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Bakgrund 
I proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammahållen filmpolitik ges Stiftelsen 

Svenska Filminstitutet uppdraget att ansvara för genomförandet av den statliga 

filmpolitiken och fördelning av de statliga filmpolitiska stöden. En viktig del av arbetet 

blir de former för samverkan och inflytande som föreslås. För att stärka branschens insyn 

och inflytande i Filminstitutet bör det, enligt propositionen, införas särskilda råd med 

syfte att bistå i utformningen av de filmpolitiska stöden samt att vara rådgivande i 

institutets arbete. Råden föreslås vara tre till antalet (rådet för utveckling och produktion, 

rådet för spridning och visning samt rådet för filmkulturella frågor) och ledamöterna, som 

bör vara personer med stort kunnande om film och filmbranschen, bör utses av 

Filminstitutets styrelse. Filminstitutet bör samråda med råden till exempel vid 

utformningen av nya stödformer, förändringar av befintliga stöd, indikatorer för 

måluppfyllelse och definitioner av vissa begrepp som är centrala vid stödgivningen. 

Råden bör ha rätt att ta egna initiativ till att föreslå förändringar. Företrädare för råden bör 

ges möjlighet att föredra rådets synpunkter för Filminstitutets styrelse inför beslut. Efter 

samråd är det dock alltid styrelsen som slutgiltigt fattar beslut (se sidan 35 i 

propositionen). 

 

Mot denna bakgrund tog Filminstitutet fram förslag till rådens sammansättning, form och 

funktion. Förslaget skickades den 23 juni 2016 ut på remiss till en bred krets och 

publicerades även på Filminstitutets webbplats med uppmaning att lämna synpunkter 

senast den 26 augusti. 48 svar har inkommit. Samtliga svar finns på Filminstitutets 

webbplats under rubriken Filmpolitiken (www.filminstitutet.se/filmpolitiken). Där finns 

även den remissammanställning som tagits fram. 

 

Efter att noga ha beaktat remissvaren har Filminstitutets styrelse beslutat om följande 

beträffande rådens sammansättning, form och funktion. 

 

 

Rådens funktion 
Av propositionen kan utläsas att råden är till för att stärka branschens insyn och 

inflytande och i slutändan för att styrelsen ska fatta så bra och väl underbyggda beslut 

som möjligt. Flera remissinstanser anser att förslaget i stort är bra och ser positivt på 
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möjligheterna till breddad insyn och påverkan. Andra anser att råden i förslaget inte givits 

tillräckliga möjligheter till insyn och påverkan och att råden – utan inflytande på besluten 

– mer blir att betrakta som referensgrupper. Det finns en rad frågor som har med 

inflytande att göra, till exempel hur ordföranden utses, hur många som ska sitta i råden, 

hur ofta och när på året råden ska träffas och så vidare.  I den slutliga utformningen av 

rådsstrukturen har det därför varit viktigt att hitta en balans mellan rådens funktion som 

hjälp till styrelsen inför beslut och rådens funktion som möjliggörare av inflytande för 

branschen. 

 

En del remissinstanser uttrycker oro för att råden ska ersätta all dialog som sker i olika 

frågor och processer. Självklart ersätter inte råden befintliga dialoger och processer som 

sker redan i dag. Liksom till exempel skedde vid utredningen av distributions- och 

visningsstöden och vid framtagandet av stödet till regeringens särskilda satsning på 

biografer i glesbygden, kommer dialog även fortsatt att ske med för frågan relevant del av 

branschen. Det är naturligtvis viktigt att hela branschen får möjlighet att lämna 

synpunkter vid stora förändringar av exempelvis stödsystem, inte bara råden. Även nya 

dialogformer kan komma att införas. Dessa ska ses som komplement till råden. Det får 

därutöver understrykas att råden på intet sätt ersätter den samverkan som sker inom 

kultursamverkansmodellen. 

 

I propositionen tas upp att regeringen kommer att ha årliga högnivåmöten med centrala 

företrädare för filmbranschen. En del remissinstanser har haft frågor kring detta. Frågor 

om högnivåmötena kan dock bara besvaras av regeringen. 

 

 

Rådens form  

Ordförande 

Filminstitutet föreslog i remissen att rådsmötena ska ledas av en chefsrepresentant från 

Filminstitutet. Flertalet som har haft synpunkter i frågan föreslår att ordföranden istället 

bör utses bland de utsedda ledamöterna i respektive råd. Efter att ha beaktat synpunkterna 

har styrelsen kommit fram till att råden bör utse en ordförande inom rådsgruppen för att 

ge råden en så stor branschlegitimitet som möjligt. Gentemot styrelsen är det naturligt att 

det är ordföranden som för rådets talan, även om råden kan välja att göra på annat sätt. En 

chefstjänsteperson från Filminstitutet adjungeras till rådsmötena som stöd för 

ordföranden och till hjälp med att ta fram dagordning utifrån de frågor som är aktuella 

inom verksamheten.  

