudet. Endast några få publika svenskamerna som
filmer når brett i videohyllorna. För den enskilde videouthyrarenut är
det vanskligt hålla filmer, efterfrågan han inte bliratt ivet storvars
lager. Tio-i-topp-listor i utsträckning utbudet.styr storm.m.

Samtidigt det angeläget alla svenskar fårär möjlighet deatt att se
filmer produceras med statligt stöd. föreslårJag därför stödettsom nytt

innebär fri distribution kvalitetsfilm till landets alla vi-som en av
deouthyrare. Ett ställ med svenska filmer bör stå i varje liten video-
butik/höma. Men också de övriga filmer får del det biografstödsom av
jag beskrivit bör få denna möjlighet nå till videobutikerna.att utovan
Också folkbiblioteken bör få motsvarande distribution dessa filmer.av

5.3.1 Förslag

Jag föreslår stöd bidrar till svensk och europeisk kvalitets-ett attsom
film når hela landet,i och alla därmed får chansut dessaatt atten se
filmer. Filminstitutet för inköp dessa videokassetter frånansvarar av
videouthyrarna.

Inom för videostödet bibehålls också möjligheten få stödattramen
för import och lansering värdefull kvalitetsfilm video.på Utgiv-av
ningen videoårsboken bör också fortsätta och den bör också erbju-av
das bl.a. AV-centralema och biblioteken.

Kostnaden för stödet miljoner6 kronor.är

5.4 Film i skolan

Av tradition har betecknat den film används inom skolanman som som
undervisningsfilm. dag suddasI mellan traditionell under-gränserna ut
visningsfilm och övrig film, inklusive spelfilm. Den nuvarande läropla-

talar lärande i stället för undervisning, och bygger på heltnen ettom
tidigaresätt på eleverna självaannat än aktivt söker kunskap. Medatt

aktiva elever söker sitt lärande på olika suddassättmer gränsernasom
ytterligare.ut
För läroplanens krav på mångfald skall uppfyllasatt krävs många

olika medier i skolan. Film blir de viktigaste. spelfilm,Bra kort-ett av
film och dokumentärfilm kommer spela allt roll på bekost-att störreen
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oftaanvändsFilmupplevelsenundervisningsfilmen.nad somav
starka,Utifråntemaprojekt.ämnesövergripandeförutgångspunkt

söktoch lärarehar eleverfilmupplevelseromtumlandeochspännande
kring.fördjupa sigfrågeställningarolikautarbetatoch attlitteraturupp

ele-aktivaskaparundervisningsmodellstimulerandeDetta är somen
ver.

informationsflödedetbetydelse ialltfärbildenrörliga störreDen en
ocksåblir detDärförungdomar.ochbamdagensöverströmmarsom

informationoch denbudskaptyda desigbarn lärallt viktigare somatt
ochförståde lär sigochmediebrus,omfattande attdettadem imöter

möjlighetbarnenskolan attbehöverDärförkvalitet. sekänna igen ge
betydelse.ochbudskapfilmersdiskuterafilm ochbra att

ochTVbilder viarörligadagimänniskorflestaallra möterDe
måstekulturaktivitetbiografpåfilmvideo. ärAtt somnumera ense

akti-blandbiobesöketinvaltdärförharskolor att taförsvaras. Många
konsertbesök. Genomoch attteaterbesökmuseibesök,viteter som

kulturpolitiskttagithar kommunenskolbio ettmedarbetetstödja
biografen.ochför filmenansvar

ocksåbegreppetableratblivitårendeunder ettSkolbio har senaste
biograf-ochfilmdistributöremakommersiellafilmbranschen. Dehos
omfatt-ökadoch iskolan,marknad inompotentiellharägarna sett en

engagerandeochpopulärfilmbredskollanseringargenomförtning av
fadernsList","Schindlersfrågor,viktigaställerfilm typavsom

m.fl."Michael Collins""Jerusalem",Gump",namn", "Forrest
ochkulturförvaltningarbörskälpedagogiskaochkulturpolitiskaAv

sko-därerbjuds eleverna,utbudocksåför annatskolor ettattta ansvar
måsteskolaVarjeprogramsättning.ochfilmvalförsjälvlan svarar

ochfilmmedarbeteför sittstrategiochmålsättningformulerasjälv
korn-deintegritet gentemotuppnåförundervisningen,media i att en

marknadsföringssatsningar.filmbolagensmersiella
skolbiomed ärarbeteregionalaoch de resurscentrasFilminstitutets

skolanför ärbarabetydelse inte utanharfortsätta. Detoch börviktig
fårskolbionbiografen,lokalatill denstöd enockså genomett som

intäkt.betydelsefull extra
fil-deinutsträckningökandeiköperAV-centralerKommunernas

frånlångtliggerskolorskolbioutbudet. Förfinns i ensomsommer
filmVisavideoprojektorochljudutrustningbramedbiograf kan enman

bygdegården.samlingssal eller iskolansockså ibioliknandepå sättett
landstingellerkommunkan ettanläggningarsådanamobilaMed en

hela sin region.filmerbjuda i
Film-stöd frånmedproduceratsdokumentärfilmer,ochKort- som
regio-frånstödmedårenunderfilmeroch för vissa senasteinstitutet
de ärKännedomenpublik. attsinnåsvårtfilmpooler, harnala att om
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producerade och tillgänglig för visning dålig ochär kunskap ingenutan
efterfrågan.

Visning film på biograf består iav enbart lång-stort settnumera av
film spelfilm. Ibland biografvisas längre dokumentärfilmer och en-
staka kortfilmer förfilm. Dock kan konstaterasom majoritetenattman

dessa filmer överhuvud inteav visas på biograftaget endast i TV.utan
Man kan också konstatera många dessa filmeratt skulle kunna nåav
publik de blev tillgängliga för uthyrningen eller utlånom via AV-cent-

raler och bibliotek. Den främsta målgruppen skolorär också andramen
utbildningsinstitutioner organisationer ochsamt företag kan ha intresse

dessa filmer. Ett ökande intresseav är AV-centraleratt ocksågenom
kunna erbjuda film till vårdsektorn. Jag vill också peka på den allt för
outnyttjade för filmvisning.är De harresurs förutsätt-om museerna
ningar både lokalmässigt och programmässigt utnyttja filmensatt
möjligheter.

Ansvaret för distributionen filmerna ligger på olika bolag och in-av
stitutioner. Deras för information och marknadsföringresurser är
mycket begränsade. Enligt min mening finns det skäl stärka distri-att
butionen dessa filmer.av

I första skede börett Filminstitutet för främstta AV-cent-attansvar
raler och bibliotek löpande informeras kort- och dokumentärfilm-om
produktionen. Det möjligtär särskilda Visningsdagaratt bör arrangeras
på olika håll i landet för kunskapen filmernaatt skall öka. Sådanaom
dagar kan med fördel de regionala för filmarrangeras resurscentraav
och video i samarbete med respektive läns-AV-central. Filmerna bör

tillgängliga både på film och på video.vara Sannolikt kommer biblio-
tekens efterfrågan enbart begränsas till video.att

För möjliggöraatt ökad användning dessa filmer det nöd-en ärav
vändigt ersättningen tillatt rättighetsinnehavarna löses på långsiktigtett

En lösningsätt. bör övervägas AV-centralemasär att och bibliote-som
kens utlåning dessa filmer blir avgiftsfri, under viss angivenav tid och

motprestation till förhandsstöd.vara Atten AV-centralema bör betala
självkostnadspris för kopioma dock rimligt.år

Jag det fördel Filminstitutet fårser att samordnandesom en ett an-
för denna hantering. Det intesvar ändamålsenligtär AV-centralemaatt

och biblioteken skall behöva samverka med flera centrala distributörer
dettautan ombesörjsatt Filminstitutet. Dämied skapas kraftfullav en

organisation för spridning kort- och dokumentärfilm.av
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Förslag5.4. l

kort-spridningförkronormiljonerstöd på 2årligt avföreslårJag ett
tillkronormiljoneroch 4,5AV-centralemaviadokumentärfilmoch

och inne-FilminstitutetadministrerasStödenskolbioverksamheten. av
inräknasverksamhetenutveckling. Imediapedagogiskocksåfattar

7,5påfilmrättigheterinköpochfilmuthyrningFilminstitutetsockså av
miljoner14verksamhetdennaförkostnadTotalkronor.miljoner

kronor.

Regionerna5.5

regio-framgångsrik. DevaritharfilmcentraregionalaUtbyggnaden av
visningskedjor,åtgärder,filmfrämjandemedarbetarnala resurscentra

tillbidrar attsammantagetfilmevenemangmarknadsföring, somm.m.
fortsätta.och börutmärktdettaAlltfilm.svensk ärvisningensprida av

densatsningen ärregionaladeniinslagoffensivtMen: ett mer
Dettaproduktionscentra.regionenutbyggnadenbegynnande somav

spriddajämtproduktionsresurserUttunnadeöverallt.fungerakan inte
Menvittnarteknikbolagradredanvilket om.styggelse,kan enenvara

produk-sigetableratredanregioneruppenbart somdet att treär
iFilmSkåne/Syd.Film iochNordFilmpoolFilm i Väst,tionscentra:

NordFilmPoolochTrollhättaniproduktionutbyggdmedVäst -en- akt-redanharsyskonintressant enBarentshavsprojektenmed som -
total-medVästFilm isärskiltsig,bakom enproduktionningsvärd

kronor.miljoner30på1998budget år över
minstinteMenavgörande.finansieringentill ärbidragRegionemas

ochkulturområden,andrapåuppdragnationellautdelningstatens av
vadvisar ettregionerna,påhaftdettaeffektvitaliserandeden

betyda.håll kancentraltfrånutpekande
näringspoli-föranslagsärskildafådärförbörregioner enDessa tre

lokaltochregionalttillkopplasfilmproduktionpåsatsningtisk som
dessatillvarderakronormiljonpå lanslagårligtföreslårstöd. Jag ett

produktionscentra.regionalabyggaförregioner att upp

Förslag5.5.1

anslåsverksamhetenregionaladenförkostnadföreslårJag att, som
kronor.miljoner17
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5.6 Visningsorganisationer och

kvalitetsimport
Under de första åren med regionala för film uppstodresurscentra en
viss konkurrens med de etablerade visningsorganisationema. Från de

sida fanns rädsla för skullesenares skapa dubbelarbeteatten man gen-
biografernatemot och publiken. Under åren har dock dessa farhågor

mildrats, och samarbetet mellan visningsorganisationer och regionala
kommit igång.resurscentra Visningsorganisationema befarade också

dessaatt skulle bli byråkratiskacentra institutioner, dåligtnya för-som
stod biografemas villkor. Dessa farhågor har kommit på skam och i
stället har den regionala verksamheten ökat det regionala och lokala

för filmen och för biograferna.engagemanget
Det stöd till publikarbete, jag föreslår, kommer bliattsom ytter-

ligare område därett organisationer Folkets Hus-rörelsen, Bygde-som
gårdsrörelsen, Våra gårdar och Folkets Bio kan samarbeta.

Sammantaget innebär mina förslag i det föregående kraftig sats-en
ning på biograferna. Denna satsning kommer i synnerhet bli bety-att
delsefull för de biografernagröna i landet.runt Det viktigt de:är attom
stöd, utgår till dessa centralorganisationer, försom utnyttjas stödjaatt

sådan positiv utveckling för biograferna.en För Folkets Bio och för Bio
Kontrast bedömer jag biografstödet föratt svensk och europeisk
kvalitetsfilm kommer ha betydelse.att Det ökadestor stödet till
parallellkopior till svensk film och utländsk kvalitetsfilm likaså.

Föreningen Sveriges Förenade Filmstudios får inte på motsvarande
delsätt dessa tillkommande stöd. De visar film slutnai visningar.av

och har inte heller några biografer, kan del stöd. De kanegna som av
inte heller få stöd för publikarbete det publikstödet. Därförgenom nya
måste den organisationen prioriteras stöden till visningsorganisatio-när

fördelas.nerna
Kulturföreningen Kedjan och Polfilm får i praktiken också stöd för

sin verksamhet det biografstödet. Det import- och lanse-genom nya
ringsstöd hittills funnits har högi grad behövts försom minimeraatt
riskerna för den in kvalitetsfilm.tar Dessa minskar ocksåsom nu

biljgenom
Min bedömning därför behovetär stöd tillatt import och lanse-av

ring kvalitetsfilm, liksom stöd till visningsorganisationema,av delvis
minskar mina övriga förslag. bedömerJag ändågenom föratt posten
sådana stöd behövs. Men användningsområdet kan vidgas till ocksåatt
omfatta kortfilm, och användas bidragatt för versionering barn-som av
film, textning m.m.
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ocksåfortsättningsvis. Det ärstödfåfilmfestivaler börvissaOckså
fördelaskanvisningsorganisationertillbidragsamtligavärdefullt om

förorganisationernaochFilminstitutetmellanavtallångsiktigagenom
skallför hurplaneringlångsiktig pengarnaunderlättaatt meren

användas.

Förslag5.6. l

ochfilmfestivalervisningsorganisationer,tillstödentillföreslårJag att
kronor.miljoneranslås 11kvalitetsfilmimport av

lanseringochavgifterInternationella5.7

finansie-års1993faller inomsamarbeteinternationellttillAvgifterna
ringsavtal.

denEurimages,TV-fond,ochFilmNordiskideltagandeDet är
infor-FörMedia II-program.och EU:sproduktionsfonden,europeiska

ocksåfinnsfilmområdetstöd inom enocharbeteEU:smation om
svenskamedfinansierasdelvisFilminstitutetvidMediaDesk som

skallSverigeuppfattning attminEU-medel. Det ärmeddelvismedel,
aktivFilminstitutetochsamarbete, att genomdettadelta ifortsätta

ochmanusförfattareproducenter,svenskatillbidraskall attrådgivning
källablikanstöden. Deutnyttjarhittillsgrad enhögrebiografagare i än

inter-denökarocksåfilmsvenskdelarfinansieringför somavav
filmarbetarna.blandorienteringennationella

EU-stöden5.7.1

Det ärII-program.MEDIAmedlemsland EU:si endeltarSverige som
därutöver.kostnaderdirektanågrainnebär inteochbudget,EU:sdel av
stöd inomsökavill kanbiografágareochfilmskaparesvenska somDe

informerasigåtagitSverige att pro-har omDäremotprogrammet.
denochFilminstitutetbranschen. Det görtill genomgrammet man

bidrarmed EUöverenskommelsenEnligtdär.finnsMediaDesk som
innebär attkostnaden. Dettill denlikaFilminstitutetochMEDIA

verksamhet.dennaförkronor000800betalarFilminstitutet ca
biografertillstödekonomisktCinemasBiografnätverket Europa ger

35 procentårsrepertoarpå sinfilmeuropeiskminst 45har procentsom
ocksåpågårnätverkssamarbetesalonger. Ettfleramedbiograferför
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mellan 251 europeiska biografer 1996. Dessutom finns särskiltett
nätverk för visning barn- och ungdomsfilm; Euro Kids Network.av

Distnbutionsstödet är automatiskt, och stöd biljett till distri-ger per
butörer andra europeiska länders filmer.av Ett selektivt stöd tillges
fönnån för små länder. Distribution dansk film i Sverige därmedav ger

stöd distributionän fransk film.mer En film räknas nationellav en som
i det land har bidragit med den andelenstörsta produktionsmedel.som
Stödet skall återinvesteras i icke-nationell film. De små länderna, bl.a.
Sverige, verkar ha stödet,gynnats överlag fått positiva reak-av som
tioner. Kommissionen har uttalat sig för utbyggnad det auto-en av
matiska stödet eftersom det spela nyckelroll i EU:s stödpolicy.anses en
Kommissionen vill utveckla det till också gälla videoatt och TV-
program.

