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Abstract svenska 

Filmavtalets avskaffande: En kulturanalytisk studie av filmpolitikens omstruktureringsprocess 

 

Kit von Sydow  

 

Filmpolitiken står inför sin största förändring på över femtio år: filmavtalet som präglat 

filmens stödsystem sedan 1963 ska från den 1 januari 2017 ersättas med en ny helstatlig 

filmpolitik. Beslutet grundar sig på att filmbranschen har uttryckt missnöje med hur avtalet 

fungerar i ett filmlandskap och samhälle, som ser så annorlunda ut mot när avtalet infördes. 

Uppsägandet innebär en stor omstrukturering av branschens aktörer, och ovissheten om vilka 

roller de kommer ha i relation till varandra märks i samtal och uttalanden om den kommande 

framtiden. Denna uppsats är en studie i tillämpad kulturanalys med syfte att undersöka 

politiska processer i samband med filmavtalets upphörande och vilka så kallade maktkamper 

som har drivit diskussionerna i olika riktningar.  Materialet består främst av publicerade 

debattinlägg, nyhetsartiklar och uttalanden i anordnade paneldiskussioner. Materialet har 

samlats in och analyserats utifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori 

kombinerat med Pierre Bourdieus teori om fält och maktrelationer. I min analys visar jag hur 

aktörer inom fältet positionerar sig i förhållande till varandra och till de nya förutsättningarna 

som framtiden bär med sig i förhållande till tre teman: budget och filmbranschens värde, 

kvalitet och vem som har rätt att värdera filmen, samt nya medier och hur de ska hanteras. 

Analysen följs av en diskussion där filmavtalet liknas vid en hegemonisk sammanslutning 

som nu befinner sig i upplösning. Detta skapar ett fält där aktörer tvingas omstrukturera sig 

och en kamp om bevarande eller förändring tar vid för att säkra sin maktposition i branschen. 

 

 

Nyckelord: filmavtalet; filmpolitik; biografmoms; kvalitet; visningsfönster; produktionsled; 

diskurs; kulturanalys; hegemoni; fält  
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Abstract English 

The Expiry Of The Swedish Film Agreements: A Cultural Analysis Of The Restructuring In 

The Film Policies  

 

Kit von Sydow 

 

The Swedish film politics are standing in front of the biggest change since 1963. For over 

fifty years the Film Agreements have been driven the Swedish film production and had an 

impact of the structure of relations within the business. In January 2017 the Swedish 

government will take overall responsibility for the film policy and funding, which is an 

outcome from unhappiness with the current system that involved parts finds out-dated and 

conservative. Despite this, the creativity and economy has been affected by the fast growing 

opportunities with Internet, something that evokes different reactions from stakeholders with 

different interests. This study is made from a cultural analytic perspective with the aim to 

explore the political forces and power relations that contributed to a structural rearrangement 

of the industry’s involved. For this I have primary used published debates, news articles and 

arranged panel discussions. My empirical material have been analysed through a method of 

discourse analysis in combination with the Bourdieus theory of the field in relation to the 

three sections of budget, quality and new media. In the analysis I found that the Agreements 

that now will abolish have had a predominant influence of field, which forces the field’s 

structure to rearrange and creates opportunities for changes in power and new allies within the 

branch of industry. 

 

 

Keywords: Film policies; the Film Agreement; cinema VAT, quality, screening forms, film 

production, discourse, hegemony, field 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den svenska filmen har sedan lång tid varit i behov av finansiering utöver sina egna 

biografintäkter. Detta har sedan 1963 till stor del skett genom filmavtalet. Ett avtal som 

infördes mellan stat och viktiga parter i filmbranschen med syfte att tillsammans stötta 

produktion och bevarandet av svensk film, och har sedan dess tillkomst uppdaterats och 

förnyats ungefär var femte år. 

     Den 1 januari 2017 kommer den svenska filmpolitiken att kliva in i en ny historisk tid och 

lämna filmavtalet som har präglat dess utformning i över femtio år. Beslutet att inte förnya 

avtalet togs av regeringen i maj 2015 och har gett upphov till både glädje, funderingar och 

kritik hos filmbranschen. Istället ska regeringen ta ett helhetsansvar för filmpolitiken och ge 

branschen ökat ekonomiskt stöd samt ge fler parter större inflytande över den filmpolitiska 

utformningen. Finansieringen kommer ske genom höjd mervärdeskatt på biografbesök. 

     Många röster har höjts i samband med beslutet och man har diskuterat både filmens och 

branschens framtida utveckling. Regeringen skriver att ”av de remissinstanser som uttalat sig 

är cirka 70 procent för och cirka 22 procent emot att avskaffa filmavtalet. 8 procent tar inte 

tydligt ställning.” (Regeringens hemsida, u.å.) Eftersom en stor majoritet av de drygt 100 

remissvar som kommit till Kulturdepartementets promemoria Framtidens filmpolitik (Ds 

2015:31) varit för avskaffandet har diskussionen inte främst handlat om att behålla avtalet i 

sig utan mer om vad som komma skall. Kulturminister Alice Bah Kuhnke skrev den 8 maj 

2015 ett debattinlägg i Dagens Nyheter där hon formulerade sin syn på vad den nya 

filmpolitiken kommer att innebära för svensk film och filmbransch: 

 

Det nya systemet för filmstöd innebär ett tydligare fokus på kvalitet, förnyelse och tillgänglighet. 

[...] I praktiken blir det en övergång till ett system med bättre balans mellan de konstnärliga och 

kommersiella intressena i filmbranschen. (Dagens Nyheter, 8/5 2015) 

 

Uppsägandet har väckt frågor om bland annat budgetfördelning, kvalitetsbegreppet och film- 

och publikansvar. Samtidigt har nya vägar att se och skapa film radikalt förändrat landskapet 

för filmvärldens alla inblandade och kastat om rollerna på spelplanen. Oenigheterna om den 

nya situationen utan filmavtalet och om förutsättningarna inför framtiden är vad som föranlett 

denna uppsats och diskussionerna bidrar till en översikt av filmpolitikens utmaningar sett ur 

ett branschperspektiv. 
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     Mitt uppsatsarbete påbörjades hösten 2015 inom ramen för min masterutbildning i 

tillämpad kulturanalys, då jag tillbringade 10 veckor på Svenska Filminstitutet som praktikant 

och upplevde diskussionerna om förändringen på nära håll. Tre veckor in på min praktik, den 

25 september 2015, anordnades ”Budgetfrukosten” på Filmhuset i Stockholm. Delar av 

branschen samlades då för att diskutera den budgetproposition som presenterats för de 

närmaste åren och vad den, tillsammans med den nya filmpolitiken, skulle kunna innebära för 

framtiden. Frågorna var många och de deltagande gav uttryck för såväl hoppfullhet som 

ovisshet och besvikelse. 

     Filminstitutet höll i mötet och vd Anna Serner var moderator för de totalt åtta 

representanter från olika delar av branschen som satt i panelen. Själv uttryckte Serner 

besvikelse över den låga budget som regeringen gett filmen, trots att regeringen säger sig 

förstå filmens värde och uttryckt att den spelar en viktig roll för bland annat demokratin. Eva 

Esseen Arndorff, vd på distributionsbolaget TriArt Film, beskrev budgetförslaget från 

regeringen som en ”enorm kalldusch”. Medan Johan Seth, ordförande i Oberoende Filmares 

Förbund [OFF], var mer positiv och sa: ”Jag och OFF är ju väldigt tacksamma över att 

filmavtalet har rivits upp […] och vi ser ju ljust på framtiden även om finanserna ser lite 

skeva ut så har vi ju chansen här att skapa något nytt.” Jimmy Karlsson, Sveriges 

Dramatikerförbund, höll med om att det var positivt att nu få möjlighet att påverka men var 

också kritisk till att regeringen inte lyssnat till alternativa finansieringsmodeller som 

branschen föreslagit. Och Björn Wallgren, ägare av Björn Biografer AB, sa att han tyckte 

långsiktigheten med den nya modellen är ett problem och ville få klartecken om att det 

kommer finnas tillräckligt med resurser för att han med sina åtta mindre biografer ska kunna 

ge publiken bra film.  

     En knapp månad tidigare, under ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm, hade flera 

deltagare uttryckt att den kommande filmpolitiken måste ha en tydlig målstyrning, för att det 

inte ska bli en maktkamp mellan parter i branschen som drar åt olika håll med olika agendor 

för filmens framtid.  I en bransch där aktörerna är så beroende av varandra skulle en sådan 

polariserad situation påverka både konstnärskap, publik och branschen som helhet. Av detta 

insåg jag snart att regeringens beslut var komplext och att det fanns utmaningar med att 

avskaffa ett avtal som gällt under en så lång tid, då det bryter många invanda strukturer som 

fram till nu varit en garanti för att film kan fortsätta produceras. I min uppsats fokuserar jag 

på perioden från det att regeringens promemoria där de aviserade förändringen blev offentlig i 

maj 2015 till att regeringen 10 mars 2016 lade fram den filmpolitiska propositionen till 
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riksdagen. Perioden speglar därmed reaktionerna inför avtalets avskaffande och tiden i både 

ovisshet och förväntan inför propositionen. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med min uppsats är att undersöka de politiska processer som satts i rörelse i samband 

med filmavtalets upphörande och vilka olika maktkamper som har drivit diskussionerna i 

olika riktningar. Studien beskriver hur olika aktörer med olika positioner inom branschen 

under året har stridit mot varandra för att lyfta sina skilda intressen och åsikter. Hur har 

diskussionen efter uppsägandet av filmavtalet sett ut? Och vad är det för föreställningar som 

leder diskussionen i olika riktningar? Jag har valt att besvara de här frågorna i relation till tre 

olika teman: 

- budget och filmbranschens värde 

- kvalitet och vem som har rätt att värdera filmen 

- nya medier och hur de ska hanteras. 

 

Min avsikt är att med denna uppsats beskriva och analysera de olika synsätt som framkommit 

i debatten för att på så sätt bidra till att fördjupa kunskapen om några av filmpolitikens 

dilemman. 

1.3 Material och metod 
För att uppfylla syftet har jag valt att utgå från ett brett material. Detta material utgörs dels av 

publicerade debattinlägg, nyhetsartiklar, politiska utredningar och medieintervjuer. Utöver det 

har jag även studerat delar ur två avsnitt av tv-programmet Babel Bio samt följt fyra olika 

seminarier med debattpaneler bestående personer från filmbranschen. Materialinsamlingen 

påbörjades hösten 2015 då jag började följa debatten i massmedia, med tonvikt på 

dagstidningar. Tidsperioden är relativt begränsad och källorna hänvisar och kritiserar ofta 

varandra, vilket delvis underlättade mitt arbete med att samla in material. Många 

massmediatexter har kommit till min kännedom via utskick av aktuella internetbaserade 

artiklar som jag fick ta del av under min tid som praktikant på Svenska Filminstitutet. Andra 

fann jag i intertextuella referenser, då en text nämnde en annan, eller genom egna 

systematiska sökningar. Den ovan nämnda så kallade Budgetfrukosten var en stor 

inspirationskälla till mitt uppsatsarbete och en av anledningarna till att jag valde filmpolitiken 

som ämne.  

     Att materialet finns tillgängligt för allmänheten gör att personer med andra åsikter har haft 
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möjlighet att reagera och förhålla sig till det som uttalats. Detta är i linje med mitt syfte att 

låta de politiska processerna och diskussionerna tala, och det är också anledningen till att jag 

har valt att avstå från att göra personliga intervjuer. Även panelsamtalen finns tillgängliga 

som inspelat material för de parter som inte kunde närvara (se källförteckning). Det ska 

nämnas att fler offentliga samtal under året har ägt rum men att jag begränsat materialet till de 

diskussioner jag ansett vara mest relevanta i förhållande till uppsatsens syfte och som funnits 

tillgängliga för alla som vill ta del av vad som sagts. 

     Den här uppsatsen handlar om en viktig händelse i filmpolitikens historia. Med ett brett 

perspektiv vill jag visa på komplexiteten och de många områden beslutet berör och hur dessa 

påverkar varandra. En annan studie skulle likväl kunnat gå djupare i ett av uppsatsens teman 

eller slagit ihop de tre delarna och delat upp texten utifrån de olika aktörerna. Mitt val 

grundade sig dock på att avgränsa de tre diskurserna och se till de kamper mellan parterna 

som materialet visat på och dessutom göra detta jämförbart de tre temana emellan. 

1.3.1 Beskrivning av materialet 

För att lättare navigera genom min uppsats följer nedan en presentation av materialets olika 

delar. Fokus ligger på seminarier och tv-program där olika aktörer mötts och fört 

diskussioner. I slutet av detta avsnitt kommer jag även att kort presentera regeringens 

promemoria, budgetproposition och proposition som skrivna textmaterial, då dessa var de 

dokument som gav störst upphov till nya diskussioner inom tidsramen för mitt arbete.  

 

Den 31 augusti 2015 anordnades ett panelsamtal om den nya svenska filmpolitiken av SVT på 

Kulturhuset i Stockholm. Närvarande var: 

- Charlotta Denward, producent på Avanti Film och även ordförande för filmsektionen i 
Film & TV- Producenternas sektionsstyrelse 

- Tomas Eskilsson, vd för Film Väst 
- Peter Fornstam, vd för Svenska Bio 
- Susin Lindblom, förbundsdirektör på Sveriges Dramatikerförbund 
- Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet  
- Åsa Sjöberg, innehållsdirektör för TV4 gruppen.  

 

Samtalet inleddes med ett tal av SVT:s vd Hanna Stjärne och följdes av en cirka femtio 

minuter lång diskussion mellan de medverkande ledd av journalisten Sharon Jåma. Detta 

samtal kommer i min uppsats refereras till som ”panelsamtalet på Kulturhuset". 

     Nästa forum jag använt mig av, och där aktörer också samlades för diskussion, var 

”Budgetfrukosten” som ägde rum på Filmhuset den 25 september 2015. Samtalet anordnades 
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av ”Filmrummet” – en del av Svenska Filminstitutet som arrangerar evenemang runt om i 

Sverige där branschen och intresserade kan mötas och diskutera film och filmfrågor. 

Budgetfrukosten var en paneldiskussion mellan representanter för olika delar av 

filmbranschen om den nya budgetproposition, som staten lagt fram 21 september samma år, 

och deltagarnas visioner om den framtida filmpolitiken. Moderator var Filminstitutets vd 

Anna Serner och de inbjudna gästerna var uppdelade i två block: den första panelen bestod av 

delar av branschen som producerar och skapar filmen, medan andra panelen bestod av 

personer med uppdrag att distribuera film till publiken. I första blocket ingick: 

- Christina Olofson, ordförande för Sveriges Filmregissörer  
- Jimmy Karlsson, manusförfattare som i samtalet representerade Sveriges 

Dramatikerförbund  
- Johan Seth, ordförande för Oberoende Filmares Förbund  
- Charlotta Denward, som i samtalet representerade Film & TV- Producenterna.  

 
Block två bestod av:  

- Anette Mattsson, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen  
- Björn Wallgren, ägare av Björn Biografer AB och åtta mindre biografer på landsbygden 
- Jimmy Ahlstrand, strategichef på SVT 
- Eva Esseen Arndorff vd för distributionsbolaget TriArt Film.  

 

I den 39:e upplagan av Göteborg Film Festival anordnades flera seminarier varav två av dessa 

var ”Visionärerna” och ”Maktkartan”. Båda hölls på Pustervik i Göteborg den 31 januari 

2016. I Visionärerna bad moderator Josette Bushell-Mingo (konstnärlig ledare vid Tyst 

Teater, styrelseordförande i CinemAfrica, styrelseledamot i Svenska Filminstitutet) de fyra 

deltagarna att tänka nytt angående digital utveckling, marknadsformer och berättarformer. 

Medverkande var:  

- Clara Bodén, filmregissör och producent på Vapen & Dramatik 
- Annika Gustafson, Verksamhetschef Boost HBG  
- Joakim Lind, film- och marknadskonsult Cloudberry  
- Roozbeh Behtaji, filmregissör och ansvarig utgivare för Göthenburgo.  

 

Även seminariet Maktkartan var ett panelsamtal och inför det gjordes en undersökning där 

150 personer i branschen fick säga vilka de ansåg har mest makt i Filmsverige. De svarande 

fick även gissa hur hierarkin kan komma att förändras fram till 2020. Utifrån de två listorna 

skulle panelen diskutera hur de tror maktlandskapet kommer att förändras med tiden, vilka 

positioner som kommer få mer eller mindre makt jämfört med listornas prognos. I samtalet 

som leddes av Andrea Reuter, deltog: 

- Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet 
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- Sture Johansson, programdirektör på SF Bio 
- Baker Karim, långfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet 
- Helena Danielsson, filmproducent.  

 

I uppsatsen har jag även valt att inkludera två avsnitt av SVT:s tv-program Babel bio som 

sände sin första säsong under våren 2016. Ett film- och tv-program där Fredrik Sahlin och 

Parisa Amiri intervjuar gäster från filmvärlden i talkshow–format. Avsnitt 3 sändes 27 januari 

2016 och innehöll bland annat en intervju av Sahlin med Filminstitutets vd Anna Serner om 

stödsystemet för svensk film och vilka mål filmkonsulenterna bör ha då de värderar vilka 

filmer som ska få mer finansiella medel. Avsnitt 4 sändes 3 februari samma år och gästades 

då av Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke. Samtalet handlade om den nya statliga 

filmpolitiken och finansieringen av denna. 

     Regeringens skriftliga ärenden har ofta varit hållpunkter för de diskussioner jag studerat. 

Promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) publicerades 26 maj 2015 och remitterades 

till flera myndigheter, organisationer och aktörer i branschen den 29 maj samma år. Här 

formulerades kulturdepartementets arbete och förslag om en ny helstatlig filmpolitik utan 

filmavtal, vilket ledde till att regeringen den 11 juni 2015 beslutade att säga upp filmavtalet. 

Den 21 september 2015 presenterades sedan budgetpropositionen för 2016 (2015/16:1), där 

uppsägningen bekräftades och där regeringen också meddelade att den hade för avsikt att följa 

kulturdepartementets råd om en helstatlig filmpolitik från 2017. Här föreslogs finansiering 

genom höjning av mervärdeskatten för tillträde på biografföreställningar och en ändring av 7 

kap. 1§ mervärdeskattelagen (1994:200). I december 2015 godkände riksdagen regeringens 

budgetförlag och som följd lades den 10 mars 2016 propositionen Mer film till fler - en 

sammanhållen filmpolitik (2015/16:132) med mål och bedömningar vad gäller den nya 

filmpolitikens styrning och innehåll. 