Eurimages renodladär europeisk produktionsstödsfond.en Den
etablerades år 1989 Europarådet och har i dag 40-tal länderav ett
anslutna. Dock bara omkringär länder25 dessa aktiva och betalandeav
medlemmar.

Eurimages produktionsstöd till långfilmer och kreativager doku-
Detmentärer. maximala stödet till långfilm 15är produk-procent av

tionsbudgeten eller maximalt 5 miljoner franska franc. Ett grundlqav
för få stödatt minstär europeiskaatt ländertre involveradeär i pro-
jektet. För dokumentärer gäller också tak på 15 budgeten,ett procent av

här krävs bara europeisk samarbetspartnermen för få stöd. Deten att
maximala stödbeloppet for dokumentärer miljonl franskaär franc.
Stöden utgår räntefria lån skall återbetalas via filmenssom som netto-
intäkter.

Utöver produktionsstödet Eurimages också stöd till distributionger
och visning europeisk film i europeiska länder inteav anslutnaärsom
till MEDIA II-programmet, och med maximalt 100 000 franska franc.
Biografstödet sker i samarbete med MEDIA II:s Europa Cinemas.

Sveriges avgift till Eurimages 4 miljoner kronor.är
Nordisk Film- och TV-fond etablerades år 1990 Nordiskaav

ministerrådet och bygger på finansiering där Ministerrådet betalaren en
tredjedel budgeten, de nordiska filminstituten tredjedelav och deen
nationella, marksändande TV-kanalema tredjedel.en

Nordisk Film- och TV-fond stöd till nordisk samproduktion ochger
distribution långfilmer, TV-drama, kortfilmer och kreativaav doku-
mentärer. I till MEDIAmotsats och Eurimages hämtar här Sverige
hem än in.sätter Av de 267mer projektenpengar perioden juliman 1
1990-31 december 1996 89 33 procent svenska, och 43var procent

stödpengama hamnade i svenskaav projekt, medan Sveriges kapital-
insats 23,5 procent.var
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tillsigriktarprojektprioriterarTV-fondochFilm-Nordisk som
habedömsprojektenvidviktoch fäster att enungdomoch storbarn

Vill-TV-marknaden.ochbiograf-nordiskadenpublikpotential påstor
avtalskriftligttecknatb1.a.därförlångfilm atttillstöd ärförkoren man

biografdistributörer/TV-bolag.tvåmed minstdistributionnordiskom
kronor.miljoneravgift 7,5Sveriges är

marknadsföringInternationell5.7.2

ochfestivalerideltagandeförkostnadernaliggeravtalnuvarandel
finansieringsdel.avtaletsutanförmarknadsföringinternationellannan

delviktiganslaget. Det ärstatligadirektadetstället entäcks iDen av
delta-svensktfrånErfarenheternafilm.svenskdistributionen avav

framgångsriktfortfarande ettärSverigefestivaler visargande atti
vinner stordokumentärerochkortfilmersvenskaminstfilmland. Inte

påbehöverlångñlmenocksåfestivaler. Men synasvid dessaframgång
utlandsförsäljning.stöd förfåförfestivaler att en

ochöversättningdeltagande,förkostnaderförstårFilminstitutet
fallvissailiksominformationsmaterialoch visstfilmernatextning av

vissocksåsköterFilminstitutetfilmskapare.deltagandeförför resor
möjlighetendenfåmångaförviktigt attkortfilm. Det ärförsäljning av

Menkvar.finnasocksåbörverksamhetenochlandetutanförnå utatt
aktivtlikaspelfilmersinasäljer sominteSverigekritikfinnsdet atten

Kritikenländerna.nordiskaövrigademinstinteländer,konkurrerande
iförsäljningochfestivalernamedsambandiaktiviteternabådegäller

sammanhang.andra

Förslag5.7.3

marknaden. DetinternationelladenpåpotentialharfilmSvensk storen
lanseringen.internationellaför denstödfinnsdetviktigt ettdärför attär

Filminstitutet,skötasfortsättningsvis menocksådenskalldel avTill en
produ-till50/50-basispåböranslagethälften gesminst enav

ñlmprojekt. Jagsärskildaförinsatserriktadecent/distributör görsom
Totalmarknadsföring.internationelltillkronormiljoner6avsätter

miljoner19marknadsföring:ochavgifterinternationellakostnad för
kronors
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5.8 Utjämningsdel
Intäkterna, används till dessa olika stödfonner, kommersom vid ett
fortsatt filmavtal variera åren.att över Hur intäkterna blirstora beror
dels på biografpublikens utveckling, dels på utvecklingen i video-
branschen. Det innebär det inte möjligtatt fastställaär exaktaatt nivåer
på stödformema.

Jag har dock valt för tydlighets skullatt också här dem i 1997ange
års nivåer. För klara praktiskatt hantering stöden föreslår jagen attav
31 de medelprocent inflyter avtalet användsav till stödsom genom
inom Film i hela landet. Av denna 10avsätts tillprocent ettsumma
utjämningskonto, styrelsen fördelar mellan de olika stödformemasom
för balanseraatt variationema i intäkterna. Medlen skall fördelas av
styrelsen och får inte användas till andra ändamål dessa sjuän
stödformer.
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ändamålFilmkulturella6

verksamhetFilminstitutetsfinansieringförnuvarande avtal reg-I av
uppgifter,Andrafinansiering.dennaomfattasvad somleras avsom

anslagfinansierasfilmkulturella",allmäntdefinieras genomsom
1997.årkronormiljoner61,6anslagstatsbudgeten. Dettadirekt varur

kro-miljoner28,1intäkteregnaFilminstitutetsTill det kommer om
inteverksamhet ärinstitutetsuppdelningdennaJag att avansernor.

Därförhinder.administrativaonödigaskaparoch bara serfunktionell
distribu-ochproduktionstöd tilldärhelhet,verksamhetenjag som en

fårFilminstitutetinnebärDet samman-attdetion enär posterna.tunga
borgarvilkethelheten,föransvarigstyrelsenmedbudget,hållen som

flexibilitet.för störreen
hemmahörsjälvklartinteverksamheterraddet finnsMen somen

finansieringEndistribution.ellerproduktion avrubrikernaunder
Ihelheten.ingår iochdelar,dessaocksåomfattarfilmpolitiksvensk

avdelningsindelningfrånutgår jagdessaförredovisningmin samma
har.Filminstitutetsom

publikochFilm6.1

uppgifterderadliggerverksamhetFilminstitutetsdeldennaI avenav
uppgifttillPublik harochFilmAvdelningenkapitelredovisas isom

visningsorganisa-stöd tillfinnskulturlivet. Härroll istärka filmensatt
regionalatillstödkvalitetsfilm,lanseringochtill importtioner, av

stöd tillknattebio,ochskolbiotillstödvideo,film ochförresurscentra
filmreper-breddningtilloch stödbiograferteknisk upprustning avav

biograf.påtoaren
kring.förslaglagtochbeskrivitredanhar jagverksamheterDessa

finansieratshittillsalltsåFestival,Utland ochgällerDetsamma som
statsbidrag.direktaav

skull.tydlighetsfördemdärför baravill jag nämnaavsnittdettaI
områden.till dessaAdministrationpunkten 6.5underåterkommerJag
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6.2 Cinematek och Information

Avdelningen Cinematek och Information däremot inte behandladär i
det tidigare. Avdelningens uppgift bl.a.är att

bevara det svenska kulturarvet och dokumentera filmen- konst-som
och nöjesindustri,art

filmarvetgöra tillgängligt regelbundna Visningar,- genom
öka tillgängligheten till samlingar och fakta film för såväl fors-- om
kare, studerande allmänhet bl.a. satsningar på infomia-som genom
tionsteknik och utveckling dataprogram. Låt mig kort gå igenomav
dessa olika verksamheter.

6.2. 1 Filmarkivet

Filmarkivet skall bevara det svenska filmarvet åt eftervärlden, men
också hand betydandeta del de kopior internationella fil-om en av av

visas på biografemas ordinariemer som Svenska produktio-repertoar.
prioriteras alltid, och sedan år 1980 fårner arkivet kallatså säkerhets-

material till alla svenska produktioner erhåller produktionsbidrag isom
någon form från Filminstitutet. Nytillskottet varierar år från år, och
uppgick år 1997 till l 100 titlar.

Samlingarna omfattade år 1997 17 600 titlar. Arkivets tekniker
tvättar inkomna ñlmnegativ, sedan förvaras de nedfrysta i minus
5 grader och i hög fuktighet i kasematter i Filmhuset och i Rotebro.
Denna förvaringsform skadliga kemiskastoppar förändringar. Kase-

fyllda,mattema är och i budgetpropositionen för år 1999 tillförsnu
Filminstitutet medel för inköp ytterligare kasematt.av en

Det likaär självklart filmhistorien skallatt tillgänglig viavara
Filminstitutet, litteraturhistorien skallatt tillgänglig desom vara genom
svenska biblioteken. Därför måste Filminstitutet ha medel konti-att
nuerligt kunna köpa in titlar, också för hålla det arkivnya attmen av
filmer redan har i skick. Bristen klassikergott på ochman andra viktiga
filmer i arkivet blir allt kännbar. Förväntningarna på Filminstitutetmer

kunna visa filmeratt filmhistorisk betydelse ökar både från allmän-av
heten och från studenter och forskare.

Den Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
saknar filmsamling,t.ex. och helt beroendeär lånaegen filmerattav
från Filminstitutet för sin undervisning. Därifrån framförs också viss
kritik Filminstitutet förmot svårigheter få kostnadsfri tillgångatt till
filmkopior för deras studenter och doktorander. Detta uppenbartär ett

faller mellan stolarna liggeransvar det på Filminstitutetssom finan--
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ligger utan-besvarasmåstefråganuniversitetets Denellersiärer men
uppdrag.dettaför

kunnaintresseoch berättigat attfinnsdetdockKlart stortettär att
varjelederSamtidigtinnehar.Filminstitutetfilmskattdenutnyttja som

detdelväxandetilllettharoch det attförslitning,till avvisning en
il970-talen ärochunder 1960-köptes inklassiker nubestånd somav

efter-mycketgällervisas. Detkande knappastskicksådant attett
filmklassiker.angelägnafrågade och

medarbetat attFilminstitutethardecenniernadeUnder senaste
överföravarituppgift harviktig attEnfilmskatten.svenskarädda den

iarbetesäkerhetsmaterial. ärDettatillpå nitratlångfilmensvenskaden
kort-mängderbetydandefortfarandefinnsslutfört. Därutöversettstort

förstörelse.undanräddasmåstepå nitratdokumentärfilmoch som
b1.a.gällerDetrestaurering.Även behovifilmersvart/vita ärmånga av

omfattasinteoch1953-1979periodenunderproduceradefilmer som
kanskekanHärfärgfilmsrestaureringen.pågående sam-enden nuav

förföremålfilm,fiktiv årickeförvaring enmed denverkan ske somav
kronormiljonerfilmarkivet: 7förKostnadparallell utredning.

Färgfilmsrestaurering6.2.2

Dessafärg.ilångfilmerproducerades 3011953-1979periodenUnder
1996årFilminstitutetfickanledningendenförstöras. Avhotas attnu

påbörjaförkronormiljoner att12stödstatligtsärskiltett om
delperiod. Endennafrånfárgfilmensvenska avdenrestaureringen av

förkrävsteknikdigitalköpa införharmedeldessa använts att som
stödmedräddatstitlar19Hittills har avskadade filmer.svårtsärskilt

alltså.återstårmångaanslag,dessa men
förbudgetpropositioneniregeringenföresloganledningendenAv
till-skallBergmansanslag i Ingmarårligtsärskilt namnår 1999 att ett

svenskrestaureringfortsattmöjliggöraförFilminstitutet avföras att
dettautanförliggerangelägetsynnerligenanslagfárgfilm. Detta är men

finansiering.dennaavtal och
allövrigtoch ifárgfilm,restaureringförkostnaderFilminstitutets av

ñlmkulturellatillanslagetförinomfulltbekostasfilm ut ramenannan
möjligablir attpåfilmertillleder nyttRestaureringen attverksamheter.

visningsrättersäljadärmedkanRättighetsinnehavarenpublik.förVisa
detfinnssiktPåi TV.visningförb1.a.filmertill restaureratssom

följdb1.a.ökar,filmvisningförintresset ensomanledning attatt tro av
konkur-antalökatmedTV-områdetpå ettutvecklingensnabbadenav

såvälgällermedier. Detdigitalaandraoch nypro-TV-kanalerrerande
arkiven.filmfilmducerad ursom
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Mot den bakgrunden det rimligtär viss del de intäkteratt rät-en av
tighetshavama får från försäljning visningsrätter restaurerad filmav av
används för bekosta restaureringen.att I Danmark finns till exempel en
överenskommelse mellan det Danska Filminstitutet och vissa produ-
center ersättning till institutet rättighetshavarenär får intäkterom en
från visning restaurerad film. Det leder till för film-av en att resurserna
restaurering ökar, och finansieringen dennaatt verksamhet delasav
mellan och filmbranschen.staten En sådan ansvarsfördelning ligger i
linje med de grundläggande Ökadeprinciperna för filmavtalet.
möjligheter för Filminstitutet filmer ligger ocksåatt restaurera irättig-
hetshavamas intresse.

Jag föreslår Filminstitutet får iatt uppdrag förhandla med rättig-att
hetsinnehavama reglering ersättningen utifrån dessa prin-om en av
ciper.

6.2.3 Dokumentation

Dokumentationen omfattar bibliotek, klipparkiv och bildarkiv. Biblio-
teket Sverigesär specialbibliotek för filmlitteratur och för alla.är öppet
Inspelning och distribution svenska och utländska filmer dokumen-av

medteras manuskript, stillbilder och affischer. Klipparkivetsprogram,
samlingar innehåller filmrecensioner och artiklar svensk dagspress.ur
Förteckningen filmtidslqiftemaöver från stumfilmstiden och framåt
finns utlagt på Filminstitutets hemsida på Internet.

För detta kommer Filminstitutet behöva fortsatta medel. Film-att
institutet har också affisch- och klipparkiv betydande värde, liksomav

bibliotek. Kostnadett för detta: 7 miljoner kronor.

6.2.4 Filmklubben

Cinematekets uppgift hålla filmhistorienär levandeatt visaattgenom
klassiker, retrospektiver, temaserier och utländsk film inte fårny som
kommersiell distribution. Cinemateket har också seminarier med gäs-
tande regissörer, forskare och filmhistoriker.

Huvuddelen filmerna kommer från Filminstitutets arkiv,av eget
del lånas också frånstor internationella filmarkiv.men en Cinemateket

finns i Stockholm, Århar filialer i Malmö och Göteborg. 1997men
hade Cinemateket totalt 1 121 visningar på dessa och antalettre orter
besökare 73 794. Medlemskap obligatoriskt förär tillträde tillvar
visningarna, och Cinematekets filmklubb har årligen cirka 10 000
medlemmar. Genom medlemsavgifter och inträde verksam-genererar
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värdefulltverksamhetCinematekets ettintäkter.också vissaheten ger
kronor.miljonerKostnad: 6fortleva.börochfilmkulturlivetbidrag till

Information6.2.5 m.m.

åretsdär bl.a.StockholmFilmgalan iårligadenanordnarFilminstitutet
öka intres-förtillkommitharGuldbaggepriset attdelasGuldbaggar ut.

Manfilmliv.svensktinstitution iblivitoch harfilmför svenskset en
haft bio-filmerallakringmed faktaFilmårsbokenockså somutger

ochSVTipremiärvisatssådanaocksåunder åretpremiär sommen
ochför internochfilmerfaktabladFilminstitutetTV4. ut svararomger

Dettapåhemsida Internet.institutetsbl.a. viainformation,extern
nödvändiginformationsuppgifterlöpande ärandramedtillsammans en

Filminstitut.del öppetettav
tidi-verksamhetervissaförocksåförsavdelningenTill somansvar

skallföreslårjagbranschanslagdet upp-finansierats somgenomgare
PR-verksam-Biodagen,Storabehållasbör ärVerksamheterhöra. som

dock påFilmtidningen,ochFilmbullensvensk film,förhet samt som
Film-Svenskatidskrifter inomandramedsamordnassikt kanske kan

bedömningMinFilmverkstaden.ocksåjagdel läggerdennainstitutet. I
rationaliseras.kansammanslagningdennaverksamhetenär att genom

dvs.Commissions,Films.k.påaktivtflera regionerI satsar man
sökerfilmerutländskaochsvenskatillstödochInformation som

sätttill regionen ettfilmteamlockaSyftetinspelningsplatser. är att som
erbjudaförocksågenerellt attsysselsättningen meröka enatt men

området. Det ärinomföretagbefintligaförbeläggningkontinuerlig
olika slagfilmarbetare attförprofessionellt genomviktigtockså rent av

produktioner.internationelladelta imöjlighetendetta få storaatt
Com-FilmArcticEuroexempel Barentsärsärskilt intressantEtt
andraocksåBarentsområdet. MenhelaLuleåfrånmission servarsom

motsvarande service.byggerregioner upp
offentligaCommissionsskall dessapraxisinternationellEnligt vara

FilmdeförocksågällerDettaservice.betalt för sininte tarsomorgan
Derasuppbyggnad Sverige.iunderellerfinnscommissions ärsom

filmindustribas iskapabetydelsefull för störrekan bliverksamhet att en
utlandetfrån ärfilmindustrisvensktillingångennaturligaSverige. Den

samla inuppgiftfår iderimligt attdärförFilminstitutet. Det attvia är
informations-ochCommissionssvenska Film attuppgifter somom

inomCommissionFilmlämpligtillvidarecentral lotsa intressenter
landet.

lcronor.Kostnad: miljoner5
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Avdelning Cinematek och information har också intäkter jagsom
beskrev De beräknas till cirka 4,2 miljoner kronor år iovan. 1997per
års prisläge.

6.2.6 Förslag

Den verksamhet med restaurering och visning filmklassikerav som
Filminstitutet driver viktig och börär utvecklas. Samma sak gäller
bibliotek och dokumentation. Jag föreslår därför totalt 25 miljoner till
detta område.

6.3 Film för funktionshindrade

Sveriges omkring 800 000 hörselskadade kan på bio och all filmse
den svenska.utom De kan gå till videobutiken och hyra alla videor- -

de svenska.utom Hörselskadade barn kan alla bamfilmer deutomse
svenska och de utländska, främst tecknade filmer, har svenskt tal.som

Inom driverEU de hörselskadades organisationer för närvarande ett
lobbyarbete för införa obligatoriskatt textning film, video och TV-av
program

Bakgrunden funktionshindradesär rättigheter kunna följaatt sam-
hälls- och kulturlivet. Det kravet har också stöd i FN:s standardregler
för funktionshindrade regel 10 Kultur böratt staternasom anger- -
främja tillgängligheten för med funktionsnedsättning tillpersoner
lokaler för kulturutbud biografer och bibliotek,teatrar,som museer,

bör främjasamt att utvecklingstaterna och användning särskild tek-av
nik så litteratur, film ochatt tillgängliga förteater görs medpersoner
funktionsnedsättning.

I kulturpropositionen prop. 1996/97:3 framhåller också regeringen
viktiga delaratt kulturlivet bedrivs i institutionella former,av som per-

med funktionshinder har svårt del den bakgrundensoner Motatt ta av.
har också Statens kulturråd haft i uppdrag fram föratt ta ett program
ökad tillgänglighet till kulturinstitutionema.

Den orättvisa utestängning det innebär hörselskadade inteattsom
kan delta svensk film lätt avhjälpa.är Om svenska filmerattav textas
på utländska ökarsätt i slag tillgängligheten för dennasamma ettsom

funktionshindrade.grupp
Enligt undersökning Hörselskadades riksförbund gjordeen som

under april år 1998 skulle 59 svenska folket inte upplevaprocent av
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skullemedan 39störande procentmedsvenska filmer textremsor som
störandedetanse som

kunnahörselskadadeocksåalla attförTillgängligheten se--
kanbiopublikenstörningdensvensk film måste vägas mot upp-som
läsavidbiobesökama text-attSverigetextningen. Ileva är vanaav

förkortningsällanupplevsutländsk film. Där textremsanspåremsor
motsvarandepå sättförståelsen. Attstöd förblirstörande. Den ettsom

obligato-införaproblematiskt. Attsvenskapåfölja dialog är enmeren
angeläget,därförbiografpåfilmersvenska ärsamtligarisk textning av

villkorlikapålegitima tahörselskadades rättkontroversiellt. attDeoch
medeldärförföreslårprioriteras. Jag attdockmåstesvensk filmdel av

istöderhållit görsfilmsvenskvarjeförfogande såtillställs att somny
skallsedanfilmsvenskkopiorsamtligatextad version. Om en nyaven

branschenutredning:dennautanförfrågaversiontextadvisas i är en
avgörande ord.därhar givetvis ett

möjlighethörselskadade attOproblematiskt däremot seattär ges
ochbarnviktigtdetsynnerhet attvideoutgåvor. I äritextade versioner

ungdomsfilmema.ochbarn-svenskafrån deungdomar inte stängs ute
kul-alla delartilltillgänglighettillharsynskadadedeOckså rätt av
kanfilmer. Detaktuellaföljamöjlighetocksåinnebärturlivet. attDet

innebärfilmSyntolkningfilmer.dessasyntolkning avgöras avgenom
dialogema.mellanfilmenhänder ivadläser inatt sompersonen

synskadade viatill den mottagareöverföraskantolkningDenna en
kansimultantolkning. Denvidteknikmedhörsnäckamed somsamma

överförsochfilmenmedsynkroniserasljudbandpåockså läsas in som
bio-synskadadetill denkassettbandspelareliteneller viatrådlöst, en

inkopieraskunnaljudslingasådanskullevideobandPåbesökaren. en
finnassedanskullehörselskadade. Dessaförvideobandsärskildapå

syntolkningenSjälva ärfolkbiblioteken.påför utlåningtillgängliga
spelfilm.ordinärförkronor000250dyr, minsttämligendäremot en

utvecklarFilminstitutet meto-värdefulltdetdock attärJag attanser
ochbarn-börOckså härsyntolkning.sådangenomförader för att en

prioriterasungdomsfilmen

April 1998.Demoskop AB
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6.3.1 Förslag

Jag föreslår därför Filminstitutet medel föratt textning på svenskages
för film och video. På sikt bör också Filminstitutet bygga ettupp
bibliotek med textade videor med svenska filmklassiker. förslårJag
också Filminstitutet fåratt i uppdrag syntolkning på video-att pröva
band. föreslårJag 2 miljoner kronor år föratt dessa ända-avsättsper
mål.

6.4 Administration och ledning

Varje organisation behöver administration för fungera, så ocksåatten
filminstitut.ett Styrelsen och ledningen Filminstitutet kostarav

5,7 miljoner kronor räknat i 1997 års prisläge. Till detta kommer per-
sonal och administration för produktionsstöden för år 1997som var
8 miljoner lqonor.

Under rubriken Ekonomi och personal i Filminstitutets redovisning
kostnaderna för Filmhuset, Filminstitutet och förvaltar.ryms ägersom

Det därför kostnadär på 23,6 miljoner kronor år 1997. förMenen att
bilden skall bli rättvis bör jag betona institutet också har intäkteratt
från hyresgäster på 22,5 miljoner kronor.m.m.

Filminstitutet har valt redovisa personalkostnader delatt som en av
kostnaderna inom varje verksamhetsområde. harDet inte möjligt,varit

dessa redovisningaratt utläsa hur medlen fördelats mellan fastaur
kostnader för personal och lokaler och för fördelning till olika stöd-

Av praktiska skälmottagare. har denna utredning valt förmetodsamma
administrationskostnadema under rubriken Film hela5 i landet. Dessa
kostnader får dock inte överstiga 5 den totala Närprocent av summan.
det gäller verksamheten under punkten 6.2 Cinematek och Information
gäller sak. Där naturliga skäl,är, del kostnadernasamma storav en av
fasta för lokaler och personal, och ingår alltså i den totalsumma jag

för dessa ändamål.anger
Däremot ligger ledningen Filminstitutet och administrationenav av

produktionsstöden utanför tidigare angivna bedömningMin ärsummor.
37 miljoner kronor böratt för ledning, personalavsättas och ekonomi,

och då inbegripa kostnaden för administrationen produktionsstöden.av
Också avgiften till kontrollbyrån kvarstår längeså Filminstitutet

finansieras via avtal. Kostnaden för den 2 miljoner kronor.är
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Ledning6.4.1

ledamöter,styrelse på sjuför närvarandeFilminstitutets leds somav en
rådgivandefinnsstyrelsenVid sidanregeringen. ettutses organ,avav

förststyrelsenfår beslutasärendenförvaltningsrådet. Särskilt viktiga av
styrelsensocksåhörande. Rådet sigefter förvaltningsrådets överyttrar

39närvarandebestår förFörvaltningsrådetverksamhetsberättelse. av
och institutionerorganisationerolikaledamöter representerar somsom

styrelseFilminstitutetsverksamhet. Detberörs ilminstitutetsF är somav
företrädda iskallvilkaavtalsparternai samråd med avgör varasom

förvaltningsrådet.
medlemmar såantaletdiffus ochFörvaltningsrådets roll stort attär

litenRådet harroll.spelat sindenbranschens uppfattning är utatt
därför ingenfinnsverksamhet. Detpåverkan Filminstitutetsöver

ochbranschen,innebär inteanledning bibehålla detta Det attatt organ.
insynbraberättigat intresseavtalspartema, harsärskilt inte ett av en

ikan skedetverksamhet. Menledning ochFilminstitutetsöver en
leda-till nioutökasdärför styrelsenföreslårutökad styrelse. Jag att

detbranschen. Därutöver ärefter förslagtillsättsmöter tre avvarav
destyrelsen inombred kompetens iangeläget beakta behovetatt av en

densärskilt beaktabörDåfrågor ligger under Filminstitutet. mansom
här.biblioteksverksamhetomfattande ocharkiv- som ryms

administrationför FilminstitutetskostnadernaOsäkerheten kring
föreslårjagocksåfölja verksamheten attoch svårigheten gör attatt

oberoende översynKulturdepartementet uppdrar åt görapart att enen
behovetflera. göraSkälen till detta Ett attFilminstitutet. ärär avav

Avsikten ärkostnader/ styrningverksamheten och dess transparent.mer
dettill detta. Menskall bidrasammanhållna budgetendenatt genom

verk-förutökadede lqaftigtñlmavtal föreslås här och ramarnasom
kravställerkulturella DetFilminstitutetssamheten stärks också ansvar.

kontrollochbättre insyn överockså påaktiv styrelsepå enmenen mer
också deökarutjämningsfondemade föreslagnaverksamheten. Genom

kulturpolitisktaktivtledning harområden styrelse ochdär ett ansvar.
iden bemanningfram tillkan kommaEn sådan attöversyn rymssom

kanliten.eller för Dettatillräcklig, förde angivna är storovan ramarna
då efterhand.justeras i

Filmhusförlaget6.4.2

Underdotterbolag.helägtFilminstitutetFilmhusförlaget AB är ett av
bl.a.problemekonomiskabrottades förlaget med attår 1997 genom
Filmhusförlagetförlust.gick medtidskriften Chaplinden nedlagdanu

5 18-5995
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har krav övriga dotterbolagz till Filminstitutet-annars attsamma som
klara sig ekonomiskt på kommersiella grunder. Andra verksamheter
inom bolaget hemvideoförsäljning filmklassiker,är ocksåav men
försäljning till institutioner, via AV-centralema ocksåmerparten men
direkt till skolorna. Förlaget tidskriften TeknikTM Män-utger -
niska, Produktionsboken, Filmarbetarkatalogen och har också vissen
bolcutgivning kring film.

Verksamheten beräknas klara sig kommersiell verk-genom egen
samhet. Om Filminstitutet väljer köpa fråntjänster förlaget, föratt t.ex.
videodistribution till AV-centraler el.dyl. täcks dessa kostnader ur
respektive anslag. beräknarJag därför ingen kostnad för förlaget under
denna rubrik.