1.3.2 Aktörer 

I både seminarier och skrivna texter talar aktören i materialet utifrån en viss position och med 

särskilda intressen för den grupp aktören representerar.  Filmbranschen beskrivs ofta i 

förenklad form som tredelad; produktion, distribution och visning. Produktionsledet omfattar 

hela processen från kreativ idé till färdig film, distributionsledet köper in visningsrätter från 

producenter och distribuerar filmen till aktörer som kan visa filmen i olika visningsfönster. 

Visning är sista delen i ledet och utgörs av visningsfönster som till exempel biograf eller tv-

kanaler.  

     De olika leden är beroende av varandra och i verkligheten inte alltid lika tydligt uppdelade. 
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Det händer att aktörer växlar mellan olika ”identiteter”, vilket bland annat Jimmy Ahlstrand 

poängterade under Budgetfrukosten, då han menade att han såg SVT som en aktör med 

många uppdrag och som kan tolkas på flera olika sätt: 

 

Ja … Alltså vi är ju både producent och finansiär och distributör och ser oss själva som en 

skapande aktör. Så tror jag att det är… en del av problemet är att man har delat upp branschen i 

lite för många olika … ehh … olika delar på det sättet … Finansiärer som bara ska skjuta till med 

en plånbok på något sätt, och sen så kreatörer. Vi tror att det är ett samspel mellan parter som har 

olika drivkrafter. Och många av dem som faktiskt går in och finansierar film går in har väldigt 

starka konstnärliga drivkrafter, och det tror jag inte man ska glömma bort i det hela. 

(Budgetfrukost, 25/9 2015) 

 

Ahlstrand menar att aktörer kan ha flera roller och att uppdelningen av olika led därför inte 

stämmer. Det komplicerar den enkla strukturen av tre delar och omformar relationer mellan 

aktörerna på nya sätt. Aktörerna som ingår i leden, samt deras huvudsakliga funktion i 

branschen, kan också grovt delas in i: 

- producenter (ser till att filmen görs) 
- filmskaparna (skapar) 
- stödgivare och cineaster (värderar god film)  
- distributörer, biografägare och ansvariga för andra visningsfönster (visar film för 

publik). 
 

Dessa roller är idag alltså ofta flytande och en aktör kan i vissa fall fungera som både 

producent och distributör, eller fylla någon av de andra funktionerna. 

     Producenterna har det ekonomiska och kreativa ansvaret för att en film blir till. Oftast är 

det ett produktionsbolag, men det kan också vara till exempel regissören (filmskaparen) själv 

som väljer att ta det ansvaret. Filmskaparna är de som skapar det kreativa innehållet i en film 

och kan vara alla från regissörer och manusförfattare till skådespelare. Stödgivare och 

cineaster är egentligen två olika aktörer, men som jag valt att sammanföra då intresset för att 

värdera filmen är gemensamt. En stödgivare eller bidragsgivare väljer sällan att lägga pengar 

på något som de inte tror kommer tillföra ett högt ekonomiskt eller kulturellt värde. Cineasten 

står ofta utanför finansieringen av filmen men kommenterar filmens värde i recensioner eller 

diskussioner i olika forum. Distributören har ansvar för att filmen når sin publik, till exempel 

på biografen eller via andra kanaler. Utöver aktörerna i branschen är såklart publiken viktig 

att lyfta fram. Publiken har intresse av att se filmen som branschen tagit fram och har, som jag 

kommer argumentera för längre fram i uppsatsen, fått en allt större roll de senaste åren.  



Filmavtalets avskaffande	   13	  
	  

1.4 Teori  
Jag har valt att göra en diskursanalys utifrån Ernesto Laclau och Chantal Mouffes politiska 

diskursteori samt använt mig av sociologen Pierre Bourdieus teori om fält för att ta mig an 

syftet med att undersöka de politiska processerna i samband med filmavtalets upphörande. 

Maktkamperna i Bourdieus fältteori påminner på många sätt om Laclau och Mouffes 

föränderliga diskurser som också strider i antagonistiska förhållanden. De båda bygger på 

kritisk granskning utav maktrelationer i samhället och då diskursteorin i sig saknar konkreta 

verktyg för analys och istället främst syftar till teoriutveckling, såg jag behovet och 

möjligheten för en kombination mellan diskursteorin och Bourdieus fält. 

1.4.1 Bourdieus fält 

I sin teori om fält beskriver Bourdieu fältet som ett sammanhang där olika aktörer möts och 

utväxlar tillgångar av kapital. Filmen utgör till exempel ett fält där producenter och 

filmskapare möter stödgivare och politiker, och där institutioner och departement diskuterar 

med distributionsbolag och biografkedjor. Mötet och konflikterna i fältet utgörs bland annat 

av auktoritet att få värdera och definiera värdefull film eller för att få vara med och påverka 

dess ekonomiska förutsättningar. Donald Broady introducerar antologin Kulturens fält som 

följande: 

 
Ett fält är en värld för sig. Kort sagt är deltagarna mer beroende av varandra än av omvärlden. En 

komprimerad definition är förslagsvis: ett fält är ett system av relationer mellan positioner besatta 

av människor och institutioner som strider om något för dem gemensamt. (Broady, 1998, s.11) 

 

För Bourdieu är de kamper som utspelar sig i sociala fält, en strid om dominant maktposition 

som grundats i en konflikt om ett intresse för att vilja förändra eller bevara den rådande 

situationen. Han skriver att ”[m]ellan människor som intar motsatta positioner på ett fält och 

som i alla avseenden verkar vara i strid med varandra, finns ett dolt samförstånd om att det är 

mödan värt att kämpa om insatserna på fältet.” (Bourdieu, 1995, s. 128) De parter som träder 

in i ett fält erkänner de insatser de gör och är därför, oavsett hur skilda åsikter de än må ha, 

överens om att fältet är värdefullt. 

     Kapitalet som aktörerna utväxlar inom fältet kan vara både ekonomiskt- (materiella 

tillgångar och kännedom om ekonomiska spelregler), kulturellt- (kultiverat språk, kunskap om 

så kallad finkultur och speciella förmågor till kulturellt tänkande) eller socialt kapital 

(relationer och släktband). Kapitalet kan också inneha en mer särpräglad art så som 

”utbildningskapital” (examina) eller ”erkännandekapital” (bekräftelse och erkännande hos 
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agerande aktörer). (Broady, 1998) Kapitalet samverkar med aktörens habitus, det vill säga 

dennes egenskaper, personliga värderingar och praktiska vanor som behövs för att kunna 

navigera i det sociala livet.  

     I ett fält ställs de olika kapitalarterna mot varandra och utifrån en tillfällig ”växelkurs” tar 

en maktkamp vid där dominerande och de dominerade positioner strider om ett intresse i 

fältets struktur. Kampen existerar bara vid ett visst ögonblick och är beroende av förhållandet 

mellan de aktörer som fältet består av. Utgången leder till ett bevarande eller en omvandling 

av de rådande strukturerna och kan upprepade gånger utmanas vilket gör att fältet är ständigt 

föränderligt och aldrig en oberoende fysisk plats. Det tvingar alla aktörer som äntrar det att ta 

ställning och bidra till att antingen bevara eller omvandla kraftfältets struktur och 

kapitalformernas värde. (Bourdieu, 1995) 

     Kampen på fältet kan till exempel gälla rätten att bedöma en films kvalitet, där symboliskt 

och kulturellt kapital i form av utbildning, erkännande och bred kunskap om film, anses 

värdefullt. Men också personliga kontakter (socialt kapital) eller ekonomiska tillgångar kan 

göra att aktörens position i fältet förstärks eller försvagas. (Bourdieu, 1995) I mitt material 

blir fälten synliga då kampen om dess struktur sker i diskussioner som direkta åsikter men 

även i de känslomässiga uttryck som uppenbarar sig i hur personen presenterar dem.   

      Fälten är alltså ett föränderligt område där aktörer strider om något de har gemensamt. 

(Broady, 1998) Maktkamper som utspelar sig inom olika fält är inte alltid oberoende av 

varandra. Utgången av en omstrukturering i det ena fältet utgör en risk för att det påverkar 

strukturerna också i ett annat fält, då kapital och växelkurs kan ha ändrats i och med de nya 

positioneringarna. (Bourdieu, 1995)  

 

1.4.2 Diskursteori 

Laclau och Mouffes diskursteori utgår från en neomarxistisk poststrukturalism och 

utvecklades först inom lingvistiken. En diskurs är, enligt diskursteorin, en tillfällig fixering av 

en abstrakt betydelsestruktur. Vår uppfattning om verkligheten bygger på de strukturer som 

finns i samhället och runt omkring oss. Utifrån dessa förstår vi och tar oss an vardagen och 

ifrågasätter inte de inlärda sanningar som strukturerna bidrar till, om vi inte i en viss situation 

utsätts för en åsikt som avviker från vår egen. I en sådan situation kolliderar vår egen diskurs, 

det vill säga den sanning och åsikt som är uppbyggda av våra egna strukturer, med en annan 

diskurs som har byggt upp sin sanning annorlunda. Ingen av diskurserna är i ett sådant möte 

sluten eller oföränderlig, utan bygger i kontakt med varandra upp nya strukturer  och vilket 

leder till att en strid om nytt meningsskapande tar vid. 
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     Diskursteorin hävdar alltså att diskursen är det som konstruerar betydelsen av vår sociala 

värld. Den menar att en sanning alltid bygger på tidigare betydelsebildningar för att göra den 

nuvarande strukturen förståelig och sammanför därför struktur och praktik i en ständig 

process. (Winther Jørgensen och Philips, 2000) 

 

Den överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga 

eller totala. Betydelse kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för ständig social strid om 

definitioner av samhälle och identitet – en strid vars utfall får sociala konsekvenser. (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s.31) 

 

Striderna som forskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips nämner är vad som 

driver kunskapsutvecklingen framåt och för att ta sig an teorin bör ett antal begrepp 

introduceras. 

     Diskursteorin menar att en diskurs består av ett antal tecken som kallas moment. 

Momenten får sin betydelse fixerade genom artikulation, som är det abstrakta band som visar 

på hur momenten förhåller sig till varandra. Betydelsen som genom artikulationer skapas 

utgår från ett särskilt moment som kallas nodalpunkt. Man kan säga att det är nodalpunkten 

som organiserar diskursen och strukturerar de andra momenten så att den totala diskursen får 

en enhetlig mening. I den filmpolitiska diskursen är exempelvis filmavtalet en nodalpunkt där 

momenten kvalitet, ekonomi och publik relaterar till och får sin betydelse fixerad i 

förhållande till varandra. Och i promemorian kan diskursen om konstnärskap tolkas med 

kvalitet som nodalpunkt dras de artikulerande banden till moment som angelägenhet, 

hantverksskicklighet och originalitet.  

     Då diskursen utsätts för en konkurrens och möter en annan diskurs kan samma nodalpunkt 

utgöras av andra artikulerande tecken, så kallade element. Element är tecken som är 

mångtydiga och inte fått sin betydelse fixerad. Diskursen försöker så gott det går att 

övervinna elementen så att de blir entydiga moment. De element som i särskilt hög grad kan 

inta olika betydelser kallas för flytande signifikanter och utgör de tecken som står i centrum 

för en kamp för nya betydelsebildningar. (Winther Jørgensen & Philips, 2000)  

     Antagonism uppstår då en diskurs existens och entydighet hotas av en konflikt med en 

motsägande diskurs. Resultatet av den antagonistiska striden mellan olika intressen upplöses i 

vad Lacau och Mouffe kallar hegemoni – en organisering av samtycke och betydelsebildning i 

relation till makt i ett politiskt fält. De hegemoniska processerna leder till den fixering som 

sker tvärs över de diskurser som kolliderat och skapar enighet. (Winther Jørgensen & Philips, 
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2000) Filmavtalet har till exempel länge definierat den underliggande maktordningen som 

hegemonin utgör. Vad som nu händer i filmpolitiken är att den gamla maktstrukturen 

upplöses och nya processer tar vid för att så småningom återigen fixera processens iblandande 

aktörer i en ny politisk hegemoni. 

    Mouffe menar att det är viktigt att skilja på politik och det politiska. Politiken utspelar sig 

på en ontisk nivå, vilket syftar på alla de institutioner och praktiska åtgärder som skapar 

ordning och organisation för samexistens i ett samhälle, medan det politiska sker på det 

ontologiska planet, det vill säga det sätt som samhället konstrueras på. På det politiska planet 

har antagonism en central roll för demokratin, som sätter kollektiva identiteter i ett distinktivt 

vi/de–förhållande då ett ”vi”, enligt Mouffe, aldrig kan fungera utan att det finns ett 

åtskiljande ”de”. Relationen kan bli antagonistisk och övergå i en vän/fiende-relation om 

någon part känner sig existentiellt hotat, men den kan också övergå i en relation som Mouffe 

kallar agonism – en så kallad ”tämjd” form av antagonism. I en agonistisk relation ser 

parterna i konflikten varandra som legitima ”motståndare”, till skillnad från fiender, vilket gör 

att de trots konflikt kan tillhöra samma politiska sammanslutning och medverka i samma 

symboliska rum. Mouffe skriver att ”[d]emokratins uppgift kan sägas vara att omvandla 

antagonism till agonism.” (Mouffe, 2008, s.27)  

     Utgångspunkten för diskursanalysen är att verkligheten aldrig kan nås, och att diskursen i 

sig är målet för att kunna analysera det som sagts och skrivits i förhållande till mönster och 

strukturer i samhället. En risk med detta är att egna värderingar och ”kunskap” avspeglas i 

analysen och att det kan vara svårt att se de diskurser och sanningar som forskaren själv är 

nära. Winther Jørgensen och Philips skriver därför att det är viktigt att försöka distansera sig 

till materialet och sätta ”en parantes” runt sig själv. Samtidigt säger de att det är svårt att 

förhålla sig konsekvent om man erkänner världen som socialt skapad och att alla sanningar är 

producerade av tillfälliga diskurser, då man som forskarsubjekt är en del av denna process och 

argumenterar för en egen representation av världen. Dock kan situationen, enligt Winther 

Jørgensen och Philips, ses som filosofiskt olöslig och min väg till kunskap är bara ett av 

många möjliga forskningsresultat, men att det är viktigt att genom hela processen reflektera 

över de val och värderingar som ligger till grund för arbetet. (2000, s.29)  

1.5 Tidigare forskning 
Från ett diskursteoretiskt perspektiv är studier av politiska processer relativt vanliga. I 

tidsskriften Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift, nummer 3-4 från 2012 med 

temat diskursetnologi introducerar Sofi Gerber, Jenny Gunarsson Payne och Anna Sofia 
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Lundgren de tankegångar som författarna till artiklarna i tidsskriften utgår från. Artiklarna är 

alla skrivna av etnologer som använder sig av ett diskursteoretiskt perspektiv för att bemöta 

olika tillämpningsområden som politiska processer och problematisering av insamlings- och 

analysmetoder. Etnolog Gabriella Nilsson har i sin doktorsavhandling Könsmakt eller 

häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor skrivit om oeniga 

uppfattningar om mäns våld mot kvinnor som en politisk process, och hur tolkningsföreträdet 

har stor betydelse för hur samhället väljer att förhålla sig till problemet. I boken Discourse 

Theory and Critical Media Politics från 2011 integrerar Lincoln Dahlberg och Sean Pehlan 

Laclau och Mouffes diskursteori med samtida diskussioner om medias roll i förhållande till 

politik och det sociala. De beskriver också hur kritiska granskningar inom media- och 

kommunikationsvetenskap å andra sidan också kan leda till nya insikter om diskursteori. 

Sociolog Thomas Brante problematiserar i sin bok Vetenskapens sociala grunder. En studie 

av konflikter i forskarvärlden från 1984, hur vetenskapen och vetenskapsmän ofta hamnar i 

konflikt med varandra och hur detta påverkar olika samhällsfrågor i vad som kan ge sken av 

att vara en objektiv process. Brante är också en av författarna till antologin Diagnosens makt. 

Om kunskap, pengar och lidande (red. Gunilla Hallerstedt, 2006) där han i kapitlet "Den nya 

psykiatrin: exemplet ADHD" skriver om de kontroverser och processer som de sociopolitiska 

konsekvenserna tillfört efter att ADHD-diagnosen ökat i samband med förändringar i den 

amerikanska psykiatrin sedan början 1980-talet. Margareta Hallberg och Fredrik Bargesjö har 

skrivit boken Konflikt eller konsensus? Om kontroversstudier som forskningsfält (2003), där 

de studerar hur oenigheter i forskningsfält och andra kunskapsområden får dramatiska och 

engagerande effekter då aktörer tar olika ställning i en fråga, vilket leder till analyser av både 

det vetenskapliga, politiska och allmänheten.  

     Vad gäller forskning som specifikt intresserar sig för filmavtalet och filmpolitiken i 

Sverige enligt min undersöknings avgränsning finns det dock relativt lite skrivet. Inom 

filmvetenskap och andra närliggande discipliner ligger oftast filmen i fokus och relationen till 

staten betraktas genom filmskaparens bilder. Annan forskning tenderar att ha sitt fokus på 

lokala regioner eller specifika aktörer. Roger Blomgrens doktorsavhandling i statsvetenskap 

Staten och Filmen, svensk filmpolitik 1909–1993 från 1998 tar till viss del upp de ämnen jag 

undersöker men gäller ett större tidsspann och de olika ställningstaganden som framförts i 

riksdagen över tid. Avhandlingen syftar till att tolka filmpolitiken och principdiskussionen om 

vilken roll staten bör ta i förhållande till individen och ”det goda livet”. Blomgren studerar 

statens beslut men följer även den politiska debatten hos intressenter som tagit ställning till 

hur det borde genomförts annorlunda. 
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     Rapporter och statliga utredningar finns att tillgå, en av dessa är Vägval för filmen, ett 

betänkande som Filmutredningen tog fram 2009 om filmbranschens utmaningar och med 

förslag på just en filmpolitik utan filmavtal. Filminstitutet tar regelbundet fram analyser och 

statistik över utvecklingen vad gäller biogående och filmkonsumtion, vilket årligen 

presenteras i "Filmåret i siffror" som är en överblick över läget för svensk film och filmen i 

Sverige. Fler specifika rapporter och analyser finns att hämta på Filminstitutets hemsida, men 

har i min uppsats inte använts i brist på relevans för syftet. (http://www.filminstitutet.se/sv/fa-

kunskap-om-film/analys-och-statistik/) 

1.6 Etiska överväganden 
Att analysera namngivna aktörer kan ses som ett etiskt dilemma där personen kan ta illa vid 

över dess utsatta situation i texten. Antropolog Charlotte Aull Davies skriver att det finns risk 

att personen känner sig påhoppad om information om dem används mot deras vetskap och 

utan deras medgivande. (2002) Citat från personer i min uppsats är dock alla hämtade från 

källor tillgängliga för allmänheten och personerna har i många fall så offentliga roller att det 

skulle vara svårt att ge dem en hållbar anonymitet. Det ska i samband med detta poängteras 

att personerna som i uppsatsen nämns är representanter för sin yrkesposition och inte ska 

betraktas som privatpersoner. De namngivna aktörerna är alltså språkrör för den position som 

de företräder, talar ur sin specifika position som exempelvis Filminstitutets vd eller Sveriges 

kulturminister vid denna tidpunkt. 

     För de inspelade seminarier och tv-program jag använt bör transkribering nämnas. Aull 

Davies poängterar att det finns olika sätt att välja att hantera hur mycket forskaren väljer att 

inkludera av det de inspelade personerna verkligen säger. Att lämna ute dialekter och uttal 

kan till exempel göra det mer lättillgängligt för läsaren. Tvekningar och upprepade ord kan på 

samma sätt utelämnas, eller låtas vara kvar om det kan ha betydelse för analysen som görs 

utifrån transkriberingen. Då transkription kan liknas vid en översättningsprocess där val 

grundar sig i underliggande antaganden, är det viktigt att reflektera över hur detta skett. (Aull 

Davies, 2002) Jag har valt att i min uppsats behålla tvekningar och utfyllnadsord, men 

undvikit att skriva ner dialekter och dylikt, då jag inte anser att dessa skulle tillföra uppsatsen 

något mervärde.  

1.7 Uppsatsens disposition 
I inledningen har jag nu gått igenom bakgrunden till min studie, presenterat syfte, material 

och metod. Jag har redogjort för det teoretiska ramverk jag valt att använda och kortfattat 

presenterat de aktörer jag har för avsikt att studera. De följande fyra kapitlen kan ses som 
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analysdelen, där det första ger en tillbakablick på filmavtalets uppkomst och argumenten för 

att drygt femtio år senare avveckla detta. I de kapitel som följer studerar jag situationen då 

branschen spekulerar i den framtid som kommer i och med upphörandet av avtalet utifrån den 

kontext aktörerna befinner sig i. Dessa är uppdelade i tre teman: det finansiella perspektivet 

och regeringens budgetproposition, det kvalitativa perspektivet och önskan om god 

filmproduktion, och till sist perspektivet på nya medier och teknisk förändring. I kapitel sex 

följer en avslutande diskussion med resultat och förslag på hur min uppsats kan tillämpas i 

verkligheten och tankar om vidare forskningsmöjligheter.  
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2. Filmpolitiken från då till nu 

För att ge en inblick i filmpolitikens historia och få en förståelse för situationen idag, har jag 

ägnat detta kapitel åt att kort återge filmavtalets uppkomst och dess påverkan på den 

filmpolitiska utvecklingen. I kapitlet utgår jag huvudsakligen från Rober Blomgrens 

avhandling Staten och Filmen, svensk filmpolitik 1909–1993 (1998). Avsikten är att belysa 

vissa likheter och skillnader från diskussionerna från förr med de som pågått kring 

filmavtalets uppsägande, och om det finns delar i historien som kan ha influerat den 

diskussion som förts idag. 

2.1 Filmpolitiken innan filmavtalet 
Biograffilmen blev ett fall för politiken redan 1911 när Sverige som första land i världen 

beslutade att införa statlig filmcensur. Anledningen var främst hur det ansågs att ungdomar 

påverkades av de rörliga bilderna och hur de på olika sätt var skadliga. Bland annat 

kritiserades filmen på ett medicinskt plan: somliga påstod att filmtittandet kunde orsaka 

flimmer i ögonen. Andra menade att innehållet i det som visades var icke-religiöst och ett hot 

mot kyrkan. Omoraliska filmer med sexuella referenser samt filmer med propagandasyften 

under andra världskriget som riskerade hota den svenska neutraliteten, var enligt staten 

ytterligare anledningar till att censurera. (Blomgren, 1998, s.36) 1919 infördes nöjesskatt och 

film beskattades högre än andra äldre konstformer, som dans, teater och musik på grund av att 

den då inte sågs som en kulturinsats.  

      Under 1940-talet ökade dock produktionskostnaderna kraftigt och på grund av 

nöjesskatten och priskontroller, kunde biljettpriserna inte längre täcka dem. När andra 

världskriget kom till sitt slut öppnades det upp för ett större flöde av utländska filmer, vilket 

ledde till tuffare konkurrens för de svenska produktionerna. De filmskapare som kunde 

fortsätta producera trots det hårda marknadsklimatet var antingen ägare till biografer eller 

nära lierade med företag om bedrev visningsverksamhet. Krisen medförde att en del 

filmproducenter införde filmstopp mellan år 1950 och 1951. Finansminister Per-Edvin Sköld 

satte då igång en filmpolitisk utredning om filmstöd för konstnärlig verksamhet. Utredningen 

förespråkade att 20 procent av statens andel av nöjesskatten skulle betalas tillbaka till 

branschen i form av stöd till svensk spelfilm. Mellan politikerna pågick en debatt om stödet 

skulle gå till en mer generell återbetalning till produktionen eller avsättas som ett kvalitetsstöd 

aktivt utdelat av staten till filmer med ett visst innehåll. Sköld motiverade dock det generella 

stödet med att en neutral stat inte borde begränsa filmens ”konstnärliga frihet” och bedöma 
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vad som var och inte var värdefullt. Detta kunde leda till en form av censur (och därigenom 

hota landets demokrati). (Blomgren, 1998, s.45f) Motståndarna till det neutrala 

ställningstagandet i smakfrågan menade att regeringen borde tagit större hänsyn till den 

perfektionistiska ståndpunkten: ett generellt system skulle leda till att filmer av lägre kvalitet 

fick stöd på bekostnad av de som ansågs tilltala en bättre smak. Den bättre smaken var vad 

dessa personer ansåg var statens uppgift att stödja, med hjälp av personer som var 

professionella och hade kunskap att bedöma kvalitativt högtstående filmer. (Blomgren, 1998, 

s.47f) 

     Beslutet om filmstödet från 1951 följdes upp 1954 och förlängdes med vissa förändringar, 

som till exempel högre stöd till färgfilm än till svartvita produktioner. 1956 blev kulmen för 

biografnäringen med 80 miljoner biobesök på svenska biografer. Dock uttrycktes en viss oro 

för tv:n, som gjort sitt intåg och medfört publiktapp i länder som USA och England. En 

utredning gjordes där det förutspåddes att televisionen skulle leda till en minskning av 

biografbesöken med 15 procent. Tv och andra samhällsförändringar ledde dock till att 

minskningen blev hela 53 procent (från 76,6 miljoner besökare 1957 till 39,5 miljoner år 

1963), vilket gjorde att flera biografer blev tvungna att läggas ner. De minskade biointäkterna 

betydde också att det blev mindre finansiella medel till produktion av svensk spelfilm och 

hela branschen, från skapande till visning, var därmed försatt i ännu en kris. (Blomgren, 1998, 

s.50ff) 

     1957 beslöts det att barnfilmer och filmstudior inte längre skulle beskattas med nöjesskatt, 

och 1959 föreslogs ytterligare reglering av stöden för att främja bland annat forskning, export, 

kortfilm, landsortsbiografer och ”önskvärd långfilmsproduktion”. 1960 antogs en generös 

proposition från regeringen där nöjesskatten sänktes från 33 till 27 procent och bottenavdraget 

(lägsta inkomst för att skatt att tas ut) på mindre biografer höjdes från 75 till 100 kronor. 

Förutom beslut att höja den andel av nöjesskatten som går tillbaka till den generella filmen till 

80 procent, skulle hela den resterande statliga andelen, motsvarande ungefär 1 miljon kronor, 

gå tillbaka som stöd till producenter av svenska kvalitetsfilmer. Organet som delade ut dessa 

stöd var representanter från Författarföreningen, Publicistklubben, Filmproducentföreningen, 

Biografägareförbundet och Samorganisationen för studieförbund. 1962 beslutade riksdagen 

att höja stödet ytterligare till kvalitetsfilmer, då till 1,5 miljoner kronor.(Blomgren, 1998, s. 

56ff) 
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2.2 Filmavtalets uppkomst 
Tillsammans med finansminister Gunnar Sträng utvecklade den politiskt engagerade 

kulturpersonligheten Harry Schein en helt ny filmpolitik som innebar förhandlingar mellan 

stat och filmbransch. Schein hade varit aktiv kulturpolitiskt sedan början av 50-talet men först 

efter hans bok Har vi råd med kultur? (1962) blev de filmpolitiska idéerna aktualiserade. 

Hans förslag var att låta experter definiera konstnärlig kvalitet på ett institut med en 

självständig stiftelse. Sträng hade redan funderat på att skrota nöjesskatten, vilken Schein 

menade borde ersättas med avgift på 10 procent av bruttointäkterna för biobiljetter som skulle 

gå direkt tillbaka till institutet för att främja meningsfull film. Staten skulle därigenom kunna 

ge ett neutralt stöd och slippa kritik för vinklad smakpolitik. Hälften av styrelsemedlemmarna 

skulle utses av staten och hälften av branschen. Ordförandeposten var statens att utse och 

denna skulle ha utslagsröst vid röstning.  

     Stiftelsen som staten och branschen tillsammans bildade år 1963 var Svenska 

Filminstitutet, och den 10-procentiga avgiften på biografernas bruttobiljettintäkter skulle 

finansiera den nya revolutionerande filmpolitiken. Filmavtalet skulle gälla i tjugo år, med 

reservation för att filmbranschen kunde säga upp det om staten införde nya skatter på 

biografföreställningarna eller om publikbesöken minskade med över 15 procent jämfört med 

1962. Avtalet skulle dock komma att hålla betydligt längre.  

     Fem olika fonder för olika ändamål upprättades och skulle dela på de inkomster 

Filminstitutet inbringade. A-fonden fick 30 procent av inkomsterna, och de skulle utbetalas 

till svenska långfilmsproducenter i förhållande till deras spelintäkter. B-fonden fick 20 

procent för kvalitetsbidrag till färdiga filmer. C-fonden, 15 procent, blev ett förluststöd till de 

filmer som tidigare fått kvalitetsstöd. D-fonden fick 5 procent av Filminstitutets medel och de 

användes till gemensamma syften för branschen, som marknadsföring och medverkan i 

filmfestivaler. E-fonden, de resterande 30 procenten, skulle gå till filmutbildningar, forskning, 

folkbildning, bevarande av filmhistoria och dylikt. (Blomgren, 1998, s. 63f) 

2.3 Filmpolitiken sedan 1963 
Det nya stödsystemet bidrog till en uppryckning för branschen, som nu främst finansierades 

av de utländska filmerna som rullade på biograferna. Filminstitutet engagerade sig i 

aktiviteter som egna filmutbildningar, arkiv och visningar av klassisk film, och 60-talet 

utmynnade i en ny svensk ”filmvåg” med många debutanter. Filmer blev inbjudna till 

prestigefulla festivaler och mycket såg positivt ut för svensk filmbransch. Men trots den 

ökade filmproduktionen fortsatte dock biobesöken att minska och åren 1955–1975 halverades 
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antalet biografer i Sverige. När färg-tv kom och dessutom ytterligare en kanal att välja på 

försvagades filmen ytterligare och i början av 70-talet minskades produktionen igen. 

(Blomgren, 1998) 

     Blomgren beskriver i sin avhandling en del av de bråk som uppstod till följd av 

kulturpolitikens svåra dilemma med olika åsikter om den goda smaken – trots Filminstitutets 

mål om en politiskt självständig filmbransch. Kritiken riktades ofta direkt mot Harry Schein 

och hans makt över filmvärlden. Det som till slut fick bägaren att rinna över skedde 1977 då 

handelsbolaget Treklövern bildades bestående av Europafilm, SF och Sandrews. Med 

ekonomiskt lika delar förband sig Treklövern att bidra med 50 procent av Filminstitutets 

elevproduktioner, vilket ledde till att stiftelsen blev Sveriges största filmproducent och även 

en av de största i Europa. Denna dominans ledde till att 42 filmregissörer skrev en 

protestskrivelse till kulturministern. Regeringen erbjöd Schein en ettårig förlängning på 

tjänsten som verkställande direktör, istället för det treåriga som vanligtvis utlovas, vilket 

föranledde Scheins beslut att avgå år 1978. (Blomgren, 1998, s.100) 

     Stöden och filmavtalet har sedan Scheins uppstart 1963 omförhandlats och reglerats. Bland 

annat bidrog staten 1972 för första gången med medel direkt ur statskassan för att stötta 

filmkonsten. 1977 tillkom ett fraktstöd för att få ut smalare filmer till biografer i landet som 

staten tidigare inte tyckt varit tillräckligt lönsamt att satsa på. Parter i avtalet har tillkommit 

och gått ur i och med att branschen förändrats och stödfördelningen har omdirigerats efter 

politiskt styre och teknisk utveckling. 1992 ersattes produktionsstödsnämnden med 

konsulenter som tidigare jobbat inom branschen och som fick agera experter och bedöma om 

filmprojekten var tillräckligt kvalitativa för att få förhandsstöd. 

     Trots många ändringar sedan 1963 har också mycket levt kvar i gamla paragrafer och 

präglat politiken idag, något som många aktörer länge uppfattat som omodernt.  

2.4 Argument för en ny filmpolitik 
I Dagens Nyheter den 8 maj 2015 skrev kulturminister Alice Bah Kuhnke om regeringens 

beslut att upphäva det då 52 år gamla avtalet som präglat filmpolitiken fram till denna 

tidpunkt. Det avtal som tidigare byggt på långsiktiga villkor och stabilitet för branschen 

menar Bah Kuhnke inte längre fyller de funktioner de en gång gjorde och har delvis hindrat 

branschens utveckling. Filmavtalet är förlegat och uppgjort i en annan tid med andra tekniska 

förutsättningar och utmaningar än vad filmskaparna och branschen har idag. Hon hoppas 

också att låsningarna av specifika parter, som får ta del och påverka politiken, nu upphör och 

att en bredare målgrupp ska få en chans att uttrycka vad de anser och på så sätt bidra med 
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nytänkande. Efter många samtal med parter i branschen och en utredning under ledning av 

Bo-Erik Gyberg, tidigare rektor för Filmhögskolan i Göteborg och Stockholms dramatiska 

högskola, hoppas Bah-Kuhnke ge ”svensk film en ny chans att utvecklas istället för att 

avvecklas” och ta ett nationellt helhetsansvar över den svenska filmpolitiken. (Dagens 

Nyheter, 8/5 2015) 

     Nästan ett år senare, den 10 mars 2016, skrev Bah Kuhnke tillsammans med vice 

ordförande i kulturutskottet Gunilla Carlsson (S), i samband med regeringens överlämnande 

av proposition till riksdagen, ytterligare en artikel om hur de ska lösa situationen med 

uppdelningen av olika aktörer i branschen. De menar att skapandet av tre representativa 

branschråd skulle hjälpa de parter som vill ha större inflytande på filmens utveckling och rätt 

att ta initiativ till att förändra filmstödens utformning. Dessutom ska det införas 

”högnivåmöten” där legitima personer i filmbranschen bjuds in för att diskutera den aktuella 

filmpolitiken, vilket kan jämföras med den funktion filmavtalet tidigare haft men då begränsat 

till enbart några få aktörer. Samtliga råd ska ha rätt till egna initiativ för förändring och de  

som föreslås gäller "utveckling och produktion", "spridning och visning" samt för 

"filmkulturella frågor". (Dagens Nyheter, 10/3, 2016) 

     För att undvika en polariserad bransch med aktörer som jobbar i olika riktningar innehöll 

propositionen en vision som löd: ”Svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa sådan bredd 

och mångfald av berättelser att den angår alla. Svensk film ska vara ett självklart och 

tillgängligt val för publiken i hela landet och attraktiv internationellt.” (Regeringens 

proposition, 2015/16:132) Visionen var menad att verka vägledande för aktörerna för att nå de 

sju mål som regeringen tagit fram: 

 

1. Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet. 

2. Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet. 

3. Filmarvet bevaras, används och utvecklas. 

4. Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker 

på filmområdet. 

5. Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget 

skapande. 

6. Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet. 

7. Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet. (Regeringens 

proposition, 2015/16:132) 
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De nya riktlinjerna för svensk film har fått blandade reaktioner. En del är nöjda med att 

filmavtalet försvinner och har länge väntat på förändring i branschen. Andra är oroliga att 

lämna tryggheten som filmavtalet burit med sig och vill helst att det ska ske så lite ändringar 

som möjligt. Anledningen skulle kunna förklaras med Bourdieus teori om fält där en 

dominerande aktör utmanas av en dominerad och utgör ett kraftfält. (Bourdieu, 1995) De 

aktörer i avtalet som har dragit nytta av detta har rimliga skäl att upprätthålla den politiska 

struktur som råder i Filmsverige, de har fram till nu tillhört den dominerande delen av fältet. 

Andra aktörer som stått utanför filmavtalet eller på andra sätt hämmats av att det kontrollerar 

maktförhållanden, har en dominerad position och vissa tenderar att vilja genomföra en 

revolution och förändra sin ställning. Bah Kuhnke och Carlsson skriver: 

 

Hela filmbranschen ska få inflytande över svensk film. Ett av de stora problemen med det 

nuvarande systemet är att det framför allt är några få, marknadsdominerande aktörer som är med i 

beslutsfattandet. När vissa parter har lämnat avtalet och andra inte släppts in så har avtalets 

legitimitet eroderats. Därför är det viktigt för regeringen att nu se till att de som är med och skapar 

film också får vara med och påverka filmpolitiken. (Dagens Nyheter, 10/3 2016) 

 

De som skapar filmerna har fram till nu haft minimalt med inflytande och många av de parter 

som tidigare varit en del av och lagt pengar i avtalet har nu hoppat av. Detta har gjort att den 

arena mellan stat och bransch som filmavtalet från början var tänkt som nu förlorat sin 

betydelse. Istället kommer nya aktörer troligtvis att få en starkare position, medan andra som 

alltid haft sin ställning säkrad på grund av avtalet nu måste ta kampen för att bevara en 

dominerande position. 