6.4.3 Förslag

föreslårJag för Filminstitutets ledning och administration inklusiveatt
administrationen produktionsstöden och kontrollbyrån, skall använ-av
das 39 miljoner kronor, administrationen för Film hela landeti ochatt
Cinematek och Information respektiveinom stödramar, dock medryms
tillägget det för Film helai landet fårinte överstiga 5att procent av
totalkostnaden. föreslår ocksåJag Kulturdepartementet genomföratt en
utomstående revision Filminstitutets administration och organisa-av
tion, och förvaltningsrådet läggs och utökadatt ersätts sty-ner av en
relse med nio tillsätts efter förslag från branschen.trepersoner varav

6.5 Filminstitutet och offentlighets-
principen

Enligt direktiven skall Filmutredningen överväga bestämmelsernaom
i tryckfrihetsordningen del allmänna handlingar hosrätt att taom av
myndigheter till någon del skall tillämpas Filminsitutet.påäven

Enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen TF gäller principiell rätten
för och del allmänna handlingar. handlingEnatt tavar en av anses vara
allmän den förvaras eller har kommit in till myndighet eller ärom en
upprättad på myndigheten. Tryckfrihetsförordningen alltså sikte påtar
myndigheter inte på privaträttsliga objekt stiftelser och bolag.som-
Men enligt kap.l sekretesslagen8 § 1980:100 skall det gäller isom
TF del allmänna handlingar hosrätt myndighetatt itaom av en

Övriga2 dotterbolag Media Teknik Sakandinaviskaär: GröndalsstudionaB, AB
51 procent och Rotebro Filmservice AB.
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Vilka dessa iockså hos andratillämpliga delar gälla är anges enorgan.
dennaprivaträttsliga itill lagen.särskild bilaga De som angesorgan

gäller offentlighet.myndigheter detjämställs därmed medbilaga när
frånlagändringresultatutökade offentlighetDenna är ett av en

offentlig verk-insyn iframhölls intressetår propositionen1987. I att av
verk-formen fördenlikartad styrkasamhet gäller med yttreoavsett

1986/87: l.samheten prop. 15
verksam-fler offentligaalltBakgrunden till propositionen attvar

många gångeroch stiftelserpå bolagunder period ladesheter överen -
allmänhetensansågregeringenför undvika offentlighet. Menjust attatt

byttverksamhetenminska bara förkundekrav intepå insyn attanses
bör gälla ioffentlighetsprincipenmenadeOrganisationsform, attutan

bedrivs.verksamhetenvilken formiallmänna angelägenheter, oavsett
Därföroproblematisk.dock intesådan generell bedömningEn är

beslutasdetill fall ochfrån fallsker beslut offentlighet somorganom
sekretesslagen.tilltillfogas bilaganomfattas offentlighetenav

blirbilagasekretesslagensförs in istiftelseföljdEn att t.ex. enav
offentlighets-faller underfrågavid stiftelsen isamtliga handlingaratt

hand-till gälla vissadock begränsasOffentligheten kanprincipen. att
tillämpliga,diarieföring blirochreglerna registreringlingar. Också om

undan-meddelarfrihet. Detystnadsplikt respektiveliksom reglerna om
gälla.ocksåkommerfinns lagenoffentligheten ifrån atttag som

tillhänsynsekretessfinns reglerdessa undantagBland avom
förhållanden liksomekonomiskapersonliga ochenskilda ompersoners

affärsintressen.enskildasenskild ochdriftsförhållanden föraffärs- och
Film-Svenskaför Stiftelsenidaggäller inteOffentlighetsprincipen

iövrigaochinrättades år 1963 parterStiftelseninstitutet. statenav
medenlighetfilmproduktion isvenskfördelar stöd tillfilmavtalet, och

detpåuppdragdag Filminstitutetutför ifilmavtalet. statenDärutöver
svenskaockså för deFilminstitutet stårområdet.filmkulturella sam-

MEDIA II.stödprogramför EU:sordningsinsatsema inom ramen
finan-Filminstitutetsstatliga andelendenEnligt förslag ökarmina av

kommande avtal.kraftigtsiering i
därmed direktfinansierasverksamhetdel FilminstitutetsEn stor av

Övriga beroendedelkan tillintäkterstatliga medel. sägas avvaraenav
påverksamhetmomsbelägga vissfulltfrånavstår utattatt staten

filmområdet.
stöd påhandharFilminstitutetde stödMånga motsvarar somav som

heltoch de finansierasoffentliga institutioner,områden skötsandra av
böroffentlighetsprincipenskäl föreller delvis Det är attstaten.av

stiftelsen. Dehandlingar hosgälla allaochtillämpas Filminstitutetpå
hos deskyddar väl intressenalagenfinns iregler sekretess somom
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företag och enskilda söker stöd i de olika fonderna också falli detsom
stiftelsen omfattas offentlighetsprincipen.av

6.5.1 Förslag

föreslårJag Stiftelsen Svenska Filminstitutet införs bilagani till sek-att
retesslagen..

6.6 Filminstitutets intäkteregna

Filminstitutet tidigarejag del intäkter,nämnt,genererar, som en egna
påverkar det slutliga finansieringsbehovet. beslcriver dessaJagsom

utifrån år 1997. Den dessa kommer från det fastigheten;största av egna
22,5 miljoner kronor. Institutet har också intäkter från försäljning deav
filmer, producerat åren och därmed rättigheternaägersom man genom
till. Denna intäkt uppgick år 1997 till miljoner kronor.1,9

Intäkterna från medlemskap och föreställningar inom Cinematekets
filmklubb uppgick till miljoner4,2 kronor. Avdelningen Film och
publik hade intäkter på miljoner7,1 kronor. del detta,En stor av
4,7 miljoner kronor, utgjordes videoförsäljning, vilken fr.o.m.av

Övriga1998 förts till Filmhusförlaget. intäkter kommer frånöver
bokning och filmuthyming och från tidskriften Zoom.

Totala egna intäkterna år 1997 miljoner kronor. Förslaget34,1var
till finansiering Filminstitutets verksamhet bygger på förutsättningenav

institutet kommer ha intäkter på denna också fortsätt-att minst nivåatt
ningsvis.

6.7 Utj ämningsdel

Intäkterna till Filminstitutet kommer vid fortsatt filmavtal varieraett att
åren.över Hur intäkterna blir beror dels på biografpublikensstora

utveckling, dels på utvecklingen i videobranschen. innebärDet detatt
inte möjligt fastställa exaktaär nivåer på dessa intäkter.att

harJag dock valt för tydlighets skull också här kostnader iatt ange
1997 års nivåer. klaraFör praktisk hantering jag deatt atten anser av
intäkter återstår sedan medel till produktionsstöd och tillavsattssom
Film i hela landet 10 till utjämningskonto,avsätts procent ett som
styrelsen fördelar för balansera variationeina intäktema.iatt
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Finansieringen7

Inledning1

förslagfinansieringsform dettavilkenVid den slutliga bedömningen av
hålla någraviktigtskall dettill filmpolitik är att avges,ny

utgångspunkterna i minnet.
industri-dekulturpolitiska, ocksåcentralasidan dehör, vidDit av

femdeframtidsindustri.Filmbranschen Barapolitiska. senasteär en
ocksåoerhört;produkteraudiovisuellamarknaden föråren har växt

potential intevitillväxtsektorlångfilm befinner sig i ännu settvarsen
sektordennainomsysselsättningenbedöms attslutet på. EUInom

spela inomland kanVilken roll litetåren. ettfördubblas de ettnärmaste
musik-svenskplanet, harinternationelladetkulturornråde, också på

rörelse visat.
kultursektordenmusikrörelsen,medFilmen tillsammansär, ung-

kultur-alltså bådefinnssig Detdomsgenerationema mestengagerar
heltpåindustripolitiska skäloch sätt tarpolitiska nyttettatt staten an-

för degrundtankenockså varitframtid. harför svensk films Detsvar
föregående.detifilmpolitikförslag till svensk presenteratssomny

närings-tillväxten,regionalpolitiken,förkonsekvenserFörslagen har
politiken, och skolan.

årdet sistaårs nivåutifrån 1997Förslagen har preciserats en-
anslag ochbåde Filminstitutetskomplett redovisning kunnat göras av

har,Förslageni Sverige.generella situationoch filmensprioriteringar,
kronor inte imiljonertydlighetsskäl, redovisats i procentsatser avav

anslagVarjesiffror.relation till 1997 års ärtotala ramen och iden
avrundad; ambitionen har varitdetaljrälcnat, presenteraattmen summan

pågrundar sigSiffrornarealistisk nivå.minimisiffra på minsta enen en
Filminstitu-verksamheter inomlångfilmer år.produktion De20 perav
uppdragavtalet, ellerförredan dag bedrivs inomitet avramensom

kostnadsberäk-dockbehållas, intebedömer böroch jag ärstaten, som
utläsakostnader gåttfrån denade. har jag utgåttDär att upp-ursom

administra-förredogjorttidigarefrån Filminstitutet. Som jaggifter är
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tionskostnadema inräknade dessa belopp.i har valt behållaJag att
denna princip för delen Film hela landet, för produktions-i intemen
stöden.

tydlighetsFör skull påpekar anslag till Film-jag också att statens
institutet ökat sedan år de medel anslagit till1997. Det är statensom
Filminstitutet för finansiering de regionala Statensresurscentra.av
anslag filmstödtill för miljoner kro-via Filminstitutet år 1999 138är
nor.

7.2 Direktiven

förslagDet till det föregåendesvensk ñlmpolitik beskrivits iny som
omfattar kostnadsram kronor. för årpå totalt 436 miljoner Ramenen
1997 miljoner ökning på302 kronor. innebär 44Det övervar en pro-

direktivensJag denna ökning absolut nödvändig förcent. attanser vara
uppdrag skall kunna förverkligas.

direktivenI till Filmutredningen nämligen mycket lång radanges en
kulturpolitiska ñlmpolitik skall uppfylla.mål svensk Därsom en ny

avtalsmodellen.också två ñnansieringsalternativ. FörDet äranges ena
denna föringa maximala kostnadsramar, så heller in-statensanges

modell.Det andra alternativ skall analyseras helstatligärsats. som en
denna åtgärderna skallFör konsekvenserna de föreslagnaattanges av

inom för filmstödet.rymmas ramarna
Man kan sammanfatta, för avtalsmodellen anvisas ingaatt ramar,

medan nuvarandestatlig modell skall inom de Fören ramarna.rymmas
den för finansieringenlösningen också, utredningensägs att avsenare
detta entré-kan föreslå förändring gällande mervärdesskattesats påav
avgifter till biografföreställningar".

Först alltså den statliga modellen.

7.3 Statlig finansiering

grund-Jag direktiven finansieringi vad gäller helt statlig treser en
läggande alternativ.

Det första omfattar oförändrade kostnadsramar.
Om kronor, och1997 års kostnadsram alltså 302 miljoner sta-var

bidrag totalt och Filminstitutets egna123 miljoner kronor,tens var
intäkter tillskott blir34 miljoner kronor, betyder detta statensattvar

miljoner145 kronor. detta skall finan-Direktiven också det sättanger
bl.a.sieras, full biobiljetter.momsbeläggning 25 procentgenom av

ytterligare videoEn möjlighet utvidga den tomkassettavgift påär att
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beslutats till också gälla inspelade videokassetter för köpattsom nu
och uthyrning långfilm.av

En full momsbeläggning biografbiljetter skulle i spannetav ge
183 miljoner till 201 miljoner kronor, varifrån avdrag måste förgöras
de 6 finns dag,i cirka 47 miljonerprocent kronor. Nettotillskottetsom
för blir därmed omkringstaten 145 miljoner kronor.

Det statliga intäkter ganska exakt täcker det tillskottger nya som
behövs för bibehålla 1997 års filmverksamhet oförändrad.attsom

Problemet för detta alternativ dock, ingen de kulturpolitiskaär att av
och industripolitiska mål i direktiven skulle uppfyllas.som anges
Svensk film, och den svenska filmindustrisektom skulle riskera att
långsamt vittra bort och marginaliseras, särskilt vid internationella jäm-
förelser. En framtidsbransch skulle retirera.

Jag förordar inte detta alternativ.
Ett andra alternativ bibehållande samtliga de förslagär ett av som

läggs i denna utredning, och den utgiftsvolym på 434 miljoner kronor
föreslås, med helstatlig lösning. kan skeDet skisseratssom men en som

med full momsbeläggning entrébiljetter på biograf,ovan samtav
videokassettavgift på 2,5 den på miljoner30 kronor.procent, senare

Statens ökade bidrag skulle då bli 136 miljoner kronor.
Problemet självfallet vilken effektär 25-procentig momsbelägg-en

ning på biografbiljetter skulle få. Risken de redan höga svenskaär, att
biljettpriserna skulle öka, och publiknedgångviss skulle kunna ske.att
Det i sin strider direktivens önskemål lösningartur ökarmot om som
biobesöken i Sverige.

Jag förordar inte heller detta alternativ.
Ett tredje radikalare alternativ. huvud-är Detett är, övertaratt staten

för den svenska filmpolitiken, påansvaret sätt tarsamma som man
för eller museisektom. Statens tillkommande bidragt.ex. teateransvar

skulle då bli 277 miljoner. ytterligareIngen momsbeläggning skulle
ske.

Förslaget stöds många verksamma svensk film. Skallinom dettaav
alternativ förverkligas kräver det dock politiska beslut ligger utomsom
förutsättningarna för denna utredning.

finnsDet dock utvecklingstendenser talar för sådan lösning.som en
Den utvecklingen fönsterär för film, betal-TV, digitalaena av nya
medier andra televisionens,över det andra faktumnät än Sverige äratt
på få utlandsägd biografmarknadväg att med kanske mindreen - -
intresse ansluta sig till frivilligt avtal. Skulle utveck-att sådanettav en
ling ske, och skulle utländska kommersiella framtidenintressen i så
komma dominera i svensk Filmindustriatt de nuvarande avtalspar-att

kulturpolitiskaternas ansvarstagande begränsas eller helt omöjliggörs,
då uppstår självfallet situation.en annan
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En helstatlig filmpolitik blir då inte bara möjlig, helt nödvän-utan
dig. Min bedömning vi befinnerinteär, i dennaännu situation.att oss

Tilläggas bör, statsmakterna väljer helstatlig finansiering,att om en
momsbeläggning, och med den utgiftsramutan föreligger dettaisom

förslag, detta inte ändrar något i utformning eller motivering i de för-
slag här har lagts. Om helstatlig modell väljs, skall ändåsom en
Filminstitutet behålla sin nuvarande roll. Skulle helstatlig lösningen av
denna sist skisserade modell väljas dockdet viktigt med långsiktigaär
åtaganden. Ryckig medelstilldelning, regimväxlingar skaparsom upp-
eller nedgång i statliga bevillningar, skadar stabiliteten i branschen, och
framtidstron.

7.4 Avtalsmodellen

Den avtalsmodell i olika varianter och med olika avtalsparter, harsom,
gällt sedan år har ofta1963, med kritik. Under kritiken har oftamötts
legat dolt eller missnöje med maktförhållandet inom och mellanöppet
utformningen stöden. Branschen har önskat kontroll "sinaöverav

har för sina" intressen.staten ageratpengar,
Förutsättningen för missnöjet har dock varit relativ jämspelthet.en

Begränsade och jämbördig styrka har orsakat onödiga kon-resurser
flikter. Den administrativa uppdelning avtalspengaf och statligaav
pengar funnits skall dock, enligt detta förslag, upphöra.som

Det svensk ñlmsintresset, vitalitet, borde detgemensamma vara av-
görande. I situation, där går medin avgörandestaten störreen ny
bidrag, minskar också konfliktytoma mellan bransch- och statsbidrag. I
de förslag har lagts har ambitionen också varit tydlighet, enkelhetsom
och klargörande de roller bransch och skall spela, och framförstatav
allt inte skall spela.