2.5 Nya strukturer i branschen 
Den nya filmpolitiken som regeringen beslutat att genomföra är alltså menad att förändra 

fältet radikalt. Om de lyckas kommer strukturerna att göras om och nya maktpositioner 

skapas. Det kan innebära att de tidigare dominerande aktörerna tappar sin position eller 

bevarar sin plats i fältet, beroende på hur aktörerna väljer att agera. Åsikterna delar sig när det 

gäller tilltron till reformerna som ska prägla nya filmpolitiken, och kritik till regeringens 

lösningar har förts fram. 

     Filmkritiker och programledare Fredrik Sahlin skriver i en debattartikel att han inte tycker 

att de sju delmålen tillför något nytt utan att mycket fanns med i det gamla avtalet, om än 

något annorlunda formulerade. Däremot poängterar han att Bah Kuhnke skiljer sig från 
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branschen då hon med ny energi och positiv syn på framtiden inte har samma erfarenhet av de 

negativa utgångar som präglat filmen historiskt. 

 

Markant på presskonferensen var de olika stämningslägena hos kulturministern kontra folk i 

branschen. Hon som inte varit med i de här sammanhangen förut ser inte kommande konfliktzoner, 

hon ser möjligheter, medan vi som varit med i alla turerna genom åren har en klart mindre 

optimistisk förväntan. (Sahlin, SVT, 10/3 2016) 

 

Sahlin menar att trots att Bah Kuhnke är kunnig om branschen, har hon inte samma direkta 

erfarenhet som många andra berörda parter, vilket kan vara både en fördel och en nackdel. 

Hon har gått in i en roll som har en stark position i fältet och använder denna för att skapa 

förändring. En del aktörer som vill bevara det som varit har inte tillräckligt med makt för att 

försvara strukturerna; de finner sig i situationen men uttrycker sitt missnöje. Den slutgiltiga 

lösningen skulle i diskursteorin kunna kallas hegemoni, den fixering som sker tvärs över de 

meningar som kolliderat, om det konservativa trygga och det nytänkande men osäkra. Chantal 

Mouffe pratar dock om att den hegemoniska ordningen alltid löper risk för utmanande 

”mothegemoniska” praktiker. Detta är en önskan om att lösa upp den redan existerande 

strukturen och etablera en ny hegemonisk ordning, som till exempel återgå till den gamla 

strukturen med filmavtalet. (Mouffe, 2008)  

     Filminstitutets vd Anna Serner säger i en intervju med SVT att det svåraste med 

utformningen av den nya filmpolitiken kommer bli att tillfredsställa alla parters olika åsikter 

och att lösningen med de tre branschråden därför är en positiv utveckling som kommer hjälpa 

att lyfta fram dessa till diskussion. (Askerfjord Sundeby, SVT, 10/3 2016) De tre branschråd 

som propositionen föreslår, för att ge fler aktörer större inflytande och få branschen att börja 

diskutera mer sinsemellan, är nya aktörer på fältet. De kan ses som en kompromiss där 

konflikterna kommer uppstå i slutna rum, istället för att man låter olika åsikter i branschen 

glida åt olika håll. Det kan också ses som en ny politisk konfliktzon med ständiga 

maktkamper om dominans, vilket delar av branschen har uttryckt som en kontraproduktiv 

lösning. Regissör Lisa Langseth säger att hon ser positivt på branschråden men att det kan bli 

ett problem med för många röster i det beslutande rummet. Det utgör en risk för att det blir 

mindre gjort och mer prat om vad som borde göras, och att man får lägga tid på att komma 

överens. (Jones & Rossetti, Dagens Nyheter, 10/3 2016) Detsamma säger Fredrik Sahlin och 

menar att det även är otaktiskt att lägga ansvaret för ledamöterna till de nya filmråden på 

Filminstitutet, då det förstärker Filminstitutets egen maktposition snarare än att stärka 
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branschen som sådan. Oppositionen beskriver branschråden som en nedgång och något som 

tvärtom kommer leda till en sämre sammanhållning i branschen. Moderaternas kulturpolitiska 

talesperson Olof Lavesson säger till SVT: ”Förra filmavtalet var både bra och dåligt, men det 

positiva var att det byggde på samverkan. Nu införs istället tyckarsgrupper utan någon makt, 

jag förstår inte hur det ska få till stånd den breda samverkan som svensk film behöver”. 

(Fallenius & Dellert, SVT, 10/3 2016) 

     Av kommentarerna ovan framgår att det råder delade meningar om råden kommer att ge en 

starkare position åt de tidigare undantryckta delarna av branschen eller inte. Serner ser det 

som en bra lösning medan Lavesson beskriver dem som ”tyckarsgrupper utan någon makt”. 

Lavesson och Sahlin reagerar på att det finns risk för att råden bara blir en illusion av mer 

inflytande. Filminstitutet har fått i uppdrag från regeringen att välja ut råden och sammanföra 

dem, vilket dessa aktörer menar gör att Filminstitutet fortfarande har kontroll över strukturen 

och möjligheten att enbart tillsätta de som institutet tycker har liknande uppfattningar som sig 

självt.  

     I och med att det gamla avtalet försvinner ska staten från den 1 januari 2017 ta ett 

helhetsansvar över den nationella filmpolitiken. Filminstitutet ska dock finnas kvar och staten 

ska sköta det finansiella på distans från innehållet likt en public service–tjänst. Hur stor 

skillnad avskaffandet verkligen kommer göra i struktureringen av branschen återstår att se, 

men diskussionerna har från det att promemorian släpptes skapat engagemang och höjda 

röster hos aktörer som vill vara med och påverka slutresultatet.  

     Nästa kapitel handlar om budgetpropositionen som kom i september 2015 och hur den togs 

emot av delar utav filmsverige. Budgeten och det finansiella flödet har genom åren spelat en 

viktig roll för både filmens kulturella värde och vilka aktörer som erhållit vilka 

maktpositioner. I den pågående striden om dominansen i fältet har finansieringen givetvis en 

mycket central roll och är ett område där flera diskurser krockar i uppfattningen om olika 

kapitalarters värde. 
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3. Budget och höjd biografmoms 

Omställningen till den nya filmpolitiken ska finansieras genom en höjning av 

mervärdesskatten till 25 procent för tillträde till biografföreställningar. Regeringen menar att 

det utan momshöjningen inte skulle vara möjligt att finansiera ett filmstöd på en motsvarande 

nivå som det gamla filmavtalet. Man poängterar att när filmavtalet upphör, finns inte längre 

någon överenskommelse om biografavgift och att en momshöjning är enda vägen att säkra en 

stabil grund för filmekonomin.  
 

Varför höjs momsen för tillträde till bioföreställningar till 25 procent? 

Sverige har tre momssatser 6, 12 respektive 25 procent. Några andra momssatser kan inte 

användas. En viss momssats på en vara eller tjänst måste motiveras. Den 6-procentiga momssatsen 

för biografer motiveras med att biograferna är med i filmavtalet och betalar den 10-procentiga 

biografavgiften. Utan filmavtal faller argumentet för den reducerade momsen. 25 procents moms 

gäller för alla andra visningsfönster för film som tv, dvd och digitala visningstjänster. Utan ett 

filmavtal bör biograferna, liksom övriga visningsfönster för film, beläggas med 25 procents moms. 

Därmed kan också ett ökat statliga ansvar för filmpolitiken finansieras. (Regeringen, u. å.) 

 

I och med momshöjningen från 6 till 25 procent går biobiljetter under samma momssats som 

de flesta andra varor och tjänster, bland annat visningstjänster för film som tv, dvd och film 

på digitala plattformar. Den 6–procentiga momssatsen är dock fortfarande aktuell för visning 

av andra estetiska och kulturella konstformer så som teater, konserter, opera-, balett- och 

musikalföreställningar. Biografavgiften som tidigare legat på 10 procent av bruttointäkterna 

kommer bortfalla i och med avskaffandet av filmavtalet. Denna skulle tidigare gå direkt till 

Svenska Filminstitutet och fördelas till produktion av nya svenska filmer, men också till 

arkivering, dokumentation och restaurering av film. Sedan tidigare har det funnits en 

uppdelning i gröna och röda biografer. De biografer och salonger på mindre orter som visar 

film 2–5 gånger i veckan kallas för gröna biografer och har sluppit biografavgiften, medan de 

som har fler visningar kallas för röda och har fått betala biografavgiften. 

     Utan filmavtal och därmed utan biografavgift faller argumentet för den reducerade 

momsen och en höjning till 25 procent blir därför enligt regeringen oundviklig. Regeringen 

tror inte att höjningen kommer innebära någon större förändring av styckepriset på biobiljetter 

då skrotningen av biografavgiften på 10 procenten betyder att det för biograferna kommer 

kännas som en ökning från totalt 16 till 25 procent snarare än från 6 till 25 procent. Priset på 
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en biljett kommer därför troligtvis att stiga med i genomsnitt drygt fem kronor. Dessutom 

menar regeringen att biograferna själva är ansvariga för biljettpriset och att detta höjts flera 

gånger tidigare utan att staten eller förändring av filmstödet varit inblandat. (Regeringen, u.å.) 

Departementsrådet Charlotte Ingvar-Nilsson, chef för den avdelning på Kulturdepartementet 

där frågan drivits, berättar i en intervju med SVT att 74 procent av branschen inte har velat ha 

en momshöjning, men att lika många inte heller har velat ha ett fortsatt filmavtal, vilket 

kulturministern klargjort var en omöjlig kombination, och att hon inte har kunnat tänka sig att 

avskaffa filmavtalet och samtidigt halvera stödet. (Lundberg, SVT, 18/11 2015) 

     För att kompensera för höjningen ska regeringen 2016–2019 årligen dela ut 25 miljoner till 

mindre biografer på landsorten och mindre orter. Detta för att stärka och stötta deras ekonomi 

och för att sprida kulturlivet över hela landet, vilket beskrivs som en central uppgift för 

demokratin. (Regeringen, 15/9 2015) 

     I detta kapitel kommer jag se på finansieringens inverkan på aktörernas ställning till 

avskaffandet av filmavtalet. Hur har budgeten och lösningen med biografmomsen speglat 

omstruktureringen av positionerna inom fältet? 

3.1 Budgetdebatten 
Filmbranschen består av en mängd olika aktörer och som jag kort har presenterat i 

inledningen kan dessa delas upp i tre grupper: produktion, distribution och visning. 

Representanter för dessa grupper har vitt skilda intressen och positioner i den politiska 

processen, vilket bland annat visar sig i hur de ställer sig till olika frågor. En av dessa är hur 

mycket pengar filmbranschen verkligen får i och med den nya lösningen på filmpolitiken. 

Peter Fornstam, vd för Svenska Bio, berättar i en intervju med SVT att han tycker att beslutet 

om höjd biografmoms har fattats enväldigt av regeringen, utan hänsyn till branschens 

önskemål. Han säger att han tycker att statens förslag är ogenomtänkt och ingen långsiktig 

lösning. 

 

Jag kan inte se fördelarna med det här. Om det är mindre pengar, varför göra det? Det är min 

kärnfråga. Hade man kommit med ett paket som hade stått för mer pengar för bred film, för det är 

det vi är intresserade av, och lösningar på frågor, så hade det varit en sak. Men det här är ett 

hafsverk, det enda man kommit med är den hårda medicinen: mer moms och sen har vi inte klurat 

ut resten, säger han. (Lundberg, SVT, 18/11 2015) 

 

Fornstam tillägger att statens nya filmpolitik kommer att skapa oro hos biografägarna och 

försvåra arbetet i produktionsleden genom att kopplingen mellan svensk filmproduktion och 
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biograferna bryts. Han menar att branschen med den nya politiken och strukturen i ekonomin 

kommer bli mer uppdelad. Som biografägare hade han hoppats på att få mer tillbaka i 

förhållande till hur förändringen kommer påverka hans ekonomiska position. Ett exempel 

hade varit försäkring om breda filmer som lockar en stor publik, vilket skulle gynna honom 

och förhoppningsvis vinna tillbaka det kapital han förlorar i och med momshöjningen. 

     Christina Olofson, ordförande för Sveriges Filmregissörer, sa under Budgetfrukosten att 

hon känner att hon och branschen har blivit kränkta av budgetförslaget och menade att många 

förslag och åsikter om den ekonomiska situationen har framförts utan att regeringen har 

lyssnat till vad de har att säga. Hon menar att budgeten innebar ett ”förakt” och berättar att 

regissörerna ägnat stor del av sin lediga tid åt att svara på promemorian och att deras kunskap 

och erfarenheter sedan ignorerats av politikerna. (Budgetfrukost, 25/9 2015) Situationen 

liknar Fornstams fall men med fokus på utväxling av den handlingskraft och det kulturella 

kapital som regissörerna lagt fram till förhandling. Inte heller Filminstitutets vd, Anna Serner, 

verkade vara nöjd. Hon berättande att hon såg de 25 miljonerna som en ekonomisk illusion 

som under åren 2017–2019 ska kompensera biograferna för momshöjningen.  

 

Den stora skillnaden är ju att 25 miljoner ska också gå åt till att täcka en kostnad som har uppstått 

på grund av att man har momsbelagt biobesöken. Så att vi får pengar för att ersätta kostnad som vi 

får för att ersätta filmpolitiken. Det är ju en liten rundgång här som vi naturligtvis måste vara 

väldigt tydliga med när vi pratar med finansdepartementet. (Serner, Budgetfrukost, 25/9 2015) 

 

Rundgången menar hon betyder att pengar som delas ut till biograferna egentligen inte fyller 

de hål som budgeten och momshöjningen ger. Dessutom ställer hon sig frågan vad som 

händer efter 2019 då budgeten, som det ser ut på pappret, kraftigt minskar. Serner menade att 

trots att kulturdepartementet påstått att denna uträkning inte är fastställd och inte ska fästas 

avseende vid, är det väldigt svårt för de många drabbade att inte oroas när det står nerskrivet 

och budgeten redan är svår att öka. Filminstitutet var under Budgetfrukosten den aktör som 

hade starkast samarbete med kulturdepartementet och Serner argumenterade som ensam part 

för att branschen gemensamt skulle gå till finansdepartementet och tala om deras missnöje. 

Resterande parter var dock övervägande överens om att det ändå var kulturdepartementets 

jobb att framföra åsikterna till finansen och diskussionen blev därför kortvarig. Relationernas 

betydelse mellan parter tydliggörs i situationen, och Serners agerande kan tolkas som ett 

beskyddande av den beroenderelation som inte bara berör Filminstitutets maktposition, utan 

också dess hela existens. (Budgetfrukost, 25/9 2015) 
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     Alla röster under Budgetfrukosten var dock inte negativa till regeringens förslag. Nya 

strukturer som innebär en tappad maktposition för vissa leder till ökad dominans för andra. 

Anette Mattsson, vd för Filmregion Stockholm-Mälardalen, sa att hon trodde att en helstatlig 

filmpolitik nu skulle bli starten på något nytt. Hon menar att branschen alltid har behövt mer 

pengar och att de tidigare parterna som ingick i filmavtalet faktiskt inte försvinner utan 

fortfarande har möjlighet att gå in och höja den totala budgeten. Även Jimmy Ahlstrand från 

SVT uttryckte hopp om branschens framtid, men ville under budgetfrukosten inte gå in på hur 

SVT ska hantera sin nya frihet för filmskapandet. De båda aktörerna har tidigare deltagit som 

parter i filmavtalet och förbundit sig till ekonomiska åtagande för att stödja filmen via 

Filminstitutet. Den nya organiseringen medför att de kan välja hur de vill att fördelningen av 

deras finansiella medel ska se ut och prioritera det som främjar deras egna intressen. SVT är 

dock, för att behålla sitt sändningstillstånd, förpliktigat att på något sätt bidra till 

finansieringen av svensk film fram till 2019 – oavsett om det sker genom filmavtal eller inte. 

(Prop. 2012/13:164) 

          Bourdieu skriver om maktfält som ett rum av kraftförhållanden mellan olika 

kapitalarter (ekonomiska, kulturella och sociala) som uppstår mellan olika aktörer för att 

kunna dominera det aktuella fältet. De inbördes striderna intensifieras då värdet av en viss 

kapitalart ifrågasätts och det uppstår ett hot mot en förväntad insats. I det här fallet är det 

budgeten som ekonomiskt kapital som förväntas sättas i en rimlig ”växelkurs” till det 

kulturella kapital som filmen motsvarar. Kommentarerna under Budgetfrukosten som bland 

annat Olofsson och Serner uttrycker, tyder på att växelkursen inte motsvarade dessa 

förändringar, medan Mattson och Ahlstrand har vunnit fördelar i en annan kamp om ökat 

inflytande och inte längre tvingas växla in lika mycket kapital som tidigare, vilket gör att de 

inte berörs på samma sätt.  

     Under samma tid som Budgetfrukosten hölls så fanns det en oro för hur tidigare 

avtalsparter och finansiärer, som SVT och TV4-gruppen skulle välja att agera på den nya 

filmmarknaden. Om de skulle välja att fortsätta ge samma summa pengar till Filminstitutet 

som tidigare skulle de garantera ett system som liknade det man haft under filmavtalets tid. 

Men nu fanns valet att på andra sätt dela ut pengar till filmskapare som kunde vara mer 

knutna till deras egna verksamheter, få mer kontroll över produktionsflödet eller att bara 

gynna en viss typ av film. Bourdieu menar att maktfält skapas mellan de aktörer eller 

institutioner som innehar tillräckligt mycket kapital för att kunna inta en dominerande 

position och försvara eller förnya fältet, genom exempelvis administrativa åtgärder. 

(Bourdieu, 1995) Både SVT och TV4 har länge varit aktörer med mycket kapital, men 
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tidigare hindrats av filmavtalets fixerade strukturer som präglat deras positionering. I och med 

avskaffandet öppnas nu möjligheten för att istället använda sitt kapital för förändring och 

administrativa omfördelningar. Anna Serner skrev på sin blogg den 21 september 2015 att 

hon var orolig över det beslut SVT skulle komma att fatta:  

 

Nu står vårt hopp till att SVT inte bryter det bilaterala avtal public service har haft med 

Filminstitutet sedan 1970-talet, som sedan ersattes av att de gick in i Filmavtalet 1993. Deras stöd 

till förhandsstöd av all film (kort-, dokumentär, och långfilm) är i dagsläget 44 miljoner 

kronor. Medel som inte är förknippade med något krav på del i vinst, återbetalning eller andra 

ägarandelar (så kallade mjuka pengar). Alltså pengar som kan attrahera andra aktörer att investera i 

film (med så kallade hårda pengar) eftersom de inte behöver konkurrera om avkastningen. SVT har 

en enormt viktig roll för vår framtida film, viktigare än någonsin. Tyvärr är deras signaler idag att 

de inte längre vill låta dessa medel fördelas av Filminstitutet, utan att de själva ska investera dem i 

filmen. Då kommer de ingå i SVTs policy, de ska betraktas som vilket kommersiellt bolag som 

helst. Det vill säga – mjuka pengar blir hårda. Och filmbranschen förlorar ytterligare. (Serner, 

21/11 2015)  

 

I inlägget säger hon att om SVT skulle välja att investera i den film som ser ut att kunna ge 

bäst ekonomisk utdelning, skulle det främja SVT som aktör men hota filmens och branschens 

framtid. Från Filminstitutet, menar hon, får filmerna stöd utan krav på vinst eller ägande, 

vilket gör filmen mer attraktiv för exempelvis distributörer och andra aktörer– vilket främjar 

den stora helheten. Men med tanke på tv-kanalernas nya möjligheter och positioner i 

branschen, uttryckte Serner också tvivel på att SVT och TV4 frivilligt skulle avsätta stora 

summor pengar och låta Filminstitutet kravlöst fördela dessa. (TT, Svenska Dagbladet, 21/9 

2015) 

     Det som sker är en omgrupperingsprocess där aktörer på nytt tvingas hitta sina positioner i 

en viss makthierarki. Hegemonin (det samförstånd som råder enligt diskursteorin) som gällt 

sedan 1963 har i och med avtalets uppsägning tillfälligt lösts upp och aktörerna kämpar om att 

positionera sig så fördelaktigt och inflytelserikt för dem själva som möjligt. Hårda och mjuka 

pengar, som Serner nämner i sammanhanget, har betydelse för att man ska förstå förändringen 

som sker. Krav på återbetalning till finansiärerna är hårda pengar och innebär oftast att filmen 

måste förhålla sig till en typ av ram eller uppfylla vissa kriterier. De mjuka pengarna är 

däremot kravlösa och kan till exempel vara de pengar en filmskapare själv samlat in. Mer 

mjuka pengar kan, enligt Serner, dessutom attrahera fler utomstående att gå in med mer hårda 

pengar, då det leder till en stabilare ekonomi för filmen och färre finansiärer att dela eventuell 
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vinst emellan. Hon menar också att fördelningen av mer mjuka pengar via Filminstitutet 

skulle vara en garanti för att filmskapare har någonstans att vända sig. Medan en 

omstrukturering kan innebära att filmskaparna alltid hamnar i en underordnad och tvingad 

position där finansiärerna, de dominerande, kan dra nytta av sitt ekonomiska kapital i den 

skapande processen. Genom den nyvunna makten över situationen har finansiärernas kapital 

ökat i värde då de har möjlighet att fritt placera och använda sig av det.  

     I oktober 2015 meddelade SVT att man var beredd att bidra till den svenska filmen genom 

egna produktionsstöd och satsa totalt 100 miljoner kronor årligen – en ökning med 20 

procent. Anledningen till att pengarna inte längre kommer att fördelas av Filminstitutet är att 

SVT vill vara en självständig aktör, oberoende men i samarbete med myndigheterna.  

 

 När filmavtalet har fallit måste de olika aktörerna hitta nya sätt att samarbeta. Att stödja SFI eller 

annan statligt styrd stiftelse eller myndighet genom direktbidrag är otänkbart för SVT av flera skäl. 

Inte minst skulle det stå i strid med SVT:s oberoende. Däremot ser vi framför oss att vi kommer att 

ha en nära samverkan med SFI. (SVT, 20/10 2016) 

 

SVT:s vd Hanna Stjärne berättar i en intervju i Dagens Nyheter hur SVT:s public service-

uppdrag blir mer påtagligt nu när filmpolitiken knyts ihop med staten och att SVT:s 

oberoende måste verka för licensbetalarnas bästa. (Dagens Nyheter, 20/10 2015) TV4-

gruppen tillkännagav kort därefter att även de skulle ha ett eget stödsystem men kritiserade 

beslutet om uppsägandet av avtalet med att det skulle kunna skapa en polarisering mellan 

”finkultur” och filmer med höga publiksiffror. På grund av detta menar innehållsdirektör Åsa 

Sjöberg att det känns mer ”säkert” att satsa på film i egen regi och på så sätt kunna vara med 

för att motverka detta. (Sydsvenskan, 21/10 2016) I och med att även TV4 beslutade att höja 

sin budget för filmen från 83 till 100 miljoner om året, får svensk filmproduktion i sin helhet 

mer pengar, men mindre kommer att delas ut av Svenska Filminstitutet.   

      SVT och TV4 argumenterar att ett fortsatt stöd från deras håll till Filminstitutet skulle 

innebära en koncentration av makt och att det är tv-kanalernas ”skyldighet” gentemot både 

publik och filmskapare att införa alternativa finansieringsmöjligheter. Vad som kan utläsas av 

deras uttalanden är dock att de har fått en ny frihet från tidigare låsta positioner och istället 

kan börja ställa krav på samverkan, och Filminstitutet har i denna maktkamp tappat en del av 

sin dominerande position över de två tv-kanalerna. Resultatet är en förändring av strukturen 

inom fältet som skett efter föregående strid i form av diskussioner och överläggningar om 

fördelarna med en konservativ respektive subversiv ingång i den nya filmpolitiken. 
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3.2 ”Är inte biobesök kultur?”  
Den nya momssatsen har även väckt frågor om annat än budget och aspekter på hur 

finansieringen rent praktiskt kommer till att fungera. På ett symboliskt plan frågar sig delar av 

branschen var regeringen positionerar filmen bland andra kulturyttringar. Med 6 procents 

moms har biografbesöket legat på samma nivå som bland annat opera, teater, konserter och 

dansföreställningar. Med 25 procent faller film istället i samma kategori som de allra flesta 

produkter och tjänster och hamnar då symboliskt sett utanför ”kulturmomsen” och klassas 

snarare som kommersiellt visningsfönster än kulturyttring.  

     Utvecklingen kan ses som en tillbakagång till då nöjesskatten infördes 1919 och film 

beskattades högre än andra konstformer med argumentet att det inte ansågs ligga på ”samma 

estetiska plan” som opera, teater och dans, och istället placerades i en momssats som icke-

kulturinsats, där bland annat även cirkus räknades in. En skattehöjning 1948 föranledde höjda 

röster inom branschen och resulterade, tillsammans med en ekonomisk kris, i att 

skattepengarna skulle betalas tillbaka till filmen i form av stöd. (Blomgren, 1998, s.39) 

     Bourdieu hävdar att staten har ett stort ansvar då det handlar om konstruktion av ”officiella 

kategorier” som påverkar strukturen hos människor och den egna befolkningens tänkande. 

Det som på olika sätt signaleras från staten påverkar logiska och moraliska tankegångar hos 

medmänniskorna och väcker ett samförstånd om hur organisationen i samhället ser ut. I detta 

fall bidrar den nya ekonomiska strukturen till samförståndet om att biografen symboliskt skall 

betraktas som underhållningsform och kommersiell produkt, snarare än som en kulturyttring. 

(Bourdieu, 1995)  

     I Fredrik Sahlins intervju med kulturminister Alice Bah Kuhnke i Babel bio frågade han 

hur hon ställde sig till biografbesök som kultur. Bah Kuhnke uttryckte att hon visst tyckte att 

biobesök var kultur men att det hade varit omöjligt att höja statens insats till filmbranschen på 

annat sätt. 

 

Sahlin: Alla är ju inte lika glada över det här. Och speciellt biografägarna tycker att det är riktigt 

illa om momsen då ska höjas från den vanliga kulturmomsen på 6 procent upp till 25 procent som 

är mera en vanlig produktmoms liksom … Ehh … Opera, teater, dans, alla har liksom 6 procent. 

Men plötsligt ska då … att gå på bio då gå på 25 procent? 

Bah Kuhnke: Mmm. 

Sahlin: Varför då? Är inte biobesök, är inte det kultur? 

Bah Kuhnke: Jo. Biobesök är verkligen kultur. Men det är ju ett sätt för oss att finansiera denna 

förändring som vi nu gör. För att inte behöva dra undan mattan för … Fram till 31 december 2016 
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då går staten in med 200 miljoner kronor i det befintliga filmavtalet. Från och med 2017 då mer än 

fördubblas staten sin insats. Och den fördubblingen hade vi inte kunnat göra om vi inte också … 

ehm … höjde … eh … momsen.  

Sahlin: Vad säger biografägarna då? De kommer inte nöja sig med det här svaret. 

Bah Kuhnke: Nej det gör de ju inte. De är ju också en av de få aktörer som har tjänat pengar på 

svensk film under de senaste åren. Och sen ska vi också komma ihåg att biograf, alltså själva 

biobiljettpriset, det har höjts konstant under de senaste åren, fastän att inte momsen har höjts. Så att 

ja. Vi får se hur det blir. (Babel Bio, 3/2 2016) 

 

Detta visar att höjningen av biografmomsen har blivit en symbolisk signal av att filmen inte 

når den finkulturstatus som många andra kulturyttringar, utan istället faller som Sahlin säger i 

exemplet ovan, i ”en vanlig produktmoms”. Även i paneldiskussionen arrangerad av SVT på 

Kulturhuset diskuterades den symboliska signal som regeringen gett i och med förändring av 

momsen. Susin Lindblom, förbundsdirektör för Sveriges Dramatikerförbund och Tomas 

Eskilsson, vd för Film Väst, tycker att det känns oroligt att först bli erkända som del av 

svensk kulturpolitik och sedan kastas ut och beskattas som en ”kommersiell produkt”. I den 

osäkra omstruktureringsprocess som aktörerna befinner sig i blir frågeställningar likt denna 

relevanta för att aktörerna själva ska förstå var de står i förhållande till andra kulturyttringar 

och hur filmbranschen som sådan profilerar sig i det politiska fältet. 

3.3 Vad är filmen värd?  
Förutom den symboliska värderingen har även en materiell ekonomisk värdering skett. 

Budgeten motsvarar det ekonomiska belopp som departementen enats om motsvarar filmens 

kulturella värde, det vill säga växelkursen mellan olika kapital som jag sedan tidigare nämnt. 

En anledning till att budgeten för många i branschen blev en så stor besvikelse var de många 

lovord och hyllningar som kulturdepartementet framfört till filmen i skrivelser och tal. Detta 

höjde mångas förväntan på en betydligt större ekonomisk satsning från regeringens sida än 

vad som sedan presenterades, vilket ledde till frustration hos de som väntat sig något mer.  

 

Besvikelse är väl bara förnamnet. Svek är kanske ett mer relevant uttryck, och jag tror inte sveket 

kommer från kulturdepartementet. Det är den samlade regeringen med finansdepartementet i 

spetsen som har bestämt att höjd moms på biobiljetten ska finansiera andra utgiftsområden. För 

2017 är den budgeterade momsintäkten för biobesök 265 miljoner, varav 25 ges tillbaka till 

biografer på landsbygden under fyra år och 210 miljoner till filmen. Det ger en bruttointäkt till 

staten på 35 miljoner per år. Sedan har finansdepartementet producerat en prognos att 



Filmavtalets avskaffande	   36	  
	  

momsintäkterna skulle sjunka till 240 miljoner per år. Följaktligen sänks anslagen enligt prognos 

för 2019 med ytterligare 20 miljoner. Någon sådan tendens i minskat biogående eller minskat 

biljettpris finns inte. Slutsatsen måste vara att finansen höjer momsen för medborgarnas 

konsumtion av en konstform som ”påverkar oss människor allra mest….. och når så många och 

handlar om så mycket är en väsentlig del av yttrandefriheten och har så stor betydelse för vår 

demokrati” och bekostar andra utgiftsposter. (Anna Serner, 21/9 2015) 

 

Så skriver Filminstitutets vd Anna Serner i sin blogg efter att budgetpropositionen 

presenterats.  Återigen argumenterar hon för att kritiken mot det låga budgetförslaget bör 

framföras till finansdepartementet och flyttar därmed fokus från kulturdepartementet som 

kommer vara fortsatt allierat med Filminstitutet i den nya strukturen. Hon refererar till 

budgetpropositionens kapitel 17 där regeringen beskrivit filmen som en av de viktigaste 

kultur- och uttrycksformerna i vår tid. Det kulturella kapital som filmen ger till medborgarna 

kommer nu, enligt Serner, att drabbas negativt när biljettpriserna höjs och filmbranschen inte 

får tillräckligt med ekonomiska resurser till att producera filmen. Regeringens prognos för 

momsintäkterna menar Serner dessutom tyder på att filmen kommer få betala departementens 

andra utgifter. ”Sveket” är därför mot branschen men också mot medborgarna, 

yttrandefriheten och demokratin. Detta är ett synsätt som delas även av Charlotta Denward, 

ordförande för film- och tv-producenterna: ”Hela omläggningen till en statlig filmpolitik 

bekostas av höjd moms på biobiljetter och det kommer att drabba både branschen och 

publiken. […] Vi trodde att vi skulle få mer pengar och det är en besvikelse att det inte blev 

så.”. (Fallenius & Dellert, SVT, 10/3 2016) 

     Både Serners och Denwards åsikter tyder på att de inte håller med regeringen om dess 

ekonomiska värdering av filmen. De tycker att regeringen genom att de inte uppfyllt de 

önskemål som branschen haft, gett intrycket av att filmen inte alls är så betydelsefull som den 

sagt sig inse.  

3.4 Landsortsbiografernas överlevnad  
I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen, som tidigare nämnts, att det under åren 

2016–2019 ska delas ut 25 miljoner kronor årligen för att stärka mindre biografer i 

glesbygden och på mindre orter. Man vill både stötta mindre biografer som redan nu har en 

utsatt position och skapa möjligheter för nya biografer att etablera sig runt om i landet.  

     Björn Wallgren, grundare av Björn Biografer AB och ägare av åtta privata biografer, säger 

sig inte lita på regeringens taktik. Han påpekar att det på landsbygden ofta är så att hela 

familjer tar bilen till biografen och om priserna går upp är det högst troligt att det kommer 
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påverka publikflödet. Han säger under Budgetfrukosten att han inte tror att det finns någon 

ljus framtid för biograferna med det budgetförslag som lagts. 

 

Det har jag ju märkt då genom kontakten med kulturdepartementet och delvis filminstitutet att man 

inte har buskoll på hur det funkar med biografernas ekonomi.  Och vi analyserar ju alla våra 

biografer med vår revisor tre år bakåt och … eh … vi finns inte. […] Efter momshöjningen. 

(Budgetfrukost, 25/9 2015)  

 

Citatet indikerar att Wallgren misstror institutionernas kunnande och legitimitet att avgöra hur 

pengaflödet genom biograferna kommer fungera. Både han och Peter Fornstam, vd för 

Svenska Bio, tror att man för landsortsbiografernas överlevnad måste satsa mer på bred 

svensk film. Det är där filmen har en stor andel av sin publik, och finns det inte tillräckligt 

med pengar i branschen för att göra den typen av film kommer det på sikt även att drabba 

biografernas ekonomi. (SVT, 21/1 2016) 

     Biograferna är troligtvis en av de parter som kommer påverkas mest av att filmavtalet 

upphör. Från att i avtalet ha varit en av flera parter som deltagit i finansieringen och haft 

påverkan på svensk filmpolitik, blir de nu intvingade i ett system där de får sämre ekonomiska 

resurser. Till skillnad från SVT, som får mer frihet och möjlighet att ställa krav, får 

biograferna en låst position där en större del av intäkterna försvinner in i statskassan. I sitt 

remissvar skriver Svenska Bio: ”Filmavtalet är mer än en finansieringsmodell. Det är en 

samarbetsmodell med gemensamt ansvar för svensk film som nu riskerar att gå helt förlorad.” 

En markant avvikelse från andra parters idé om att det avslutade avtalet kommer leda till en 

mer enhetlig bransch, så ser Svenska Bio den nya strukturen som ett hot mot samarbetet. Med 

alternativa visningsformer, som video-on-demand [vod], och ökat intresse för tv-dramat, kan 

detta ses som en sanning från biografernas perspektiv då deras tidigare samarbeten genom 

avtalet kan komma att struktureras om. Biograferna riskerar i samband med höjda biljettpriser 

att förlora sitt samarbete med distributörerna då vod-tjänster och tv-kanaler lockar en större 

publik och kan anses som ekonomiskt säkrare alternativ.  

 

En annan spänning mellan positioner i fälten som uppstått är kampen mellan den smala 

”kvalitetsfilmen” och den breda ”publika” filmen. Precis som budgeten och att resultatet av 

denna kommer gynna vissa parter mer än andra, är konflikten mellan vilken filmtyp som ska 

få ta mest plats i politiken en strid mellan aktörer som inte låter sig tystas. Kampen för mer 
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bra svensk film innefattar bland annat kvalitetsbegreppet, stödhantering och vem som bär 

ansvar för konstnärskapet, vilket är temat för nästa kapitel. 
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4. Bra svensk film 

Moderator Andrea Reuter uttryckte i seminariet ”Maktkartan” under Göteborg Film Festival 

2016 att en diskussion i filmsammanhang kan börja precis var som helst men på något sätt 

alltid slutar med att någon tar upp varför det inte görs mer bra film i Sverige. ”Bra film” har 

många definitioner. Gemensamt för dem alla är att det handlar om värderingar och åsikterna 

delar sig när det gäller vem det är som har rätt att kvalitetstämpla en film och hur en 

kvalitetsfilm blir till. En stor del av filmavtalets skapelse i början av 1960-talet och en av 

Harry Scheins grundtankar var just säkrandet av god filmproduktion. Upplösningen av avtalet 

har, som i föregående kapitel redan nämnts, lett till att parter som tidigare varit med och 

finansierat filmavtalet, inte längre är villiga att ge pengar till Filminstitutet utan istället väljer 

att göra egna satsningar. Filmen och dess skapare får därmed nya förutsättningar, vilket har 

påverkat det politiska fältet ytterligare.  