Trots kritik avtalsmodellen, och de många onödigagånger kon-mot
flikter funnits, finns dock starka skäl talar för den skallattsom som
bibehållas. svenska filmfamiljenDen inte den kanär större än att sam-
arbeta; avtalet skapar slags där samtal, konflikter framtids-ochett torg,
planering kan modellenAtt unik inget skäl slopa den.äga är är attrum.
Och jag vill redan förordarjag denna modell,säga attnu om men-
bara avtalspartema visar de konkretai åtaganden delar påatt tronom -
avtalsmodellens livskraft och berättigande.

Först några ord de olika parterna.om
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7.4. l Videobranschen

Det videobranschens avhopp från filmavtalet utlöste den krisvar som
denna utredning resultatär På detta kanettsom sätts.a.s. av. man

betrakta avhoppet positivt: det lyfte existerande konflikter ochsom upp
missförhållanden på och gjorde omstruktureringytan, nödvändig.en

Men självfallet perrnanentning detta avhopp på mångavore en av
djupt olycklig.sätt Videomarknaden når längre någon distri-än annan

butionsforrn, den jämlik, eller demokratisk,är vill dettatänjaom man
begrepp smula. Den når långt, både geografiskt, in i samhälls-en

tvingas avstå från biografupplevelsen, och fram tillgrupper män-som
niskor inte kan eller vågar komma till biograf. Videons roll försom en
de handikappades filmupplevelse också avgörande.är

Om kultur i vården borde viktig uppgift för framtiden hörvara en
Videons möjligheter dit.

Å andra sidan videobranschen i hög gradär avhändig vital film-en
miljö, för överleva ekonomiskt. Det filmemasatt exponering på bio-är
graf, och därmed i media, skapar lusten låna eller köpaattsom en
videokassett.

Vid mina många samtal med videobranschens företrädare har vi
varit eniga detta, det önskvärda i videobranschen åter-samt attom om
vänder till avtalet Villkoren för detta har dock dis-part. varit ettsom
kussionsämne. Branschen har önskat konkurrensneutralitet bio-visavi
grafer, och framför allt de TV-kanalema.nya

Detta önskemål i hög grad uppfyllt i detta förslagär till svenskny
filmpolitik. Ett utökat videostöd ingår dessutom bilden.i framförMen
allt måste helheten beaktas: den mycket satsning förut-stora statensom

försätts hela dengöra svenska film-göra och därmed video-att -
marknaden växande.

Goda skäl finns videobranschen därför åter kan bli avtalspart.att en
Man måste därtill analysera de former under vilka detta kan ske.

För videobranschen har fram till och med år 1998 såväl Sveriges
Videodistributörers Förening och VideoHandelns Samarbetsorganisa-
tion varit Deras bidrag till filmavtalet harparter. bestått avgifti en om
32,50 kronor för varje hyrkassett med långfilm, och 18 lcronor för hyr-
kassett med kortfilm. köpvideokassetterFör har avgiften varit 2,50
kronor kassett. Avgiften har tagits videouthyraren, och harutper av
lagts på priset för detaljisten.

För köpvideon har det varit enkelt förfarande. Videohandlarenett
har lagt denna kostnad, kronor,2,50 på försäljningsprissitt vilket inne-
bär kunden i slutänden betaltatt avgiften. hyrkassetterFör detser
annorlunda Där videodistributörenut. ocksåtar avgiften ovanpå sittut
ordinarie pris för uthymingen. Men här står Videohandlaren för risken.

o 18-5995
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Han måste betala denna avgift för ha kassetten i sitt utbud,att oavsett
han kommer hyra den eller inte. ingår och ökarDen delvis,att utom

hans risk han bestämmer sitt utbud. Videohandeln därförnär attmenar
avgiften påverkar vilka filmer väljer ha till uthyrning. Avgiftenattman
minskar intresset filmin smal och till smal film räknas i dessaatt ta
sammanhang flertalet filmer.svenska

På detta liknar hans problem de biografemas, där den lös-sätt gröna
ning jag föreslår stöd till garantihyran.är

Biografágaren betalar bara in avgift till Filminstitutet på de biljetter
faktiskt säljer. deDetta orättvisor i behandlingen deärman en av av

bägge branscherna videohandeln pekat på. rättvisandeEtt sättsom mer
in avgift för uthyrning och försäljning videokassetter skulleatt ta av

därför den påi omsättningen. nivå dåDenatt ta ut procentvara som
rimlig och i praktiken oförändrad kostnad 2,5 procentvore en vore- -

på omsättningen i detaljistledet. Med beräknad omsättning på 1,2en
miljarder kronor detta intäkt till Filminstitutet miljonerpå 30ger en
kronor.

Därmed minimerar risken för detaljhandeln, och borttar ettman
hinder för distribuera också smalare film. Förslaget har därföratt
många fördelar.

Men det har också nackdelar. Uppbörden avgiften underlättasav av
den uthyrarledet.i innebär praktiken högst 20-talDet iatt tas ut ett

uppbördsställen: de olika videodistributörema. avgiftenpåEn procent
måste administreras försäljningsställena. de kedjorvia mångaFör som
köper via grossister det praktiskt lätt genomföra. Dessa grossisterär att
kan hand redovisning och inbetalning avgiften. deFörta om av en-
skilda fackhandlama skulle redovisningen kunna parallellt medgöras
momsredovisningen. överföringkräver administration förDet en ny av
dessa medel.

Vinstema med kan dock nackdelarna. förord-Jaguppvägasystemet
därför detta altemativ.nar

En sådan lösning bidrar till avgiften konkurrensneutral igöraatt mer
förhållande till biografen. Medverkan fråni avtalet ytterligare TV-
kanaler, och höjd biografavgift bidrar därutöver till den konkurrens-en
neutralitet videobranschen efterlyst.som

Skulle videobranschen välja utanför avtalet själv-uppståratt stanna
fallet ekonomiskt bortfall betydande. Statsmaktema dåkanett ärsom
kompensera bortfallet med den videokassettavgift uthyrningpå köp och

film skisserats i avsnitt 7.2.av som ovan
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7.5 Bio graferna

Det kraftigt utökade stöd till biografnäringen på miljoner52 kronor
föreslås i denna utredning motiverar höjning biografavgiftensom en av

från 10 till 12 skulleDet innebära, med 1997 års siffror,procent. en
bidragshöjning från branschen på omkring 18 miljoner kronor.

Denna intäkt måste självfallet också den 25-pro-vägas mot som en
centig innebär i form ökade intäkter, också formimoms av men av-
ökade biljettpriser och därmed möjlig nedgång i antalet biobesökare.en
Följande tabell illustrerar fördelar och nackdelar för olika alter-iparter
nativen avgift och moms.

Tabell 7.1 K0nsekvense4r höjdav moms

Röda biografer Gröna biografer Gröna moms
420 170 350st st st

Avgift 10%

Biljettpris 70:00 60:00 60:00
SFI-avgift -7:00 - -
Moms -4:00 -4200 -
Filmhyra 45% -26:60 -25:20 -28:60
Biografnetto 32:40 30:80 31:40

Moms 25%

Biljettpris 70:00 60:00 60:00
SFI - - -
Moms -14:00 -12:00 -
Fihnhyra 45% -25:20 -21:60 -33:75
Biografnetto 30:80 26:40 26:25

Dzüferens -1:60 -4:40 -5.15per
biljett

Differens för -18,9 msek msek-2,2 msek+4,6
filmägarna

Källa: Biografägama.

Tabellen visar biljettpriset väljer momshöj-att att ta utom man-
ningen hos konsument skulle öka med kronor i den röda biogra-tre-
fen, med åtta kronor för den biografen momsbelagd. Avgröna ärsom
marknadsskäl kan dock biografägama välja stället föri öka bil-att att
jettprisen minska sin marginal med motsvarande belopp. Flera av
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så detekonomistärka biografemassyftar tillutredningens förslag attatt
skall möjligt.vara

biljett-fråndras borttill FilminstitutetavgiftMen såväl sommoms
betyderbetalas. Detdistributörenintäkten filmhyran till attinnan en

Film-avgift tillhöjdomfattningmindreökad fast iliksom enmoms, -
för-sammanlagdaintäkter. Dendistributöremaspåverkarinstitutet

blirtillmomshöjning 25medlusten för filmägama, procent, somen
vilketmiljoner kronortotalteller 16,5biljettkronorvisas 1,60ovan per

för dettasigkompenserarfilmägarnabiobesök. Om650 000motsvarar
biljettpriset.sannolikt slå pådetfilmhyran kommer attgenom

till 25höjningtabellen skulle procentSom momsenavensynes av
förbiograferna. höjningEnföreningsdrivnaslå hårt demot momsenav

6-procentigabiljettpriset. Denbarapåverkar intebiografbranschen
tidigarejagfilmhyran. Somockså påled, dvs.allaläggs imomsen
biogra-momspliktigadelättnad förredovisat inneburithar detta en

ingåendefått dradärmed ocksåferna, rätt att sommomsavsom -
biografernaföreningsdrivnaför deofta Mendessutom 25är procent.
direkt kost-slagitpå 6har denna tillkommande procent som enmoms
derasminskarhårdare, ochslårnad. En 25-procentig ännu mar-moms

kompen-krav påSannolikt kommerbiljett.ginal kronormed 5,15 per
riskerarbiografer,dessakostnad från attsation för denna annarssom

slås ut.
förstabiobesök iantaletökasyftar tillförslagUtredningens att -

kankvalitetsfilm. Detta etthand för europeisksvensk och somanses
skäl för demfilm ochamerikansk atthot distributörerna ettmot av

lösningstatligtillde bidraDärmed skulleställa utanför avtalet.sig en
filmägamaamerikanskaskulle då demed 25 Krasstprocents moms.
marknads-förlustendenkunna de igenberäkna att taatt tar genom

med 650 000biobesökenökalyckasSkulle deandelar från svensk film.
med fyramarknadsandel ökaderas procent.film skullepå amerikansk

dock detta.Utredningens motverkarförslag
till 12höjningmellanskillnaden procentstället jämförOm i enman

förförlustenblir25-procentigochavgift Filminstituteti till momsen
kronorbiograferna, 200 000för de rödakronorfilmägama miljoner9,7

deförmiljoner kronorökad intäkt på 4,6för de ochgröna moms-en
intäktsminskningsammanlagdbefriade biograferna. Detgröna ger en

fler000krävs 210dettakompenserapå 5,3 miljoner kronor. För att
biobesök.

alltalltsåharbiobesökarebiografágare ochSåväl distributörer som
framförbiografavgift på 12avtal ochvinna fortsatt procentpåatt ett en

full på 25 procent.en moms
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7.6 Televisionsbolagen

Som framgår de förslag lagts bidrar Sveriges Television ABav som
med 35 miljoner kronor till den Film- och TV-fond viktig delärsom en

stödförslagen. Vidare bidrar SVT med 17,5 miljoner kronor tillav av-
talets allmänna del. Förhandlingar bör med SVT möjligheterupptas om

utvidga denna del.att senare
Vad gäller den i 1993 års avtal träffade överenskommelsen SVTatt

skall förbinda sig producera med likaatt har den, enligtstoren summa
min uppfattning, inget substantiellt syfte i avtalet. har sedanSVT
år 1993 omkring 210 miljoneranvänt kronor på filmproduktion, eller i
genomsnitt 52,5 miljoner kronor år. Det innebär bedömerSVTattper
sin roll inom film betydelsefull. Omfattningen detta åtagande,som av
där beslut fattas självständigt SVT på grundval avtalsitt medav av

angelägenhet mellanstaten, är och SVT och hör inte hemma istatenen
detta ñlmavtal.

Vad gäller TV4 det önskvärt detär nuvarande åtagandet utvidgasatt
basispå det koncessionsavtal TV-bolaget har fattat medav staten.

digitalaDe sändningstillstånd tilldelats TV-bolag gör, attsom nya
också dessa företag har speciellt för svensk filmmarknad.ett ansvar
Långfilm förju, många dessaär televisionsbolag, dominerandeav en
del programtablåema. Utan den mediauppmärksamhet filmsav som en
biograflansering skulle intresset minska, och därmed deocksåger nya
kanalemas reklaminkomster. Dessa TV-kanalers kulturpolitiskanya an-

kan tyckas dem abstrakt, har ekonomiska konsekvenser.svar men
F ilmutredningen har fört preliminära förhandlingar med flera av

dessa, och har från detta håll framfört principiell önskan in-attman en
gå avtalsparter. De TV-bolagen föreslås bidra miljonermed 5som nya
kronor till avtalet, den exakta nivån måste i de slutligaavgörasmen
förhandlingarna med staten.

7.7 Staten

Statens bidrag till avtalsmodell blir alltså avhängigt de övrigaen av
avtalsparternas totalsummaDen i denna ut-engagemang. som anges
redning, 436 miljoner kronor, bör dock gälla. Jag har förordat en
avtalsmodell. Skulle övriga avtalsparter välja frångå denna, uppståratt
givetvis för situation, där heltstaten statlig finansiering kanen ny en
komma ifråga.

En svensk filmpolitik kräver dock minst den totalvolym jagny an-
gett.
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följandekan dockräknemodell förSom statens exem-engagemang
alltsåñlmpolitiksvenskförtotala volymen ärpel Dentas. ny

exempel SVTdettatillskott sker i ärkronor. De436 miljoner somnya
biografavgifttillökningen 12 ärkronor,35 miljoner procent som

miljonerTV-kanalernas insats på 5och demiljoner kronor,18 nya
kvar ivideobranschen stårförutsätterlika, vilketkronor. Allt övrigt att

avtalet.
dåanslag blirförhållande till 1997 årsbidragsökning iStatens

redan be-påpekas, regeringenkanmiljoner kronor. Därutöver76 att
regionalautbyggnaden defullaslutat den resurscentra somomom

ingår förslag.i mitt

Avtalspartema7.8

eko-bidrardeendast ingåravtalsparterföreslår parterJag att somsom
till avtalet.nomiskt
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Bilaga l

WP:
Kommittédirektiv

Stöd till svensk filmproduktion Dir.

1998:36

Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 1998.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag lämna förslag till huratt ett
framtida stöd till svensk filmproduktion och därmed sammanhängande
verksamheter skall utformas. Utredaren skall inledningsvis kartlägga
filmens situation i Sverige analysera effekterna stödet inomsamt av

för filmavtalet. Utifrån de åtgärder föreslås skall utredarenramen som
förutsättningarnapröva för såväl fortsatt avtalsmodell för finansie-en

ring stödet till svensk filmproduktion, finansieringav utan ettsom en
avtal.