     I detta kapitel fokuserar jag på åsikter om filmens kvalitativa innehåll som präglat 

uppbyggandet av strukturerna i filmfältet. Hur kommer upphävandet av filmavtalet att 

påverka filmens kvalitet och vilka maktstrukturer formar vad filmen får för innehåll?  

4.1 Vad är kvalitet? 
Diskussionen om bra film och kvalitetsfilm ur ett politiskt perspektiv är ingen nytt. Roger 

Blomgren skriver i sin avhandling att det var under 1930-talet som filmen började betraktas 

som en konstart. Innan dess hade filmen främst betraktats som en underhållningsform vilket 

bland annat visade sig i den högre nöjesskatten jämfört med etablerade kulturformer som 

exempelvis teatern. I samband med talfilmens genombrott ökade dock efterfrågan på 

svenskproducerad film, vilket ledde till fler filmer och stora publikframgångar. En typ av film 

som gick särskilt bra under 1930-talet var den så kallade pilsnerfilmen, som resulterade i 

häftig kritik av spelfilmens kvalitet och 1935 kom första motionen till riksdagen om bättre 

filmkultur och reglering av omoraliskt innehåll. Motionen gick inte igenom, men 

diskussionerna om att stödja ”god film” levde kvar bland kritiker och tanken om filmen som 

kulturpolitisk angelägenhet var född. (Blomgren, 1998, s.40) 

     Filminstitutets vd Anna Serner beskriver hur hon definierar kvalitet i en intervju i SVT i 

november 2015: ”[…] filmen ska vara angelägen, originell och väl utförd och att perspektiv 

som inte kommer fram, lyfts fram och bidrar till att skapa ny film.” (SVT, 27/11 2015) Detta 

stämmer väl överens med kulturdepartementets förslag om en films kvalitet ska värderas 
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utifrån begreppen angelägenhetsgrad, hantverksskicklighet och originalitet. (Ds 2015:31, 

s.85) Serner, kulturdepartementet och många andra aktörer grundar fortfarande sina 

uppfattningar av kvalitetsbegreppet i Harry Scheins definition från filmavtalets födelse 1963. 

Den påverkar efter många år fortfarande filmbranschens tankar om hur utveckling av svensk 

film ska se ut och i första avtalet beskrivs kvalitetsfilmen som något som uppfyller följande 

kriterier: 

[…] förnyelse av filmens uttrycksmedel och formspråk, angelägenhetsgraden i filmens ärende, 

intensiteten eller fräschören i dess verklighetsuppfattning eller samhällskritik, graden av 

psykologisk insikt och andlig nivå, lekfull fantasi eller visionär styrka, episka, dramatiska eller 

lyriska värden, den tekniska skickligheten i manus, regi och spel samt övriga artistiska 

komponenter hos film. (Filmavtalet, 1963) 

 

Hos en del har dock denna idag gamla definition av kvalitet väckt irritation hos flera parter 

som tycker den är ålderdomlig och bör skrivas om. Bland annat nämnde Susin Lindblom, från 

Sveriges Dramatikerförbund, under paneldiskussionen på Kulturhuset att hon tyckte att 

regeringen borde se över och uppdatera kvalitetsbegreppet, som hon ansåg var 

mätbarhetsbaserat och ”torftigt”. Att se kvalitet som ett avprickningssystem menade hon gav 

negativ effekt på produktionerna och hämmade den kreativa processen. 

     Kvalitet är en värdering som görs utifrån någons preferenser och kunskap om i det här 

fallet filmens förhållande till något annat. Värderingen sker utifrån aktörens habitus som 

enligt Bourdieu motsvarar den samverkan mellan kapitaltillgångar och praktiker som utgör 

skillnaden mellan gott och ont, eller bra och dåligt. På Filminstitutet finns de till exempel 

anställda så kallade ”konsulenter” som har i uppdrag att se och värdera filmprojekt och avgöra 

om det bör få finansieringsstöd eller inte. Dessa personer har en gedigen bakgrund inom 

filmbranschen och har skaffat sig både erfarenhet och vad Bourdieu skulle kalla 

”erkännandekapital”: ett symboliskt värde hos de engagerade på fältet som ger konsulenten 

rätt att göra bedömningar. (Bourdieu, 1999)  

     Hur kvalitet hos en film kan yttra sig förklarade Serner under Budgetfrukosten i september 

2015. Det kanske mest tydliga är om filmen får positiv respons i recensioner av pålästa och 

respekterade kritiker, men även inbjudningar till filmfestivaler, priser i tävlan eller att många 

går och ser filmen kan vara tecken på att filmen håller en viss nivå. (Budgetfrukost, 25/9 

2015) Att en film får höga betyg av kritiker och går bra på festivaler behöver dock inte betyda 

att många betalar för att se filmen. Tvärtom, menar Kerstin Gezelius i Dagens Nyheter, verkar 
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den stora publiken idag ta avstånd från den film som experterna rekommenderar. Hon tror att 

det kan ha och göra med att kritiker ofta hyllar det som för många uppfattar som svårare och 

som kanske kräver ett visst mått av kulturellt kapital för förstå och kunna ta del av berättelsen. 

Detta menar Gezelius kan skapa en distans från publikens sida som då hellre vänder sig till 

något mer lättillgängligt. 

 

Ibland verkar kritikerkåren vara som Mårran. Där vi ställer oss kyls publikintresset effektivt av. 

Man kan tolka det som att publiken har dålig smak. Men man kan också tänka sig att när en 

annorlunda och ”svår” film tokhyllas – utan alltför kritisk granskning – skapas en bubbla som gör 

publiken blir skeptisk. Det är en dynamik som, när den väl har uppstått, har en tendens att förvärras 

ju mer man bekämpar den. (Dagens Nyheter, 22/10 2015) 
 

I sammanhanget krockar två diskurser om hur kritikerkåren uppfattas. De som anser att 

kritikerna innehar ett högt erkännandekapital och gärna ser de filmer som rekommenderas 

(vilket också är anledningen till deras värdering) och den publik som Gezelius nämner som 

skeptisk, som har uppfattningen att det som rekommenderas inte är sevärt. Diskurserna står i 

ett antagonistiskt förhållande till varandra och är en av de konflikter som den nya 

filmpolitiken kommer behöva ta ställning till. 

     I samband med detta har kritik framförts om att kvalitet på senaste tiden definierats som ett 

prickformulär för filmkritiker att fylla i, där filmen ska uppfylla ett antal mångfalds- och 

jämställdhetskrav, istället för att ha en berättelse som intresserar publiken. Att fylla 

jämställdhetskvoter i stödutdelning och att öka representationen av grupper i samhället som 

tidigare inte porträtterats i film, menar vissa dessutom har gått för långt och skett på 

bekostnad av filmkvaliteten. Susan Jonsson ansvarar för finansieringen av film- och tv-

produktion i Norrbotten säger i en intervju med SVT att det finns många grupper som inte får 

ta plats i berättandet och att publiken ändå måste ha en chans att identifiera sig med det den 

ser. 

 

Jag ska inte säga att det är enfaldigt, men det riskerar att uppfattas som det, när man tar för få 

dimensioner med sig in i mångfaldsarbetet. […] Och om vi ska ägna oss åt underprivilegierade 

grupper, då kan jag räkna upp så många fler grupper. (Nam, SVT, 27/11 2015) 

 

Mångfaldsarbetet är en stor satsning från Filminstitutets sida. Man vill ha en bredd av röster 

och stimulera kvalitet genom att spegla en tid i Sverige som är relevant för alla. Jonssons åsikt 
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är att alla röster trots detta inte hörs och att engagemanget hellre borde gälla att få en så stor 

publik som möjligt än att fokusera på vem som gör film om vad.  

     Den svenska ”kvalitetsfilmen”, som är hyllad av kritiker, har dessutom fått rykte om sig att 

vara dyster och gråskalig. I en krönika i Dagens Nyheter skriver Bengt Ohlsson om 

Guldbaggegalans vinnare 2015 och påpekar att alla filmer tycks handla om ”såriga, utslagna 

människor” och att filmen verkar för att ge samma ”glädjelösa nyttokänsla som när det är 

gårdsstädning”. (Dagens Nyheter, 30/1 2016) Å andra sidan, skriver Fredrik Sahlin i ett 

debattinlägg, är det just dysterheten och mångfaldsbegreppen som har blivit en styrka och ett 

varumärke för lyckad svensk film i andra länder. I utlandet, menar han, ses arbetet mot en 

större representation som en anledning till en bättre film – medan vi i Sverige tenderar att se 

det som ett hot mot den publika filmen.  
 

Samtidigt berättar andra producenter och agenter om det glupande intresset för allting svenskt på 

andra sidan Atlanten. Amerikanarna verkar helt förhäxade av den speciella, dystra atmosfär som 

våra flitiga musikvideo- och reklamfilmsregissörer och, inte minst, fotograferna, har odlat fram. 

Svensk krim är fortfarande het, liksom vår reform av könsfördelningen, både bakom kameran och i 

huvudrollerna. Anna Serner hyllades som en frälsare på filmfestivalen i Toronto, där hon 

diskuterade hur man med politiska medel drev igenom verklig förändring. (Ute i världen är de två 

fenomenen sammanlänkade, här hemma höjs röster om att kvoteringskravet i själva verket står i 

vägen för filmens utveckling). (SVT, 10/3 2016) 

 

Fenomenet kan förklaras som en kamp om hegemoni. Olika så kallade ”flytande 

signifikanter”, som publikströmning, filmrecensioner och stödunderlag, är tecken som utgör 

den kamp som pågår mellan olika diskurser. I kampen försöker aktörerna tillföra den flytande 

signifikanten ett visst innehåll så att den då knyts till respektive aktörs egen diskurs. Låga 

publiksiffror kan till exempel utgöra en kamp om varför siffrorna är låga. Siffrorna blir då en 

flytande signifikant som diskurserna försöker tillföra särskilda element för att förklara. En 

diskurs kan till exempel förklara det som att filmen haft för låg kvalitet, och en annan diskurs 

menar istället på att filmens innehåll var för svårbegripligt. I de båda versionerna tillskriver 

elementen (kvalitet och tillgänglighet) hur diskurserna anser att den flytande signifikanten 

(publiksiffrorna) kan tolkas. Kolliderar diskurserna kan antagonism uppstå och utvecklas 

vidare till en diskursiv kamp för att nå entydighet om signifikantens betydelse (hegemoni). 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000)  

     Att främja bra film är aktörerna överens om, men hur det ska göras eller vad ”bra film” är, 

är inte lika entydigt. Att vinkla politiken till fördel för det kritikerna tycker speglar 
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kvalitetsfilm eller att rikta in sig på publiksiffror för att avgöra vad publiken ”egentligen” vill 

se är två diskurser som kolliderat och resulterat i en argumentation om ”smal” och ”bred” 

film. 

4.2 ”Smal” och "bred" film 
Kritikerhyllad, konstnärlig film, eller ”smalfilm”, har vid flertalet tillfällen ställts emot den så 

kallade kommersiella ”breda” filmen och gett upphov till diskussioner om vad som ska kunna 

höja den svenska filmens publiksiffror respektive höja kvaliteten. Departementsrådet 

Charlotte Ingvar-Nilsson på kulturdepartementet säger att man vill ha både de breda 

publikfilmerna och de smala ”avantgardiska” filmerna. Hon menar att intresset för svensk 

film på bio har sjunkit och tror att filmavtalet har varit en anledning till att filmen inte haft 

tillräckliga möjligheter i produktionen och därför inte nått sin publik. (Lundberg, SVT, 18/11 

2015) Med en mer öppen struktur i branschen hoppas Ingvar–Nilsson och många fler att de 

kommande svenska filmproduktionerna ska kunna locka en större andel besökssiffror. 

Filminstitutet har en stor maktposition gällande filmernas utformning då det har överlägset 

mest finansiellt kapital till stöd och makt över vilka som ska få vara med och påverka vart 

stöden ska gå. Regissör Helena Bergström höll därför, under en öppen filmpolitisk debatt i 

riksdagen om den svenska filmens framtid, ett tal där hon bad Filminstitutet att sluta använda 

ordet kvalitet som motsats till publikmässig. Hon menade att det näst intill skulle kunna 

klassas som publikförakt och att branschen tillsammans borde ”jobba för en mångfald på alla 

plan, på riktigt”. Och menar då inte bara för av jämställdhet och representation av 

minoritetsgrupper, utan även för olika typer av filmer. ”Brett som smalt, högt som lågt, 

allvarligt och roligt.” (25/2 2016) Bergström berättade även om hur hon trots stora svårigheter 

med finansiering lyckats få en publik på över 715 000 besökare och att hon därför har 

förtroende för människors intresse för den svenska filmen. Däremot önskade hon att 

prioriteringen av filmer bör ses över i införandet av den nya filmpolitiken och att det inte bara 

ska vara konsulenternas egna, smala preferenser som styr. 

 

Låt oss hoppa över till siffrorna för de fem svenska filmer som hade premiär under hösten 2015: 

tillsammans hade de fått 35 800 000 kronor i stöd. Deras sammanlagda besökssiffra? 97 000 

personer. 

     Jag säger inte att de smalare filmerna inte ska göras. För att vi ska ha en blomstrande 

filmbransch måste det finnas all typ av film. Men det är enkel matematik att räkna ut att den breda 

filmen är en förutsättning för den smala, och inte tvärtom. (Helena Bergströms tal i riksdagen, 

publicerat i Expressen 25/2 2016) 
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Bergströms uttalande om att den breda filmen är en förutsättning för den smala filmen är en 

diskurs som grundar sig på att publiken borde få ha inflytande på vad som anses vara 

kvalitetsfilm. Diskurserna om hur kvalitet ska värderas är också en kamp som pågått länge. På 

1960-talet kritiserade bland annat Kenne Fant, producent på Svensk Filmindustri, 

filmpolitiken för att vara perfektionistisk och förde fram att filmen, förutom kulturvärde, även 

har ett underhållningsvärde som inte ska förbises. (Blomgren, 1998, s.78f) Beroende på hur 

framtidens filmpolitik väljer att värdera filmen kommer olika aktörers position i fältet att 

påverkas. Om fler stöd går till de bredare filmerna kommer exempelvis Bergström, som med 

sin film visat kraft på att hon kan dra en stor publik, vinna mer ekonomiskt kapital och inta en 

starkare position. Värderas istället de mindre filmerna högre kommer hon troligtvis att få 

svårare att få finansiella medel till sin nästa storfilm och förlorar därmed en potentiell makt. 

4.3 Vem ska ta ansvar för att stimulera och finansiera kvaliteten? 
1937, skriver Blomgren, fanns det en åsikt om att staten skulle hålla sig borta från all 

inblandning i filmverksamheten. Kvalitet är det biopubliken vill se och marknadsekonomin 

skulle därför styra produktionen. Andra åsikter var, som tidigare nämnts, pilsnerfilmens 

demoraliserande effekt och att staten istället skulle stödja filmer med konstnärligt värde. 

(Blomgren, 1998, s.40) Filmens ekonomiska kris på 1950-talet ledde till Scheins förslag om 

att låta experter på det som kom att bli Filminstitutet, definiera filmers konstnärliga kvalitet. 

Staten skulle på så vis kunna ge ett neutralt stöd till filmen och samtidigt slippa direkt kritik 

för vinklad smakpolitik. Vid Filminstitutets grundande var 35 procent av stöden 

kvalitetsriktade, något som oppositionen ifrågasatte och man tog upp frågan om avtalet 

mellan bransch och stat verkligen var folkrepresentativt. (Blomgren, 1998, s.66) 

     Under Budgetfrukosten på Filmhuset frågade moderator Anna Serner vem eller vilka de 

deltagande tyckte borde vara ansvariga för den nya filmen och dess kvalitet. Är det de som 

fördelar finansieringen som bör söka upp och stötta ”rätt” projekt? Är det upp till biograferna 

och distributörerna att få ut den redan producerade kvalitativa filmen? Eller är det upp till 

producenter och filmskapare att våga mer och helt enkelt göra ”bättre” film? De flesta 

deltagare ansåg då att de alla hade ett ansvar för filmen, men att parterna i filmbranschen 

behövde föra en diskussion sinsemellan för att kunna ta det ansvaret fullt ut. För biografernas 

del, menade panelen, handlar det största ansvaret om att kunna ha ett brett utbud och ta ansvar 

för att även den smalare filmen når ut till publiken. Thomas Runfors, informationschef på SF 

bio, satt i publiken och fick frågan om de på SF inte kände att de, som har så stor makt och en 
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biografandel på 95 procent, också har ett stort ansvar för den framtida filmmarknaden. 

Runfors svarade att han tyckte att de har ett ansvar och att de tidigare också har tagit det.  

 

[…] klart att vi har ett ansvar över de filmer vi visar, och vi har ju sagt att, redan från början då när 

vi fick ställningen på marknaden, att vi skulle visa all film. All svensk film som gjordes och som 

fick ett produktionsstöd, och det har vi gjort. Det tänker vi nog fortsätta med, men det är klart att 

det blir en annan situation nu när vi får högre kostnader för att visa film och sådär. Men vi har ju en 

stor och bred publik som är intresserade […] av dokumentärfilmer, bred svensk film och även 

smalare film. Och det tänker vi fortsätta visa. (Runfors, Budgetfrukost 25/9 2015)  

 

Att Runfors uttryckte att han ”nog” kommer att fortsätta med att visa all typ av film, synliggör 

ett underförstått maktförhållande. Biograferna kommer fortfarande vara en viktig aktör för 

branschen och med makten att reglera vad som ses på bioduken har de fortfarande en 

kapitalform att utväxla vid förhandling. Tidigare har SF varit bundna vid att visa all film som 

fått produktionsstöd via Filminstitutet, men i och med avskaffandet av filmavtalet har de nu 

valfriheten att låta bli om de inte själva tycker att filmen har potential. De kommer visserligen 

tappa ekonomiska tillgångar med momshöjningen men de har också vunnit frihet att, precis 

som SVT, förändra förutsättningarna för de som innehar en dominerande position, genom att 

välja vilka filmer som visas och när. 