Bakgrund

Sedan år 1963 har stödet till filmproduktion finansierats avtalgenom
mellan och olika berörda branschparter.staten detI nuvarande avtalet,
1993 års finansieringsavtal för Stiftelsen Svenska Filminstitutet det
s.k. filmavtalet, organisationerär inom film-staten, och video-
branschen Sveriges Television ochsamt AB TV4 AB publ. avtals-

Förutom stödetparter. till svensk filmproduktion finansieras inom
för avtalet vissa andraäven stöd relaterade till film- och video-ramen

branschen. Det handlar stöd till biograf- och videoverksamhet påom
mindre och medelstora stöd till samarbete mellan film-orter, och
videobranschen TV-företagen, och avgiftersamt till intematio-m.m.
nellt samarbete. Avtalet löper den december31 1998.ut
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särskiltför frlmavtalet lämnarstödet inomUtöver staten ettramen
förregionalaoch tillstöd filmkulturell verksamhettill resurscentrum

statligtVidare lämnasFilminstitutet.film fördelasoch video avsom
Konstnärsnämnden.kortfilmsproduktionstöd till av

redogjordel996/97:3Kulturpolitik prop.I propositionen rege-
sadesfilmen.för Därframtida insatsernaför inriktningen på deringen

utveckla värde-upprätthålla ochsyfta tillbl.a. börinsatser attatt statens
branscher, säker-med berördasamverkanfull filmproduktion isvensk

olika visnings-värdefull film iutbudställa till bretttillgången ett av
biografens rollutvecklaupprätthålla ochformer landethelai samt att

biopublikentilloch medverkalandetkulturell mötesplats i hela attsom
långsiktigt ökar.

december 1998efter denför tiden 31Inför avtalsperiod gaven ny
utvärdera detuppdragiFilminstitutetregeringen hösten 1996 att nuva-

okto-hela landet.film i Ispridningenrande kartläggaavtalet och att av
film-till svenskStödFilminstitutetber 1997 överlämnade rapporterna

överläggningaroch Underlag förproduktion, landet ettFilm runt om
remiss-Kulturdepartementethöllfilmavtal. december 1997 ettInytt

synpunkterdesammanställningförslag. EnFilminstitutetsmöte avom
dnrKulturdepartementettillgänglig påfinnslämnades vid mötetsom

lämnats iskrivelser harKu97/3439, 3441/Ko. Vissa ären-3440, även
det.

avtalstidens utgång.föreårFilmavtalet skall sägas senast ettupp
decembergången. Iavtalet med årdetta skett förlängsOm inte tre

Video-Sverigesnämligentvå1977 sades avtalet parterna,avupp av
samarbetsorganisation.VideoHandelnsdistributörers ochFörening

deltabereddademeddelat inteorganisationerSedan dessa attatt var
träffade övrigafilmavtal,förlängning nuvarandei parter utomaven

årsinnebär 1993avtalfebruari 1998videobranschen den 13 attett som
denförlängsförändringar,medfinansieringsavtal, vissa t.o.m.smärre
harintefebruari 1999före den 131 december 1999. Om parterna
denavtaletdet förlängdaavtal, gällerkommit t.o.m.överens ett nyttom

31 december 2000.
Sve-föreslår regeringenekonomiska vårpropositionI 1998 års att

pårundradiokontotstödårligttilldelasriges Television AB ett nytt ur
programproduktionkvalificeradsärskiltmiljoner för75 kronor av

och ungdom. Deför barndramatik ochdokumentärer,typerna program
tillanvändasskall hög gradprogramproduktion isärskilda förmedlen

produktions-för utläggningarförutsättningarytterligare skapaatt av
filmare och producenter.med friauppdrag samarbetsprojektförsamt
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Behov fördjupad analysav

Den aktuella filmpolitiska debatten och de nyligen avslutade förhand-
lingama förlängning filmavtalet visar flera frågor behöverattom en av
analyseras inför ställningstagandenärmare framtida stöd tillett ettom
svensk filmproduktion och därmed sammanhängande verksamheter.
Några centrala frågor gäller formerna för stöd, urvalet filmerav som
skall stödjas, distributions- och visningssituationen för film i Sverige

finansieringen stödet.samt av

örhandsstödF och efterhandsstöd

detI nuvarande filmavtalet finns två former produktionsstöd: för-av
handsstöd och efterhandsstöd. Förhandsstödet grundas på den bedöm-
ning filmprojekt Filminstitutetsett konsulenter. Efter-görsav som av
handsstödet enbart kopplat till,är och ökar med, antalet betalande
besökare. den filmpolitiskaI debatten har det från hållvissa ifrågasätts

efterhandsstödet främjar syftet med avtalet. Från andra håll harom man
emellertid pekat på efterhandsstödet medför film- och biograf-att att
branschen nå publik. det gäller förhands-Näruppmuntras att störreen
stödet har Viss kritik riktats de begränsningar gäller för utbe-mot som
talning stöd till enskilda filmer.av

Kriterier för stöd

fåFör produktionsstöd enligt det nuvarande filmavtaletatt skallett an-
tal kriterier uppfyllas. Viss kritik har riktats avtalet inne-intemot att
håller något uttryckligt krav på kvalitet hos de filmproduktioner som
får stöd. Många begreppet kvalitetsfilm för ochoprecistatt är attmenar
det därför inte bör fungera förgrund stöd, all svenskutan attsom en
film behöver stöd och därför bör stödberättigad. Andra attvara menar
endast sådan kvalitetsfilm vänder sig till smala publikgrupper börsom
stödjas, medan kommersiellt inriktad film bör kunna klara sig utanmer
stöd.

Distribution

Distributionen återkommande problem förär såväl svenskett ut-som
ländsk film. En andel filmerde produceras ellerstor importerasav som
har omvittnat svårt nå publiken, särskilt utanför storstäderna.att Inom

för filmavtalet finns stöd till parallelldistribution, dvs.ettramen extra
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medelstorakopior för biografer mindre ochställs till förfogande på
ordinarie distribution. Mångaparallellt med film iärorter att menaren

distributionsproblemet.detta tillräckligt för lösa Kostna-inteatt är att
sammanhanget harderna för distribution aspekt Inämnts.är somen

Blandfilm på biograf berörts.vad gäller visningsituationenäven av
biografstöd diskuterats.har särskiltfråganannat ettom

Filminstitutets förslag

förslag in-innehållerFilminstitutets från hösten 1997 attrapporter om
till50/50-stöd föreslås kunnaföra flera stödformer. s.k.Ett gesnya

producentensskall likasvenska filmproduktioner. Stödet stortvara som
skallföreslås publikstöd,Vidareinsats till viss nivå. ett gessomupp en

förslag Filminstitutetmed såld biljett.fast belopp Ett är attannatett per
produktionsstödsmedel förskall disponera del tillgängligavissen av

för stödproducent, ochdär institutetsamproduktioner, produktioner är
särskildadokumentärfilm. Vidare föreslåstill produktion kort- ochav

fått blandatmedel förslag harför lansering. Filminstitutets motta-ett
hölls idetgande debatten och vid remissmötei den filmpolitiska som

december 1997.

stödFinansieringen av

filmproduktion skallframtida stödet tillfråga hur detEn central är
kombinationavtalsmodellen innebärfinansieras. nuvarandeDen aven

biografföreställ-avgifterbidrag TV-företagen och påfrån ochstaten
ningar och videogram.

speglat detframgångsrikt1960-taletAvtalsmodellen har sedan
ochfilmområdet mellanråderömsesidiga beroende på statensom

för denförefaller förutsättningarnaberörda tidbranscher. Under senare
idelvis förändrats. Någrarådande emellertid haavtalsmodellen parter

delta itidigare valt inteårs finansieringsavtal har1993 nämnts attsom
bidrar såle-ochden förlängning avtalet övriga parter enats omav som

finns dagdes från TV-området itill finansieringen. Påår 1999 inte nya
aktörer filmstödet påbidrar till finansieringeninte sättsammaavsom

och filmarede företagTelevision och MångaSveriges TV4.som av
till någonfilmproduktioner anslutnamedverkar svenska intei ärsom

filmavtalet. denavtalspart, förhandlingar Ioch deltar därmed inte i om
avtals-filmpolitiska huruvidadebatten råder delade meningar om

filmpolitiken,den statligamodellen ägnad uppfylla målen förär att
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eller kompromisser mellan inneburit avtalet självaiparterna attom
verket har förlorat sin kulturpolitiska förankring.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag lämna förslag hurtillatt ett
framtida stöd till svensk filmproduktion och dämied sammanhängande
verksamheter skall utformas. utgångspunktEn för utredarens ställ-
ningstaganden skall den inriktning på de framtida insatserna förvara
filmen regeringen redogjorde för i propositionen Kulturpolitiksom
prop. 1996/97:3.

Som underlag för sina ställningstaganden skall utredaren inled-
ningsvis kartlägga filmens situation i Sverige. Därvid kan Filminstitu-

från hösten 1997 utgångspunkt.tets Kartläggningenrapporter vara en
skall i beskrivning villkoren för produktion, distributionutmynna en av
och visning film i hela landet. Till de faktorer bör belysas hörav som
bransch- och ägarstrukturen, branschens ekonomiska förutsättningar

de förändrade förutsättningar berorsamt på den tekniska utveck-som
lingen inom det audiovisuella området. TV-företagens roll bör belysas,
liksom framväxten distribuera rörliga bilder ochsätt att attav nya
finansiera distributionen. Effekterna den nuvarande avtalsmodellenav
skall analyseras. Kvalitetsfilmens ställning och de oberoende produ-

roll skall särskilt uppmärksammas.centemas
En internationell utblick frågai filmens situation bör göras,om

främst övriga Norden och Europa. Allmänt bör kart-utredaren imot
läggningen beakta den betydelse samproduktioner, istora som synner-
het mellan de nordiska länderna, har för finansieringen filmproduk-av
tioner i Sverige. Kartläggningen skall analysiäven utmynna en av
motiven för fortsatta statliga förinsatser stöd till filmproduk-svensk
tion.

Med kartläggningen grund skall utredaren förslaglämnasom om
hur produktionsstöd för film bör utformas. Syftet börett attvara upp-
rätthålla och utveckla värdefull svensk filmproduktion. förVillkorenen

film skall kunna få stöd skall klargöras.att Utredaren skall vidareen
föreslå åtgärder för främja bred spridning film,och visningatt en av

undersöka hur lansering, marknadsföring ochsamt t.ex.man genom
övrigt publikarbete kan öka antalet biobesök och utveckla biografen

kulturell mötesplats helai landet. Förslag bör lämnas vilkasom om
stödforrner kan utvecklas i detta syfte. förslagen kanI vägast.ex.som
in det starka ideella kring filmen finns bl.a.i Sverige,engagemang som
inom visningsorganisationer och filmstudioföreningar, dettaoch hur

bättre kan tilltasengagemang vara.
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Utredaren skall det stöd lämnasi övrigt inomäven pröva som ramen
för det nuvarande filmavtalet och föreslå vilka åtgärder bör vidtassom
på dessa områden i framtiden. gäller bl.a. avgifter förDet inter-m.m.
nationellt samarbete. fråga utredaren belysaEn skall ärsom om
särskilda åtgärder för förskall vidtas film lättillgängliggöraatt mer
funktionshindrade.

bakgrundMot de åtgärder föreslås skall utredaren prövaav som
förutsättningarna för fortsatt avtalsmodell för finansiering åtgär-en av
derna. finnerOm utredaren sådana förutsättningar finns, skallatt ett
förslag till avtal förslaget framgålämnas. skall det vilkaAvnytt parter

bör ingå, de olika bidrag finansieringen. Försla-tillsamt parternassom
bör förankrat hos de tilltänkta avtalspartema.get vara
Utredaren skall lämna förslag finansiering åtgärdernaäven om en av

avtal. gällandeDärvid kan utredaren bl.a. föreslå förändringutan ett av
mervärdesskattesats entréavgifter till biografföreställningar.på Kon-
sekvenserna den föreslagna finansieringen förslagens ekono-samtav
miska effekter för de före-skall redovisas. Finansieringenstaten av
slagna filmstödet.åtgärderna skall inom för Ramarnarymmas ramarna
för filmstödet för dels detdels i budgetpropositionen år 1998, iges
nuvarande filmavtalet.

Utredaren skall ställning till skall fördela filmstödetta omvem som
inte längre har filmavtal. Utredaren skall vidare övervägaettman om

bestämmelserna all-tryckfrihetsförordningen deli rätt att taom av
handlingar tillämpashos myndigheter till någon del skallmänna även

på Filminstitutet.

Arbetets bedrivande

Utredaren skall bedriva arbetet kontakt med berörda intressenteri nära
inom filmlivet.

Utredaren redovisningskall beakta regeringens direktiv om av
regionalpolitiska konsekvenser dir. offent-1992:50, prövningom av
liga åtaganden dir. 1994:23, redovisning jämställdhetspolitiskaom av
konsekvenser fördir. 124 och redovisning konsekvenser1994: om av
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

En kartläggningen oktoberskall lämnas den 1rapport senastom
1998. Utredningsarbetet i sin helhet skall avslutat den 30senastvara
november 1998.

Kulturdepartementet
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Bilaga 2

StiftelsenförfinansieringsavtaltillFörslag
FilminstitutetSvenska

följande avtal.träffatharbidragsgivandeDe parterna

god-regeringensförbehållundersida träffatAvtalet frånär statens av
kännande.

bestämmelserInledande

1§

FilminstitutetsSvenskaStiftelsenfinansieringenavtalDetta avavser
iändamåloch de andrafilmproduktionstöd till svensk av-angessom

talet.

2§

desåutformasbörfilmproduktionsvensk attför stöd tillReglerna
svenskdistributionochproduktioneffektivrationell ochfrämjar aven

stödmedlen.användningsundfilm och medför aven

3§

visningstidharavtal filmdetta motsva-Med långfilm i ensomavses
andramotsvarande iellerfonnati 35rande minst 2000 meter mm

biograf-nonnalmedbiografpremiärnormalavsedd förformat och är
medgesvisningstid fårregelnfrån sty-exploatering. Undantag avom

dokumentärfilm.ochbarnfilmrelsen det gällernär
detfall däralla devideogram i äravtalMed film i detta ävenavses

praktiskt lämpligt och motiverat.
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4§

filmEn svensk under förutsättning den svenska insatserattanses som
avgörande betydelseär av

§5

filmEn från EU-land under förutsättning filmen harett attanses vara
producent från EU-land och insatsen artistiska medarbetareett atten av

från EU-området avgörande betydelse.är av
Med EU-producent bosatt i EU-land,är ett ettavses en person som

bolag, utländskt företags filial eller juridiskett ären annan person som
registrerad i EU-landet.

Om biografavgifter

6 §

Biografägare eller den eljest anordnar biografföreställning nedansom
kallad biografagare skall till stiftelsen betala avgift, motsvarandeen
tolv bruttobiljettintäkten vid föreställningen. Med sådanprocent in-av
täkt bruttoinkomst enligt de Filmägarnas Kontrollbyrå Aktie-avses av
bolag fastställda allmänna bestämmelserna vid filmleveranser. Film-
hyra skall inte utgå denpå del intäkten avgiften. Det iutgör ärav som
detta sammanhang betydelse för avgiftsplikten film visas medutan om
hjälp videoteknik i stället för med traditionell teknik.av

7§

Avgift skall inte utgå för biografföreställning på sådant fast visnings-
ställe, där det enligt det register fors Kontrollbyrån högstsom av ges
fem föreställningar barnmatinéer.i veckan utöver

Med barnmatiné föreställning riktar till barnsig ochavses som som
börjar klockan 17.senast

Om biografföreställningar har anordnats syftei kringgå bestäm-att
melserna avgiftsplikt, får styrelsen besluta avgiftsplikt före-attom
ligger. Innan styrelsen beslutar i sådant ärende skall styrelsen höra bio-
grafägaren och dennes organisation.

Styrelsen får medge befrielse från avgift för biografföreställning,
där film- och biografhyra avstås och där biljettintäktema anslås till väl-
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skallliknandeFilmfestivaler ochändamål.görande arrangemang
undantas från avgift.

förkla-juliföre den 1 1963,gälldefilm, påvisningFör sättsomav
eller upplysnings-,ändamålvetenskapligtägnad tjänarats attvara

utgå.inteavgiftuppfostringssyfte, skallellerundervisnings-

8§

stiftel-tilldirektavgifternaoch betala inskall redovisaBiografägaren
Regleråret.skall minstredovisningsperioderAntalet sex omvarasen.

filmbranschen.medefter samrådstiftelsenfastställashärom skall av
Kontrollbyrån.fastställsfonnulär,skall ske påRedovisning avsom

tilläm-övrigtavgiftsmedlen skall iinbetalningochredovisningFör av
bestämmelserna vidfastställda allmännaKontrollbyrånde avpas

underlåtenhetstadgas,bestämmelser skall attfilmleveranser. dessaI att
betala ñlmhyra.underlåtenhetmedbetala avgift likställs att

kontrollantstiftelsenlåtaskyldigBiografágaren är att genom
avgiftsredovisning.gällerräkenskaper såvittgranska hans

9§

försorgKontrollbyrånsskallbiografágareberördaFrån snarast genom
avgiftbetalaförbindelseöverlämnastill stiftelseninförskaffas och att

avtalet.bestämmelserna iföljaövrigtavtal och ienligt detta att
skallförbindelsesådanunderlåterBiografägare att av-avgesom

begäransker,avstängning inteOmfrån filmleverans. trotsstängas om
påbelöperavgifterdestiftelsen förfilmuthyrarendet, mot somsvarar

honom.film hyrtsdär det visasföreställning ut avsomenen

videoavgifterOm

10 §

videogramuthyrningverksamhet föryrkesmässigbedriverDen avsom
Avgifternastiftelsen.avgifter tillskall betala vissavideogramuthyrare

enskiltförkunderdirekt tillhandelniuthyrning videogramutgår för av
bruk.

uthymingen.intäkten påAvgiften 2,5utgör procent av
framgårklartdär detförfarandenandra attjämställsMed uthyrning

för köparenmedförsäljning attuthyrning, såsom rättdet frågaär om
köpeskillingen.återfår delhanåterlämna videogrammet mot att av
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Den bedriver yrkesmässig verksamhet för försäljning video-som av
skall betala vissa avgifter till stiftelsen. Avgifterna utgår medgram

2,5 försäljningsintäkten för de videogramprocent innehållerav som
långfilm direkt till kunder för enskilt bruk.

11§

Om verksamheten har anordnats i syfte kringgå bestämmelsernaatt om
avgiftsplikt får styrelsen besluta avgiftsplikt föreligger. Innan styrel-att

beslutar i sådant ärende skall den höra den berörde och video-sen
branschen.

12§

Avgifterna skall redovisas särskilt och betalas in till stiftelsen enligt
regler fastställs stiftelsen efter samråd med videobranschen.som av

För redovisning och inbetalning avgiftsmedlen skall i övrigtav
tillämpas Kontrollbyrân fastställda regler.av

Den avgiftspliktige skyldig låta stiftelsenär kontrollantatt genom
granska hans räkenskaper såvitt gäller avgiftsredovisningen och hans
innehav avgiftspliktiga videogram.av

Kostnaderna för avgiftsuppbörden och kontrollverksamheten skall
betalas stiftelsen.av

13§

Från berörda videogramuthyrare och andra avgiftspliktiga skall snarast
videobranschens försorg införskaffas och till stiftelsen överläm-genom

förbindelse betala avgift enligt gällande film- och videoavtalatt ochnas
i övrigt följa bestämmelsernaatt i avtalet. Förbindelsen skall ha den

lydelse framgår bilagasom av

Om tv-företagens bidrag

14 §

Sveriges Television skallAB månatligen lämna bidrag till stiftelsenett
miljoner kronor kalenderår.motsvarar Därutöversom avsätterxx per

bolaget årligen 35 miljoner kronor till den särskilda Film- och TV-fon-
den.
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stiftel-tillbidraglämnamånatligenskall ettABTelevisionNordisk
kalenderår.milj. krmotsvarar perxsomsen

stiftelsentillbidraglämnamånatligenskall ettGroupModern Times
kalenderår.kronormiljonermotsvarar perxsom

stiftelsentill motsva-bidraglämnamånatligenskall ettCanal+ som
kalenderår.kronormiljoner perrar x

medjämförelseår justerasjuli varjeskall den lBidragen engenom
åraprilden 1ABTelevisionSverigesförkompensationsindex samma

2000.januariförindexetoch

bidragOm statens

15 §

besluterforderligafattarriksdagenförutsättningunder attskall-Staten
Statenkronor.miljonermedxxxstiftelsentillbidragårligtlämna ett- förgällerregler stat-deenligtbidragetuppräknaavsiktförhar somatt

regleringsbrevavsiktförocksåhar attStatenbidragsanslag. genomliga
detinomuppdragutföra statenFilminstitutetSvenska atttilluppdra

området.filmkulturella

medelstiftelsensanvändningenOm av

16 §

tillanvändasskallavtaldettaenligtstiftelsentillförsmedelDe som
ändamål:följ ande

film.svensktillstödutvecklingsstödochProduktions-
medelstoraochmindrepåvideoverksamhetbiograf- ochtillStöd

orter.
påEU-filmochsvensk filmdistributionochlanseringStöd till av

verksamhet,offentligoch ivideoochbiograf
lanse-internationellochsamarbeteinternationellttillAvgifter4. m.m.

ring
skolan.itill filmstödochverksamhetfilmstödj andeRegional

fördelningdennaTV-fonden innanochFilm-tillmiljoner70 avsätts
görs.
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17§

Av de medel under räkenskapsåret influtit till stiftelsensom skall,
55 användas förprocent stöd till svensk lång- och kortfilmsproduktion
produktionsstöd.

18§

Styrelsen skall, innan fördelning de medel enligt 17 §av ärsom
tillgängliga för produktionsstöd undantaggöra med 70 miljoner kronor
till Film och TV-fonden. Av återstående medel skall 66 procent
användas till förhandsstöd långfilmer och 15 till stöd förprocentav
kort- och dokumentärfilmer.

Stöd kan endast utgå till producenter kan redovisa ambitiössom en
plan för filmens spridning i olika visningsforrner, varvid skall beaktas

visning förutsätts ske i de i avtalet medverkandeom tv-företagens
kanaler.

9 skall användas tillprocent utvecklingsfonden och 4 tillprocent
företagsstöd. Av de influtna medlen skall 6 användas för stödprocent
till upphovsmännen i efterhand.

Styrelsen kan, innan denna fördelning och efter detgörs, medelatt
till Film- och TV-fonden undantagits, högst lOavsätta procent av
influtna medel till utjämningsfond. Styrelsen för fördel-en ansvarar
ningen stöden och fördelningen till och från utjämningsfondenav för
produktionsstöd.

19§

deAv medel under räkenskapsåret influtit till stiftelsen skallsom 31
användas till stöd förprocent Film i hela landet.

20§

Av de medel enligt 19 § tillgängligaär skall llsom tillprocent avsättas
lanseringsstöd inklusive parallellkopior, 39 till biografstöd ochprocent
stöd för visning svensk och EU-film, 4,5 till videostöd,av 10procent

till film skolan,iprocent distribution kortfilm och inköp film förav av
denna verksamhet. Till regional verksamhet 13avsätts 8procent, pro-

till visningsorganisationercent och kvalitetsimport och till internatio-
nella avgifter och lansering 14avsätts procent.
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10högst procentfördelning avsättagörs,dennainnankan,Styrelsen
förStyrelsenämningsfond.utj ansvarartillmedelinflutna enav

utjämningsfondenoch fråntillfördelningenochstödenFördelningen av
landet.helaFilm iför

21§

tillgängligaskall§20 görasenligtproduktionsstöderhållerFilmer som
biograf.förversiontextadi en

fårfilm20enligtproduktionsstöd samt somerhållerFilmer som
deskall, utEU-området när somfrånfilmer geskvalitetsstöd och

varjehostillgängligaförsäljning, göraselleruthyrningförvideogram
dettaibranschorganisation partärimedlem somvideodetaljist ärsom

iochfolkbiblioteken utgesförtillgängligaocksåskall görasavtal. Det
textad kopia.en

23§

svenskvärdefullbehovettillgodoseförskall att avStyrelsen ansvara
kortfilm. Sty-långfilmsåvältillstöd somfilmproduktion att gesgenom

tillriktadfilmochdokumentärfilmbehovetbeaktaocksåskallrelsen av
skall avsättas§enligt 19medlen20Minst procentungdom.ochbarn av

stödettillsevidareskall attStyrelsen gerungdom.ochtill barnfilmför
färdigheter,utveckla sinamöjlighet attfilmskapareoch nyayngre

kra-frånmedgesundantagHärvid kankortfilm.tillstödfrämst genom
spridning.ochvisningförplanpåvet

nämnderochkonsulenterOm

§24

förhandsstöderhållaskallfilmprojektvilkabedömningen somFör av
intestyrelsennämnder. Omochkonsulenteranlitastyrelsenskall

skallkonsulentrekommenderatsfilmtill enstöd avbeviljar somen
beslu-självanämnderhar ärfonder,Demotiveras.särskiltdetta som

möjlighet presenteraattskallSökandesinatande inom gesramar.
konsulenter.fleraförprojektsamma
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25§

Konsulenterna och nämnderna skall ha tidsbegränsatett uppdrag. Vid
tillsättande konsulenter och nämnder skall styrelsenav eftersträva en
jämn könsfördelning.

26§

De olika fonderna skall varje verksamhetsår styrelsen eko-av ges en
nomisk inom vilken de till styrelsen kan rekommenderaram produk-
tionsstöd för filmproduktion och stöd för utarbetande underlag förav
ñlmproduktionsprojekt. För nämnderna gäller själva beslutaratt se
inom den ekonomiska ramen.

De medel motsvarande den angivna inte underanväntsramen som
året skall, styrelsen inte finner ordning lämpligare,om till likaen annan
delar öka för år.påföljanderamen

Om efterlevnaden avtaletav

34 §

Filmbranschen och videobranschen förbinder sig verka för dettaatt att
avtal efterlevs. Organisationer bundnaär avtalet pliktigaärsom attav
söka förmå sina medlemmar följa avtalets bestämmelser.att

Åtagande statenav

35 §

Regeringen skall till ledamöter Stiftelsens styrelse nioutseav personer
med integritet och sammantaget den kunskapsom representerar och
erfarenhet relevant förär Stiftelsens verksamhet.som Tre leda-av

skallmöterna efter förslag frånutses branschen.

Avslutande bestämmelser

36 §

Staten får säga avtalet till omedelbart upphörande,upp om annan av-
talspart bryter avtalet.mot
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omedel-tillavtaletfårfilmbranschen sägainomOrganisation upp
återinförsbiografföreställningarförnöjesskattupphörande,bart om

införseffektochkaraktärväsentligenskatteller sammaavannanom
filmvisning.påinförsmervärdeskatteller om

vidbiografavgiftenföravdraggöragäller, atträttenDetsamma om
begrän-inkomstförtaxeringvidrörelsenettointäktenberäkning avav

fårvideobranschen sägainomOrganisation uppavskaffas.ellersas
video-föravdraggöraupphörande, atträttenomedelbarttillavtalet om

fortaxeringvidrörelsenettointäktenberäkningenvidavgiften avav
kassett-gällaskallavskaffas. Detsamma omellerbegränsasinkomst

TelevisionSverigesåterinförs.videokassettbandinspeladepåskatten
för-väsentligupphörande,omedelbarttillavtalet omfårAB säga upp
föruppdragellerkanalstrukturfinansiering,beträffandeskerändring

bolagetsbl.a.beslutetfattade1992riksdagen omdetbolaget avav
riks-grundpåbolagetochavtal avdet statenochverksamhet somav

ingå.kommerdagsbeslutet att
omedelbarttillavtalet upp-fårAB sägaTelevisionNordisk upp

programföretageller somAB annatTelevisionSverigeshörande, om
tv-sänd-rikstäckandebedriverandramedsamverkaniellerensamt

Det-vederlag.reklamsända motmarlmätettillståndfår överattningar
tillståndsitt attförlorarABTelevisionNordiskgällaskall omsamma

rundradiosändning.itelevisionsprogramsändalandethär i

37§

medochtillgällaskalloch2000januariden lkraftträder iavtalDetta
2005.decemberden 31

avtalstidens ut-föreårskeskall ettsenastavtaletUppsägning av
gången.årmedavtaletförlängs treuppsägninguteblivenVidgång.
överlägg-påkallavarjefårår, parttvåkraft iivaritavtaletSedan

avtal.dettaivillkorenmed övriga parterningar om

38§

avgifterdeskallutgång,avtalstidensvidgällaupphöravtalet attOm
bestämmelsernaenligtanvändas2005och2004årenförredovisassom

annat.kommer överensinteavtalet, omi parternaom
förs ivilkavideogramochförskotterlagts iAvgifter, avsersomsom

försäljningförvideogramförelleruthyrning avsesför somhandeln
stiftelsen.återbetalasskallgälla,upphörtavtalet avattdetefter att
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39§

Tvist tolkningen eller tillämpningenom detta avtal eller rättsför-av om
hållanden har sin grund i avtalet skallsom avgöras skiljedomgenom
enligt lag.