     Clara Bodén, som är regissör, menar att det främst är tid som krävs för att hon som 

filmskapare ska kunna göra en bra film, men att även producenternas inställning till filmen är 

viktig. Hon säger i seminariet Visionärerna att hon tror det krävs mod och tålamod från 

filmskaparnas sida för att lyckas med ett kvalitativt projekt. Bodén menar att det är viktigt att 

hålla fast vid sin vision och inte stressa processen för att det tillfälligt inte finns tid eller 

finansiering för att göra det som önskas. Hon tycker filmskaparna bör ställa sig frågan vems 

blick och gillande de vill ha och hur de rent taktiskt kan få det. Bodén vill också gärna se fler 

tongivande, modiga producenter som med tydlighet satsar på att specialisera sig inom en viss 

typ av film. Att rikta in sig på mindre segment istället för att försöka ”nå hela världen” skulle 

hjälpa filmskaparna att välja vart de vill vända sig istället för att på måfå kasta sig in i en 

”diffus gröt av makt” – som Bodén upplever att det till viss del går till idag. Resonemanget 

om hårda och mjuka pengar kommer, som i föregående kapitels citat av Anna Serner, troligen 

att spela en avgörande roll för vad kreatörerna får skapa efter att producenter har förhandlat 

med olika bidragsgivare. Om normen blir, som Serner befarar, att stora delar av filmens totala 

finansiering kommer från bidragsgivare med krav på återbetalning är det högst otroligt att 
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processen inte påverkas av detta. Samtidigt är det precis som SVT och TV4 hävdar stor risk 

att innehållet stöps utifrån regeringens eller Filminstitutets villkor. 

      I propositionen från den 10 mars 2016 nämns den värdefulla filmen och hur den ska 

uppnås och distribueras över hela landet. Där står: ”[m]ålen innebär att värdefull svensk film 

utvecklas och produceras kontinuerligt och i olika delar av landet och att allt fler ser värdefull 

film som sprids och visas i olika visningsfönster i hela landet”. (2015/16:132) Bah Kuhnke 

och Carlsson utgår från detta och skriver att med hjälp av de uppsatta målen ” […] kan den 

nya politiken bättre hjälpa till att överbrygga den påstådda konflikten mellan 'smal' och 'bred' 

film som förgiftat den filmpolitiska debatten alltför länge.” (Dagens Nyheter, 10/3 2016) 

Fredrik Sahlin är kritisk till uttrycket ”värdefull film” och menar på att det bara är just ett nytt 

begrepp för polariseringen och ett sätt att kringgå den konflikt som länge pågått. 

 

I propositionen finns ett mål att få fler att se ”värdefull film”. På presskonferensen försökte jag få 

Alice Bah Khunke att berätta vad en ”värdefull film” är, men vi hamnade i en cirkeldefinition 

värdig George Orwell. 
     Värdefull film är såklart ett nonsensbegrepp, som är släkt med uttrycket ”Den breda 

kvalitetsfilmen”, som många i branschen har ropat efter på senare år. Men det är en skvader, ett 

uttryck för den gamla olösliga konflikten mellan bred och smal film, fin- och fulkultur, kvalitets- 

och skvalkultur... und so weiter. (Sahlin, SVT, 10/3 2016) 

  

Att införa ett begrepp som ”värdefull film” menar Sahlin blir ett sätt att upprätthålla de 

föreställningar som Bah Kuhnke och regeringen påstår sig vilja bli av med. Han tror att det är 

ett sätt att undgå att ta tag i problemet, vilket blir ett sorts upprätthållande av en gammal 

struktur. Filmrecensent Helena Lindblad är precis som Sahlin kritisk till uttalandet från Bah 

Kuhnke och Carlsson om att överbygga ”konflikten” mellan smal- och bred film. Hon tycker 

dessutom att det är upp till filmbranschen själv att lösa den diskussionen och att det inte bör 

vara regeringens angelägenhet att styra. (Dagens Nyheter, 10/3 2016) Att regeringen skulle 

vara med och påverka utformningen av filmerna skulle kunna ses som en risk för deras 

neutrala position gentemot konstnärskapet. Detta som från början varit anledningen till 

införandet av ett filminstitut och att branschen själva skulle få styra hur den vill att den ska 

utvecklas. 

 

I nästa kapitel fokuserar jag på en av de mest avgörande anledningarna till att filmavtalet 

upphört: samhället och teknikens utveckling. Internets framväxt har gett upphov till nya 
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visningsfönster och produktionssätt, vilket har förändrat filmbranschen dramatiskt. Publiken 

har utvecklats till en allt större och mer inflytelserik aktör och filmskapare tvingas nu tänka 

nytt för att inte fastna i gamla hjulspår och se möjligheter passera förbi.  
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5. Nya produktionsled och visningsfönster 

Sedan filmavtalets uppkomst har mycket förändrats i både produktionsled och 

visningsfönster. I och med digitalisering och internet finns det nu nya, mer lättillgängliga sätt 

att spela in och dela sin film med andra. Samtidigt har konkurrensen ökat och det gäller att 

följa med i den snabba och delvis svårberäkneliga utvecklingen. 

     I promemorian från regeringen 2015 definieras de fyra huvudsakliga visningsfönstren för 

film som följande: 

 

1. Biograferna är fortfarande det ekonomiskt mest betydelsefulla fönstret och ett nav för 

filmvisning. 

2. Köp- och hyrfilmer inkluderar både fysisk köp- och hyrfilm i form av dvd och bluray, samt 

beställningstjänster för film via nätet i form av pay-per-view, s.k. transaction vod (T-vod). 

3. Betal-tv består av aktörer som Viasat och C More. Fönstret omfattar också 

prenumerationstjänster för film på nätet s.k. subscription vod (S-vod), där de största aktörerna är 

internationella bolag som Netflix och HBO. 

4. Allmän-tv är det sista fönstret och omfattar främst Sveriges Television och TV 4. Här visas en 

film normalt flera gånger. (Ds 2015:31, s.36) 

 

Filminstitutets stödsystem har under filmavtalets tid till stor del utgått från att produktionen så 

småningom ska visas på biografer, men detta kan på grund av omstruktureringar i branschen 

komma att ändras med den nya filmpolitiken. Visningsfönstren har sedan en tid tillbaka blivit 

allt mer flexibla och filmen kan ses på till exempel en av många tv-kanaler eller 

internetplattformar. Samtidigt har andra visningsfönster som tidigare varit en part i 

filmavtalet, och då stått för stor del av filmbranschens finansiering, i stort sätt försvunnit. 

Vhs-, dvd- och bluray–marknaderna har alla dramatiskt tappat sina kunder till 

internetbaserade alternativ, vilka ännu inte har visat sig dra in lika mycket pengar som 

branschen tidigare fått in av köp- och hyrfilmerna. Detta har oroat flera parter och åsikter om 

vad som kan göras åt det ekonomiska slukhålet har diskuteras i olika forum. 

     Även produktionsleden har förändrats. Nya möjligheter till en dialog mellan filmskapare 

och publik är en stor bidragande faktor till att det framgångsrika crowdfunding projektet Kung 

Fury (David Sandberg, 2015) blev av. På den amerikanska hemsidan Kickstarter kunde 

regissör David Sandberg presentera sin idé och hitta finansiärer som ville vara med och 

sponsra en kortfilm inspirerad av 1980-talets actionspäckade polisfilmer. Projektet lyckades 
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och blev så uppmärksammat att den färdiga filmen visades på filmfestivalen i Cannes i 

sektionen Quinzaine des Réalisateurs (Director’s Fortnight).  

     I detta kapitel kommer jag ta upp de nya tekniska förutsättningarna för svensk film och 

vilka diskussioner som förts i samband med att filmavtalet avskaffas. Ett av de löften Alice 

Bah Kuhnke gav för filmens framtid var att det skulle bli mer teknikneutralt. Vad det exakt 

innebär är svårt att se med tanke på det så snabbt föränderliga landskap där filmen just nu 

befinner sig. Ovissheten märks också i diskussionerna där aktörer med föga säker vetskap om 

framtiden tvingas att agera för att behålla eller förändra sin position i fältet. 

5.1 Biografer och allmän-tv  
I samband med televisionens genombrott i mitten av 1950-talet förändrades marknaden och 

ekonomin väsentligt. Tv uppfattades som ett hot och i länder som låg före i utvecklingen hade 

det observerats att biografer fick läggas ner en efter en. I en utredning gjord av staten 1959 

beräknades minskningen av biobesökarna till 15 procent jämfört med åren före tvn:s 

genombrott. Prognosen visade sig vara fel och minskningen blev hela 53 procent, det vill säga 

en förlust av biobesökare med mer än hälften. Detta, som till viss del berodde på tvn, ledde till 

att många biografer fick läggas ner och även filmproduktionen drabbades negativt. 

(Blomgren, 1998, s.52) För att höja publiksiffrorna skapades under 1980-talet en slogan som 

löd: ”Film är bäst på bio!” Biograferna ansågs vara en lokal med goda värden som hade 

starkare ställning som kulturell mötesplats än tv och video – en åsikt som till stor del lever 

kvar än idag. (Blomgren, 1998, s. 110f)  

     Biograferna har trots sitt tapp sedan dess storhetstid fortfarande en stor betydelse för 

filmsverige. Framför allt när det gäller att marknadsföra filmen så görs detta i huvudsak i 

förhållande till premiären på biografen och evenemang med särskilda visningar. De har också 

en stark maktposition, om än inte lika stark som förr. Som nämnts i föregående kapitel 

kommer biograferna i och med avtalets upphörande troligen att tappa en del av sin 

positionering och sitt kapital, men de vinner också större frihet att välja vilka filmer som ska 

ingå i deras repertoar. 

     Idag är det dock tv-mediet som är det mest framträdande av existerande visningsfönster. 

Tv-kanalerna är det som lockar störst del av befolkningens filmtittare och även för 

producenterna har tv blivit ett allt mer populärt produktionsformat; tv-drama till exempel har 

under de senaste åren fått ett ordentligt uppsving. Utvecklingen gör att tv-kanalerna har fått en 

allt starkare position i filmfältets struktur, vilket visade sig i 2013 års avtal då krav på 

biografpremiär för att få Filminstitutets stöd till långfilmer upphörde, och då det även infördes 
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nya stödformer till dramaserier och konvergerad media, det vill säga audiovisuella produkter 

som är menade att spridas i och visas på olika typer av mediala plattformar. (Prop. 

2015/16:132)  

     Under Budgetfrukosten diskuterade Filminstitutets vd Anna Serner och Jimmy Ahlstrand, 

strategichef på SVT, att public service-uppdraget för med sig både makt och ansvar. Serner 

slog fast att SVT är en stor maktspelare och ett av de viktigaste visningsfönstren, då 50 

procent av all filmkonsumtion sker via tv. Ahlstrand höll med och tillade att SVT nog stod för 

en stor del av den visningen. 

 

Och en siffra på det är att vi hade förra året tjugo miljoner visningar av svensk biografvisad film i 

rutan. Och det var ju samma år ungefär fyra miljoner biobesök. Så den största volymen tittning … 

ehm … sker sannolikt just hos SVT. (Ahlstrand, Budgetfrukost, 25/9 2015) 

 

Att 50 procent av filmtittandet sker via tv, och att det är fem gånger så många visningar på 

SVT som på alla svenska biograferna tillsammans, innebär att tv-kanalerna och speciellt SVT 

idag har mycket makt inom filmbranschen. Något som särskiljer SVT ytterligare på 

marknaden, och som Serner tog upp under seminariet Maktkartan i Göteborg, är att SVT på 

grund av lagstiftningen om tv-licens alltid (oavsett hur bra eller dåligt SVT gör sitt jobb) 

kommer att få pengar till sitt public service-uppdrag. Detta, menar Serner, skapar ytterligare 

ansvar som man måste ta hänsyn till när de nu får friare händer och har valt att själva dela ut 

ekonomiska medel till filmen.  

5.2 Internet och nya visningsfönster  
Vad som framförallt har haft påverkan på gamla strukturer inom filmbranschen de senaste 

åren är teknikens snabba utveckling. För att citera Göteborgs Film Festivals konstnärlige 

ledare Jonas Holmberg: ”Digitaliseringen är en djupgående kulturell förändring som raserar 

hierarkier, vänder upp och ner på gamla sanningar och skapar en ny ekonomisk struktur.” 

(Expressen, 20/10 2015) Internet och digitaliseringen har revolutionerat branschen och 

möjliggjort fler vägar att hantera filmmediet än någonsin tidigare, men har också likt tvn:s 

intåg på mitten av 1900-talet resulterat i oro för filmens ekonomiska förutsättningar. 

     Olika alternativ till video on demand-tjänster, så som T-vod (transaction video on demand) 

och S-vod (subscription video on demand), har gjort att konsumenten kan se nästan vad den 

vill, precis när den vill. T-vod används oftast om konsumenten vill se en viss film en gång, 

och kan jämföras med att filmen hyrs på nätet. S-vod är en version på betal-tv: man betalar för 
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en prenumeration och får tillgång till ett visst utbud under en längre tid. Största aktörerna just 

nu är Netflix och HBO, amerikanska bolag som har etablerat sig internationellt och fått fäste i 

bland annat Sverige. Frivod går under regeringens kategori ”Allmän-tv”, och finns på bland 

annat SVT:s hemsida. Frivoden är gratis och kritiseras emellanåt för att utnyttjas av personer 

som inte betalar tv-licens, vilket enligt lag egentligen är ett krav för att få ha tillgång till 

public service–tv. Bland annat menar Eva Esseen Arndorff under Budgetfrukosten att SVT:s 

frivod skapar en ojämn marknad för de vod-distributörer som försöker ta betalt. 

     Inför seminariet Maktkartan under Göteborg Film Festival gjordes en undersökning där 

150 personer i branschen fick rösta på vilka de ansåg hade mest makt i Filmsverige just nu, 

och även gissa hur platserna kan komma att förändras till år 2020. Topp 10-listan som 

spåddes för 2016 och 2020 var snarlika. I listan nedan till höger visar siffrorna inom parentes 

den plats aktören ansetts ha 2016 och symbolen Δ står för en ny aktör som inte varit med på 

tidigare listor.  

 

De två listorna är på många sätt lika, men med en ny viktig aktör – vd:n för Netflix bubblade 

upp på plats nummer åtta. Andra nykomlingar var United Screens, Amazon, Youtube och 

Facebook som hamnade någonstans på plats 11–20 i år 2020:s lista. Seminariets fyra 

deltagare var överens om internetbaserade alternativ till visning och spridning både har och 

kommer utveckla en allt större maktposition i fältet, och spådde att detta också kommer synas 

i framtida branschstrukturer. 

     I Filminstitutets rapport ”Filmåret i siffror 2014” står det att publikens övergång från 

traditionella visningsfönster till framförallt s-vodtjänster innebär att pengarna i allt högre grad 

går till aktörer som sällan är med i filmproduktionen, och att detta utgör en risk för att 

2016 
1. Anna Serner – vd Svenska Filminstitutet 
2. Tomas Eskilsson – vd Film Väst 
3. Alice Bah Kuhnke – kultur- och 
demokratiminister 
4. Sture Johansson – programdirektör SF Bio 
5. Baker Karim – långfilmskonsulent Svenska 
Filminstitutet 
6.  Hanna Stjärne – vd SVT 
7. Christian Wikander – programchef SVT Drama 
8. Yaba Holst – långfilmskonsulent Svenska 
Filminstitutet 
9.  Jonas Fors – vd SF/ Tre Vänner 
10. Magdalena Andersson – finansminister 

2020 
1. Vd för Svenska Filminstitutet (1) 
2. Kulturministern (3) 
3. Vd för Film Väst (2) 
4. Programdirektör för SF Bio (4) 
5. Vd för SVT (6) 
6. Filmstödschef Svenska Filminstitutet 
(15) 
7. Långfilmskonsulent Svenska 
Filminstitutet (5 & 8) 
8. Vd Netflix Δ 
9. Vd Filmregion Stockholm-Mälardalen 
(16) 
10. Programdirektör SVT Drama (7) 



Filmavtalets avskaffande	   52	  
	  

producenter överger långfilmen för att satsa på säkrare medieformer. Susin Lindblom på 

Sveriges Dramatikerförbund berättade i paneldiskussionen på Kulturhuset att manusförfattare 

går över från långfilm till tv på grund av att det anses vara mer ”säkert” än 

långfilmsproduktioner, som har det svårt ekonomiskt och dras med stor osäkerhet för om 

produktionen över huvud taget kommer genomföras. Manusförfattare orienterar sig därmed i 

strukturen från långfilmsproducenternas osäkra ställning i framtiden, till de aktörer som ser ut 

att vinna mer makt i branschen. Detta medför att de nya framgångsrika medieformerna som 

exempelvis tv-drama vinner ytterligare kapital i form av allierade kreatörer (socialt kapital). 

5.2.1 Hot eller möjlighet? 

I ett socialt fält, menar Bourdieu, tvingas alla aktörer som på något sätt är engagerade att ta 

ställning till dess struktur och kraftfält. Detta kan ske genom att aktörerna med sitt kapital 

antingen kämpar för att bevara det ursprungliga fältets strukturer och positioner, eller utmanar 

de rådande ställningarna och bidrar till att omvandla fältet och makten inom det. (Bourdieu, 

1995, s.45f) De nya medierna har medfört nya förutsättningar för fältet och aktörerna har 

tvingats positionera sig utefter det men också i relation till och inom ramen för det politiska 

filmavtalets regler. I och med avskaffandet av avtalet ställs inblandade aktörer inför en 

omgrupperingsprocess där de nu kan välja att fortsätta på samma sätt som det gjort under 

avtalets tid eller utmana strukturerna i fältet och använda förändringarna som verktyg för att 

nå nya mål och förändra makthierarkin. 