Bilagor

Bilaga 1

F örbindelse; biografavgij

Undertecknad anordnare biografföreställning/biografägare, harav som
tagit del gällande ñlm- och videoavtal och deav särskilda regler som
förutsätts i avtalets 8 åtar sig härigenom stiftelsengentemot underatt
den tid avtalet i kraft betalaär in avgift enligt avtalet och låta stiftelsen

denna utsedd kontrollantgenom granska räkenskapernaav såvitt gäller
avgiftsredovisningen, i övrigt följaatt avtalets bestämmelser samt att
godtaga underlåtenhetatt betala avgift likställsatt med underlåtenhet att
betala ñlmhyra.

Bilaga 2

F örbindelse; videoavgzjfter

Undertecknad, tagit del gällande film- och videoavtalsom och deav
särskilda regler förutsätts i avtalets 12 åtar sig härigenomsom gen-

stiftelsentemot under den tidatt avtalet i kraft betalaär avgift enligt
avtalet och låta stiftelsen denna utsedd kontrollant granskagenom av
räkenskaperna såvitt gäller avgiftsredovisningen och innehavet, uthyr-
ningen försäljningensamt avgiftspliktiga videogram, iav övrigtatt
följa avtalets bestämmelser godtasamt underlåtenhetatt att betalaatt
avgift likställs med underlåtenhet betala för levereradeatt videogram.
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nu§14

och TV-Film-gällandeSVTochmellanåtagandet statengällerdetNär
villkoren.deavtal närmaredessa separatsluterfonden ettparter om

nU§16

nordiskainomsamarbetetfortsätterstiftelsenförutsätterStaten att
samord-svenskadesigåtarEurimages samtTV-fonden,ochFilm-

Media II-programmet.tillanslutninginingsinsatsema





1611998:142SOU

3Bilaga

medhaftFilmutredningenKontakter som

organisationerochenskilda

filmkonsulentKerstin,Allroth,
Finlandkulturminister,f.d.Claes,Andersson,

Kjell-Åke, regissörAndersson,
ñlmkonsulentArehn, Mats,

GunérFilm, GöranAthena
WilssonSolveiglän,JönköpingsAV-centralen i

WikmanCommission, LarsFilmArcticEuroBarents
Viklund, SVTand TV, BerntFilmArcticEuroBarents

Gregfeltkontrollbyrå, BjörnBiografágarnas
biografágareBjörn,Wallgren,

filmproducentJohnsson,Bo,
WallinPer-ErikBraTek,

LarssonBiografágama, Torsten
VDStefaneCanal France,+ , StenderupThomasFilminstitutet,Danska

producentEjve Ingemar,
HødnebøEgilAS, PerEmstYoung

Folkets Bio
Ulf NordströmVärmland,Film i

EskilssonFilm i Väst, Tomas
Per-Erik SvenssonNord,Filmpool

RiksorganisationHus-föreningarnasFolkets
John OlssonGirafñlm,

NilssonChristerFilm,Göta
StridsbergJoakimEnd ProductionHappy

PeÅ, filmareHolmqvist
riksförbundHörselskadades

Stefan,regissörJarl,
Dunér, ñlmproducenteroch LennartKropenin, Peter

producentLindström Göran,
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Lindqvist Jan, filmare

Massmediakoncentrationsutredningen,Johan Muck
Migrna Film, Anita Oxburgh
Modern Times Group, Per Törnberg, Peter Possne
NFTU, Kjell-Ove Andersson och Lars-Göran Hedström
Nordisk Film, Eric Crone
Norsk Audiovisuell Produktionsfond, Elin Erichsen
Norsk Film A/S Tom Renlov
Norska Filminstitutet, Per Erik Holst
Oberoende Filmares Förbund
Olofsson, Christina, regissör
Osten, Susanne, regissör
Producentföreningen, Christer Abrahamsen
Sandrews, Klas Olofsson
Svenska F ilminstitutets ledning, Hans Ottosson, Peter Hald, Jan-Erik

Billinger
Svenska Teaterförbundet
Svensk Filmindustri, SF, Kerstin Bonnier
Sveriges F ilmuthyrareförening och Eric Broberg
Sveriges Förenade Filmstudios
Sveriges Television Sam Nilsson, Maria Curman och Jan-Olof Gurinder,Svenska ambassaden i Tyskland, Bonn
Sveriges Videodistxibutörers Förening och Mats Caneman
Synskadades riksförbund
TV 4 Tomas Nilsson
Wechselman, Maj, filmare
VIDSAM, Tom Wiel, videohandeln
Triangelñlm, Lars Jönsson
Träff med samtliga regionala resurscentra
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SocialdepartementetGörbarntill medborgareOmbamochdemokratiunder
1900-ta1et.97 Tänderhelalivet
Det medborgarskapet.Dokumentationunga frånett ersättningssystemnytt for vuxentandvård.2-seminarium.101 Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckerochavLekmannastyrei tid. Dokumentationexperternas från Systembolagetsprodukturval.8

seminarium.102ett När åsikterblir handling. kunskapsöversiktEn omBemäktigaindividerna.Omdomstolarna,lagenoch bemötande medfunktionshinder.16av personerde individuellarättigheternai Sverige.103 Tre städer.Enstorstadspolitikför helalandet.Svenskani EU. Hur kanfrämjakvaliteten de 4 bilagor.25+ st
svenskaEU-textema,1 14 Frånhembränttill Mariakliniken.
Demokratipåeuropeisknivå Demokratiutredningens fakta ungdomarochsvartsprit.26om-skriftserie.124 Läkemedeli vårdochhandel.Om säker,flexibelenLäsarnaochdemokratin brevtill det läsandeett ochsamordnadläkemedelsförsörjning.28-Sverige.134 Detgäller livet. Stödochvårdtill barnoch

ungdomarmedpsykiskaproblem. Bilaga.31+Justitiedepartementet Rättssäkerhet,vårdbehovochsamhällsskyddvid
BROTTSOFFER. psykiatrisktvångsvård.32
Vad hargjorts Vad börgöras 40 Företagaremedrestarbetsförmåga.34
Ensamladvapenlagstiñning.44 Denframtidaarbetsskadeförsäkringen.37
Ombuggningochandrahemligatvångsmedel. Vad46 får for pengarna ResultatstymingavwBulvaneroch 47annat. statsbidragtill vissaorganisationerinomdetsociala
Styrningen polisen.74 området.av 38
Bostadsrättsregister.80 Läkemedelsinformationfor alla. 41
Utvecklingssamarbete rättsområdet. Hur skallSverigemåbättre
Östeuropa.86 första nationellafolkhälsomål.stegetmot 43eDOMAREN OCH BEREDNINGS- Kontrolleradochifrågasatt
ORGANISATIONEN intervjuermed medfunktionshinder.48personer-utbildningocharbetsfördelning.88 De39 Läkemedelsutredningarstegen.- under
Stegetföre.Nedslagi det lokalabrottsförebyggande 1900-taletoch underlagsmaterialtillannat
arbetet.90 Läkemedeli vårdochhandel,SOU 1998:28.50
Makes dödsboförvaltarearvsrätt, ochdödförklaring. Socialavgiftslagen.67
1 10 Arbetsgivarensrehabiliteringsansvar.104
Domstolsorganisationensammanställning Ungai ohälsoförsäkringen.grund-av-materialfrån 1995årsDomstolskommitté.135 Tid för aktivitetochutveckling.106
Redovisningochaktiekapitali 136 1GodTro. Samhälletochnyandligheten.euro. 1 13

Efterlevandepension.Enanpassningtill det refonneradeUtrikesdepartementet ålderspensionssystemet.120
1976årslag immunitet Arbetsförhållandenochprivilegier i ochattityder.vissafallom

29översyn. professionellasen medmöten medfunktions- personer-
NaziguldetochRiksbanken. hinder.121lnterimrapport. 96



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

9Skattebrott.Effektivitet-Integritet138funktionshinder.ochKvinnor, män - kontrolluppgifterochSjälvdeklarationfunktionshindermedutsatthet.OmsärskildEn personer
12förfaranden.förenklade139länder.frånandra - 14näringsrättsligafrågor.E-pengartvångsvården.Fortsattkvalitet iochEffektivitet - 18myndighetEnSiS gränsinstitutionsstyrelseutveckling Statens enav -

Försäkringsgaranti.140Bilagadel.+ 22försäkringsersättningar.forgarantisystemEtt
Kommunikationsdepartementet ochbankaktiebolagledningsreglerförNya

27försäkringsbolag.utveckling.regionalochlT tjänsteresalevnadskostnadervidför ökadeAvdraglän. 19Sverigesexempelfrån120
56arbete.tillfälligtochinfrastrukturenhearingIT-kommisionens om 72finansforbund.KommunalaAndrakammarsalen,digitalamedier.for 82regelsystemreforrneratFörsäkringsforeningar-ett201997-10-24.Riksdagen

87Premiepensionsmyndigheten.2000-skiñet.inforinbäddademedProblem systern
116Stoppreglema.ikommissionenanordnad ITHearing av 122civilrättsligafrågorE-pengar m.m.Statskontoretochlndustriforbundetsamverkanmed - 126taxfree.Beskattningutan211997-11-14.

vidöverklagandereglerTullagens enm. m.miljöer.i digitalaochidentitetIdentifiering
127Tullverket.omorganisationavnovember1997.den12hearingReferatfrånen4 364/98.IT-kommissionensrapport UtbildningsdepartementetavvecklastaxfreeförsäljningenKonsekvenser attav

10för konstCampus49inomEU.
tillsynmedstatligutbildningarFriståendetillväxtkanskapaIT-användningoffensivHur

11områden.olikainomanordnatrådslagmindreföretag.Ettfor av
lärande.och livslångtVuxenutbildningKommunikations-uppdraglT-kommissionen av

medförstaåretochunderinforSituationenhandelsdepartementetochNärings-departementet,
kunskapslyftet.51Rosenbad1997-11-Rotundan,Industriforbundet.och

Distansutbildningskommittén.DUKOM5418.
meddistansutbildningsprojektUtvärderingframtidsscenarier.nationalstaten.Fyraoch avIT

IT-stöd.57586/98.lT-kommissionensrapport
66i skolan.eleverfunktionshindradeFUNKISförutsättningar...tider,Nya nya - personalinomLämplighetsprövning658/98. avlT-kommissionensrapport

69skolbamomsorg.skolaochförskoleverksamhet,lärandet.livslångaochdetSkolan,lT
Distansutbildningskommittén.DUKOMochUtbildningsdepartementetanordnadHearing av lärande.ochundervisningutbildning,PådistansRosenbad1997-12-04,lT-kommissionen,

83distansutbildning.Kostnadseffektiv707/98.K.lT-kommmissionensrapport
Distansutbildningskommittén.DUKOMutveckling.regionalochIT

distans.84utbildningFlexibel1998.underhearingarfrånerfarenheter tre mars
11 1elektroniskakuturarvet.säkradetE-plikt. Att809/98.IT-kommmissionensrapport

12villkor 1likaseminarier ResursertvåfrånRättsinformationoch lT. Rapport
128Forskningspolitik.10910/98.IT-kommissionensoch 1998. rapport1996

131förändring.ständigmyndighetiEnCSN129möjligheter.ochsjöfartsnäringhotSvensk -
följder.EstoniakatasrofenochdessgranskningEn av Jordbruksdepartementet129

EU-perspektiv.1/98.1 FiskeriadministrationeniIT-kommissionensetik rapport ettGod nätet.
24Översyn fiskeriadministrationen133 m.m.av

61Livsmedelstillsyni Sverige.
Finansdepartementet 75Djurforsök.

108Analyserabeskattning.1ochOmstruktureringar mera.
Översyn kollektivatillsynsreglerförochrörelse-av

7försäkringar.



Statens offentliga utredningar 1998

Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet Idrott ochmotionfor livet. Statensstödtill idrotts-
rörelsenochfriluñslivets organisationer.76Välfärdensgenusansikte.3
Nya kommunalförnyelseochkompetens-greppMän alltid Nivå- ochorganisationsspeciñka -passar
utveckling.91medexempelfrånhandeln.4processer
accepteraBetänkandefråndennationellaVårt samordnings-liv kön. Kärlek,ekonomiska ochsom resurser kommitténför Europaåret rasism.99maktdiskurser. mot5
Har rasismentagit slutnu Bilagatill betänkandefrånTy makten din Mytenär detrationellaom dennationellasarnordningskommitténfor EuropaåretarbetslivetochdetjämställdaSverige.6

rasism.100motUtstationering arbetstagare.52av Minskaregleringen kommuneroch landsting.105Främjandelagen av107översyn.en- Kummunaluppdragsverksamhet1998.1 19Distansarbete.115
Medling ochlönebildning. Bilagor. 141+ Miljödepartementet
Kulturdepartementet Grönanyckeltal- Indikatorerför ekologiskthållbartett

samhälle.15Samordning digital marksändTV. 17av
Förordningartill miljöbalken. Bilagor. 35Statens +for världskultur.125museer
Det finsk-svenskagränsälvssamarbetet.39Ny svenskñlmpolitik. 142
Kring Hallandsåsen.60

Närings- och handelsdepartementet Kampanjmedkunskaperochkänslor.Om
kämavfallsomröstningeni Malå kommun1997.62Statenochexportfrnansieringen.23
Kunskapslägetpåkämavfallsornrådet1998.68Östersjöregionen.Ta påmöjligheternai 53vara Förstärktskydd skogsmarkfor naturvård.95avBättreoch tillgänglig information.mer Kämavfall ochSäkerhet.Rapportfrån seminariumettSmåföretagsdelegationens 64rapport säkerhetsanalys slutförvaringom använtavKompetens avi småföretag.
kämbränssle.130Småföretagsdelegationens 77rapport Miljö i grundochbotten erfarenheterfrånRegelförenklingför framtiden. -Hallandsåsen.137Småtöretagsdelegationens 78rapport

Greppet vända regionsutveckling.att en-
Rapportfrån Söderhamnskommittén.89
Godaidéer småföretagochsamverkan.om
Småforetagsdelegationens 92rapport
Kapitalförsörjningtill småföretag.
Småföretagsdelegationens 93rapport
Förslagskatalog.
Småforetagsdelegationens 94rapport
Konkurrenslagensregler töretagskoncentration.om

Bilaga.98+
"SustainableSweden" SUCCESSstory.a-Möjligheterochhinderför internationaliseringen av

svensktmiljöanpassatnäringsliv.ett Bilaga.118+

Inrikesdepartementet
Historia,ekonomiochforskning.
Fem idrott. 33rapporterom
Denkommunalarevisionen demokratisktett-kontrollinstrument.71
OrganisationerMångfaldIntegration framtidaEtt-for statsbidragtill invandrarnassystem
riksorganisationermil. 73





FÅQITZES
FFENTLIGA

UB LI KATION ER

POSTADRESS: STOCKHOLM106 47
FAX08-690 TELEFON:08-69O91 91. 91 90E-POST:frirzes.0rder@liber.5e

FmTzEsINTERNETBOKHANDEL:wwwfritzesse

ISBN 91-38-21061-4
ISSN0375-250X