     Trenden att både se och kommentera film online bidrar till att skapa en multifunktionell 

arena som kan påverka en films mottagande. Det gör att publiken har än mer att säga till om i 

fler led och att de som marknadsför film tvingas tänka i nya banor. För strukturen i branschen 

innebär det en ny möjlighet till direktkontakt med publiken genom till exempel fansidor och 

sociala medier. Men det innebär också risker med negativa publikrecensioner och 

diskussionsforum som snabbt sprids mellan användarna och påverkar intäkterna i form av 

lägre publiksiffror. (”Filmåret i siffror 2014”, Filminstitutet, 2015) Dessutom finns 

möjligheter för publiken att illegalt sprida och ladda ner upphovsrättsligt material och på så 

sätt undgå att betala – den så kallade piracyn. Piracyn är en trolig anledning till att ekonomin 

efter förlusten av köp- och hyrfilmsmarknaden inte hämtat sig – trots stor framgång för vod-

tjänster och digitala möjligheter. Kulturminister Alice Bah Kuhnke nämner den drastiska 

nedgången för video- och dvd-branschen i Dagens Nyheter i samband med promemorian och 

förslaget om en omvandlad filmpolitik. 
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De senaste fem åren har omsättningen på dvd-marknaden minskat från 1  600 till 544 miljoner 

kronor och antalet sålda dvd mer än halverats. Minskningen fortsätter och dvd-marknaden bedöms 

inom några få år vara i princip utraderad. Motsvarande ökning av intäkterna från de digitala 

tjänsterna under samma period kommer inte i närheten av att kompensera för detta. Över 80 

procent av de svenska filmerna går i dag med ekonomisk förlust. (Dagens Nyheter, 8/5 2015) 

 

Bah Kuhnke menar att med denna nya verklighet tvingar ansvariga för filmpolitiken att agera. 

Ekonomiska siffror som alla pekar neråt och gamla visningsfönster som snart är 

tillintetgjorda, är tecken på att paragraferna och gamla avtal är föråldrade och kanske ett 

hinder för framtida utveckling. Bah Kuhnke ser därför att en förändring av fältet är nödvändig 

för branschen och talar då utifrån vad Bourdieu skulle kalla ”det allmänna bästa”. Han skriver 

att statstjänstemän är bundna att handla utifrån opartiska och osjälviska mål och, även om det 

är svårt att ge upp egna personliga ståndpunkter, åtminstone måste framställa dessa som för 

allmänheten legitima. (Bourdieu, 1995, s.112) 

     Jakob Lundström skriver i artikeln ”Dubbelfel, ministern” i Aftonbladet att han tycker att 

man i och med den tekniska utvecklingen borde lägga mer ekonomiskt ansvar på 

internetleverantörerna och att regeringen agerar fel i beskattningen av biograferna. Han menar 

att om man blundar för de nya marknadsförhållandena är det att sträva bakåt i utvecklingen. 

 

På läktarplats drar förmodligen internetleverantörerna, som hela tiden stått utanför det gamla 

filmavtalet, en suck av lättnad. För trots att film i allt högre grad distribueras via nätet väljer 

regeringen att finansiera den statliga filmpolitiken genom att beskatta biografen – som endast står 

för 3 procent av filmkonsumtionen. 

     Men visst visar regeringen prov på handlingskraft när det gäller att backa in i framtiden. 

(Lundström, 7/10 2015) 

 

Lundström menar att regeringen i denna radikala omstrukturering av fältet borde sett till att de 

nya aktörer, som faktiskt ser ut att bli av allt större maktspelare, borde ta mer ekonomiskt 

ansvar för filmen. Biograferna, som sedan 1951 (då 20 procent av nöjesskatten beslutades gå 

tillbaka till filmen) alltid har varit bundna vid att bidra till den svenska filmproduktionens 

ekonomi, har blivit den part som nu igen får dra det ekonomiskt tyngsta lasset inom 

filmpolitiken – trots att de nu bara står för tre procent av publikens filmkonsumtion. Detta 

innebär att regeringen har valt att bevara en del gamla strukturer, och att 

internetleverantörerna fortfarande är fria från den typen av ekonomiska krav. Regeringen 

hävdar att budgetlagstiftningen inte tillåter ”öronmärkta” skatter och att en avgift på vod-
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tjänster troligen inte skulle bidra till en starkare ekonomi. Man menar även att en bred avgift 

riktad mot bredbandsleverantörerna skulle påverka många andra medieformer så som musik, 

böcker och journalistik, och att frågan därför inte kan bedrivas som enbart filmpolitisk. 

(Regeringen, 12/11 2015) En sådan förändring skulle därför också påverka en större struktur 

och göra omstruktureringsprocessen nödvändig för fler branscher än enbart filmens. Det 

skulle bli en betydligt mer omfattande politisk reformation och kräva djupgående utredningar 

i de områden som berörs för att ha möjlighet att utföra en legitim förändring som gynnar 

allmänintresset. (Bourdieu, 1995)  

     Annika Gustafson, verksamhetschef på Boost HBG, hävdade under seminariet 

Visionärerna att regeringens promemoria är ”skrämmande långt borta från den tid vi lever i 

och den tiden som är precis runt hörnan”. Hon menar att världen är i förändring och att det 

faktiskt går att välja att se det antingen som ett stort hot eller som en fantastisk möjlighet. 

Piracy och en ostoppbar finansiell undergång – eller möjligheten att snabbt kunna dela 

material med varandra. Filmproducent Helena Danielsson är en av de aktörer som väljer att se 

positivt på utvecklingen. Hon sa under seminariet Maktkartan att hon tror att många parter i 

branschen kommer att jobba mer aggressivt mot Netflix, då Netflix nu kan ses som ett stort 

hot som annars har potential att inta en monopolställning. I och med att konkurrensen ökar, 

ökar även kvaliteten hos det som produceras av både film och dramaserier. Hon tror också att 

Netflix kommer att verka mer lokalt och producera i varje land, och att plats nummer åtta på 

maktkartan lika väl skulle kunna vara andra internetaktörer, som C More, Via Play eller 

Youtube – inte nödvändigtvis just Netflix. Genom att utmana den redan existerande 

uppfattningen om att Netflix skulle vara en fara mot branschen, ifrågasätter aktörerna den 

rådande diskursen. Nya kopplingar till element utanför sanningen som menar att internetjätten 

skulle vara enbart negativ bidrar till att diskursen blir tvetydlig. Betydelsen övergår då i en 

hegemonisk process där nya idéer och positiva artikulationer kan komma övergå i en ny 

fixerad diskurs. (Winther Jørgensen & Philips, 2000) ”Hotet” omvandlas på så sätt till något 

produktivt och maktkamperna om en dominerande ställning mellan olika aktörer engagerar 

hela filmbranschen, då kanalerna måste använda sig av sina kontaktnät av filmskapare och 

producenter för att kunna leverera kvalitativa filmprojekt som attraherar publiken de strider 

om. Maktkamperna leder på så sätt till produktivitet och utveckling, vilket troligtvis kan 

gynna dem som skapar film – inklusive Gustafson och Danielsson, som båda talar utifrån sina 

roller som producenter. 
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5.3 Framtidens film 
Det har flitigt spekuleras i hur förändringarna i branschen kommer se ut och på vilket sätt 

filmbranschen kommer utvecklas i och med avskaffandet av filmavtalet och de eventuellt mer 

flexibla strukturerna. Joakim Lind, film- och marknadskonsult på Cloudberry, menar att då 

förutsättningarna i filmlandskapet omstruktureras så fort bör aktörerna se till vad 

digitaliseringen bidrar till i alla led: från produktion till distribution och visning. Han tror att 

publiken kommer få en stor roll och att den på plattformsoberoende vägar kommer konsumera 

film via filmkanaler som är personligt utformade efter egna preferenser. Han tror att 

interaktiva vägar för att skapa film tillsammans med publiken kommer bli allt vanligare och 

att detta har potential att leda till en utvecklad politisering och ett större engagemang i filmen. 

Fiktivt och dokumentärt kommer att gå in i vartannat och skapa hybridformer och det kommer 

att uppstå hybridlandskap med produktion, marknadsföring och visningsmöjligheter.  

     I en sådan framtid för branschen, där spekulationer tycks tyda på att i princip vad som helst 

har möjlighet att utvecklas, kompliceras också politikens roll för filmen. Vad är till exempel i 

detta snåriga hybridlandskap tillräckligt värdefull film för att få ekonomiskt stöd? Branschens 

aktörer har sagt att de vill ha tydliga mål för att undvika polarisering och att grupper dras från 

varandra åt olika håll, vilket påminner om Winther Jørgensen och Philips definition av en 

hegemonisk intervention som ”en process i antagonistisk terräng”. (2000, s. 55) Då 

filmavtalet avskaffas försvinner den bekanta hegemoni som hittills utgjort ett mer eller mindre 

bra stöd i en terräng där den nya tekniken gjort filmfältet allt mer komplicerat. Utvecklingen 

har medfört nya element som gång på gång utmanar diskursen och som ständigt tvingar 

aktörerna att ta ställning till sin omvärld. Diskussionerna om hur filmpolitiken ska utformas är 

därför del av en ny hegemonisk process för att nå en fixering över tvetydigheter och skapa en 

enighet för parterna även efter det att filmavtalet upphör att gälla i januari 2017.  

 

Lind och många andra tror att filmlandskapet inom några år kommer att se helt annorlunda ut 

och att aktörerna därför måste undvika att inta låsta positioner i branschen, då detta annars 

skulle kunna leda till att filmsverige missar nya möjligheter som uppstår. (Visionärerna, 31/1 

2016) Att inte ha låsta positioner innebär, precis som Lind nämner, en större möjlighet till 

förändring och utveckling. Det kan troligen skapa nya vägar för såväl konstnärskap, som 

finansiering och visning. Samtidigt är det just denna frihet och dessa nya val som skapat 

osäkerhet i branschen. Filmavtalet har gett en trygghet genom bestämda positioner och 

branschen har under lång tid accepterat strukturen. Nu efterfrågas därför tydlig målstyrning 

och långsiktiga visioner i en bransch där fältet och villkoren för aktörerna ständigt förändras – 
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och enligt många alltså även bör förändras. Två önskningar som kan tyckas motsägelsefulla 

men som regeringen måste ta i beaktande då den nya filmpolitiken träder i kraft. För de parter 

som tidigare inte ingått i avtalet eller framstått som aktörer med mindre makt, blir risken med 

en ny och öppnare filmpolitik troligen lättare att acceptera än för de som har en dominerande 

position att skydda. 

     Nästa kapitel är uppsatsens sista och innehåller en avslutande diskussion med förslag på 

hur analysen skulle kunna tillämpas i praktiken.   
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6. Avlutande diskussion 

I denna uppsats har jag studerat debatterna runt avskaffandet av filmavtalet och det som snart 

kommer att bli den nya filmpolitiken. Aktörerna befinner sig än så länge i en instabil 

omstruktureringsprocess och förbereder sig för att lämna det avtal som utgjort politiken för 

filmen i över 50 år. Avtalet har under den tiden organiserat det som Mouffe (2008) nämner 

som det politiska i filmvärlden, det vill säga de beslut branschen har tvingats fatta bland 

motstridiga alternativ. Det har fram till nu skapat tydliga strukturer för vilka som har rätt att 

påverka och vilka finansiella medel som ingått i det politiska fältet.  I januari 2017 slutar det 

sista filmavtalet att gälla på grund av ett allt mer föränderligt fält där nya aktörer och teknisk 

utveckling gjort att avtalet förlorat den kraft det en gång hade. De aktörer som haft ett intresse 

av att bevara avtalet har i och med avskaffandet nu fått inse att de står inför ett fält med nya 

positioneringar och nya strukturer.  

 

I promemorian från regeringen i maj 2015 kom förslaget om en ny helstatlig filmpolitik. Det 

resulterade i debatter och remissvar från inblandade parter, som alla hoppades kunna göra 

skillnad i kampen om filmens framtid. Bransch, konstnärskap och publik har varit tre 

återkommande teman som utgjort underlag för diskussion om hur de kapitalarter som agerar 

på fältet ska värderas och hur omställningar i strukturen kan leda till påverkan av dess 

växelkurs.  

     Tre nya råd ska införas för att stärka branschens inflytande och ge fler aktörer större 

möjlighet att stärka sina positioner i fältet. En del aktörer hävdar dock att denna åtgärd inte 

kommer bidra till ett starkare samarbete utan centrerar makten hos de som har i uppdrag att 

utse rådens representanter. Budgetpropositionen väckte diskussioner om hur branschen 

uppfattar att den själv och filmen värderas av regeringen. Flera ansåg att budgeten var för låg 

i relation till branschens kulturella värde och uttryckte därför besvikelse över regeringens 

ekonomiska bidrag. Den nya filmpolitikens finansiering med höjd biografmoms, utgjorde 

likväl en symbolisk nedvärdering av biografbesök som kulturyttring då dessa tappade sin 

”kulturmoms” på 6 procent till att klassas som en kommersiell produkt med moms på 25 

procent. Biografen ansågs dessutom vara en särskilt drabbad aktör i det nya systemet, då den 

både får sämre ekonomiska förutsättningar och dessutom riskerar att förlora sin publik till nya 

visningsfönster. Avskaffandet av filmavtalet har även blåst nytt liv i diskussionen om smal 

och bred film, då den nya filmpolitiken tvingas ta ställning till kvalitetsbegreppet och hur man 

ska förhålla sig till filmproduktionen. En del aktörer tycker att det ska satsas mer på breda 
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publika filmer, medan andra anser att fokus bör ligga på att producera berättelser som 

genererar mångfald och som tilltalar alla grupper i samhället. Det blir en överlappning av två 

fält där olika kapitalformer innehar olika värden. Dels det ekonomiska fältet där resultat blir 

synliga i tydliga siffror och mätbara mål; dels det kulturella fältet med mjuka värden och 

åsikten att konstnärskap inte bör definieras utifrån ett avprickningssystem. 

     Internet har under en tid skakat om strukturen som filmavtalet så krampaktigt försökt hålla 

ihop. Nya möjligheter har lett till att visningsfönster tillkommit och produktionsleden kastats 

om, vilket innebär fler potentiella element att knyta till aktörernas diskurser. 

Ställningstaganden om teknikens utveckling och dess plats i den framtida filmpolitiken 

grundar sig på de redan existerande strukturerna. Aktörerna agerar utifrån sina respektive 

positioner när de ställs inför de nya förutsättningarna på fältet: vissa ser möjligheter att vinna 

fördelar av förändring, och vissa vill helst bevara branschens tidigare strukturer för att behålla 

sina maktpositioner.  

     Det som driver besluten och diskussionerna är aktörernas uppfattningar om de nya 

strukturer som tar form; det vill säga de diskurser som ligger till grund för aktörens inställning 

till omvärlden och dess förändring. Samtidigt spelar maktpositioner och framgångsrika 

relationer en stor roll för i vilken riktning diskurserna utvecklas. Dominerande aktörer som 

har mycket att förlora på en omstrukturerad filmpolitik tenderar att vilja bevara det som 

gynnat dem medan de som hämmats av avtalet hellre ser förändringen och kämpar för 

starkare positioner på fältet.  

     Diskurserna är som Laclau och Mouffes säger ständigt föränderliga och det är möjligt att 

meningarna kring filmens förutsättningar redan i skrivande stund har tagit en annan riktning 

än de jag presenterat här. Bourdieu hävdade att man för att förstå hur meningar och 

självklarheter uttrycker sig i våra samhällen bör gå tillbaka och rekonstruera det förflutna. Vår 

världsuppfattning och våra sanningar bygger på den tid och det rum vi har runt oss och på vad 

som en gång påverkat detta. (Bourdieu, 1995) En tillbakablick på de motsägelsefulla 

paragrafer och gamla kvalitetsbegrepp som hängt kvar sedan avtalets tillkomst 1963 tyder på 

att det finns en möjlighet att första året utan filmavtal kan komma att lägga grund till hur 

branschen väljer att utveckla diskurser inom olika fält, och att detta kan komma att prägla 

filmpolitiken en mycket lång tid framöver.  

6.1 Tillämpbarhet 

För att skapa en långsiktig filmpolitik bör man se till vilka kraftfält som ligger till grund för 

förändringen och vilka strukturer som står i förhållande till varandra. När man intar ett 
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kulturanalytiskt perspektiv undersöks inte bara kvantitativ statistik över hur många som är för 

eller emot en förändring, utan också kvalitativa resultat där forskaren kan närma sig vilka 

relationer som ligger till grund för resultaten. I min analys har jag undersökt de politiska 

processerna i samband med filmavtalets upphörande och de maktkamper som drivit 

diskussionerna i olika riktningar. En väg för att få en fördjupad förståelse vore att komplettera 

min undersökning med hur processerna förändras vid införandet av den nya filmpolitiken. 

     Att synliggöra strukturerna bakom ett politiskt beslut ger en större förståelse för fältet som 

sådant och för hur aktörer ser på sin omvärld. Vetskapen om vilka det är som har fått ge efter 

för den hegmoniska makten och vilka som påverkas av att en allierad aktör drabbas, menar 

jag kan vara till fördel för såväl politiker som branschfolk. Speciellt i en bransch där mycket 

borde kretsa kring ett starkt samarbete och där goda relationer är nödvändiga för dess 

existens. Filmbranschen har flera gånger tidigare drabbats av svåra kriser under dess relativt 

korta livstid och kritik mot de kulturpolitiska premisserna blir alltid en följd. Eftersom 

filmavtalets avskaffande är den största förändringen på lång tid, är det både intressant och 

viktigt att i framtiden jobba mot nytänkande frågeställningar och inte låsa sig i gamla 

diskussioner. Vad blir till exempel konsekvenserna av att politikerna väljer att anamma en 

tolkning av problemet och utesluter alla andra diskurser? 

     Anna Serner sa i panelsamtalet på Kulturhuset att diskussionerna och samarbetet mellan 

branschens parter precis innan de gamla filmavtalen förnyades ofta var bra, men att rösterna 

tystnade så fort avtalet var bestämt. Att upprätthålla en dialog skulle vara den lättaste vägen 

till en enhetlig och framgångsrik filmbransch. Problemet ligger i att aktörernas diskurs 

fastställer världen på ett visst sätt och därmed skapar gränser mellan rätt och fel, sant och 

falskt och vilket ramverk som utgör vad som är rimligt handlande. (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000) Att ständigt ifrågasätta denna ram och de ”sanningar” som vi uppfattar som 

naturliga är enda vägen att utveckla nya synsätt och inte bli fast i gamla strukturer. 
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