 

Tid och frekvens för möten 

Filminstitutet föreslog i remissen att möten ska hållas två gånger per år, en gång på våren 

för utvärdering av det arbete som Filminstitutet gjort året före, samt en gång på hösten för 

att kunna ge synpunkter till styrelsen angående eventuella förändrade strategier som till 
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exempel påverkar stödordningen. Utöver det kan råden sammankallas vid behov. Flera av 

de remissinstanser som framfört synpunkter i frågan menar att två möten per år är för lite 

och att fyra gånger per år är mer rimligt. Andra betonar att behovet av möten varierar 

mellan de olika råden. En remissinstans har föreslagit att råden ska sammankallas inför 

varje styrelsemöte. Flertalet ställer sig dock antingen positiva till två gånger per år eller 

har inte kommenterat frågan. Efter att ha beaktat synpunkterna vidhålls att det bör hållas 

två möten per år. Tidpunkten för mötena kan dock variera från råd till råd. Råden bör 

därför själva bestämma tidpunkt för rådens möten. Det föreslås att mötesdatum för 2017 

bestäms av råden vid ett gemensamt uppstartande möte i Filmhuset den 1 december 2016.  

 

Mötets ledning i övrigt 

Kallelse till de två årliga rådsmötena sker, som tidigare föreslagits, av Filminstitutet 

skriftligen senast trettio (30) dagar före mötet. Med kallelsen bifogas dagordning och 

bilagor. Dagordningen tas fram av rådets ordförande tillsammans med den adjungerade 

chefstjänstepersonen från Filminstitutet. Den som vill väcka övrig fråga till mötet ska 

senast två veckor före mötet meddela detta till rådets ordförande, samt bifoga eventuellt 

underlag. 

 

Vid de två årliga rådsmötena kommer minnesanteckningar att föras av en representant 

från Filminstitutet. Avvikande åsikt anmäls vid mötet. En justeringsperson ska utses för 

vart och ett av de årliga rådsmötena. Justeringspersonen ska ha minst två veckor på sig att 

lämna sina synpunkter. Justerade minnesanteckningar skickas ut till rådets ledamöter och 

publiceras dessutom på Filminstitutets webbplats. De justerade minnesanteckningarna 

lämnas därefter till styrelsen tillsammans med eventuella andra skrivelser som inkommit 

om frågor som tagits upp på mötet. 

 

Rådens storlek 

Filminstitutet föreslog i remissen att det i varje råd kan sitta max 15 personer, detta mot 

bakgrund av att det för att råden ska fungera krävs en begränsning av antalet ledamöter 

samtidigt som att det för representativiteten och legitimiteten är viktigt att alla relevanta 

intressenter har en plats. Det har bland remissvaren framkommit åsikter såväl om att 

råden med 15 ledamöter blir för stora och att råden med 15 ledamöter inte är tillräckligt 

stora. Efter beaktande av de synpunkter som inkommit vidhålls att 15 personer per råd är 

en lämplig storlek. Det bör dock understrykas att det för vissa råd kan vara mer lämpligt 

med färre ledamöter och för andra något fler. 

 

Samarbete mellan råden 

I Filminstitutets remiss föreslogs att gränserna mellan grupperna inte bör vara strikta och 

att de tre råden vid behov kan delas in i mindre grupper. Några direkta synpunkter har 

inte framförts emot detta, däremot har det i remissvaren framförts förslag om ett 

tvärsektoriellt råd eller ytterligare forum där branschens olika aktörer diskuterar utifrån 
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ett helhetsperspektiv och också om återkommande möjlighet för alla tre råden att träffas 

samtidigt. 

 

Ett gemensamt uppstartande möte 2016 kommer att hållas den 1 december 2016. Därefter 

kan det finnas anledning att återkomma till frågan om gemensamma möten. 

 

Arvoden 

Frågan om arvode för ledamöterna har inte tagits upp i Filminstitutets förslag. Vissa 

remissinstanser för fram att frågan om arvode till ledamöterna är viktig för att ge fria 

deltagare och frilansare möjlighet att delta. Filminstitutet gör bedömningen att 

möjligheten att utöva inflytande på filmpolitiken bör vara av ett allmänt demokratiskt 

intresse och att flertalet kommer att företräda sina organisationer och att dessa därmed har 

möjlighet att själva ersätta sina representanter samt bekosta ledamöternas resor i samband 

med rådsmötena. 

 

Kommunikation kring råden 

För transparens och öppenhet har Filminstitutet skapat en webbplats på hemsidan 

filminstitutet.se med rubriken Filmpolitiken (www.filminstitutet.se/filmpolitiken). Där 

kommer bland annat allt som har med råden att göra att publiceras löpande för att även 

sådana som inte är del av råden ska ha möjlighet att följa rådens arbete. Där finns i 

nuläget till exempel alla remissvar samlade och även den remissammanställning som 

Filminstitutet tagit fram. På samma plats kommer framtida utredningar och 

remissunderlag att läggas upp. 

 

 

Rådens sammansättning 

Nominering av ledamöterna 

Filminstitutet föreslog i remissen att de organisationer och institutioner som kan anses 

relevanta för varje råd får nominera tre kandidater utifrån olika kriterier såsom till 

exempel kön, geografisk förankring och kulturell förankring. Utifrån det föreslogs att 

styrelsen skulle utse en ordinarie och en suppleant till varje plats. Flera remissinstanser 

har haft synpunkter på förslaget och anser att organisationerna själva bör få avgöra vem 

som ska representera dem i råden. Det framförs också synpunkter om att varje 

organisation bör få två platser i råden, en man och en kvinna. Efter att ha beaktat 

synpunkterna föreslås att – i likhet med rådande praxis inom statsförvaltningen – en man 

och en kvinna nomineras från varje organisation inom rådet ifråga och att den person som 

inte utses till ordinarie ledamot, utses till suppleant. Vid det uppstartande mötet i 

Filmhuset den 1 december 2016 har råden därefter att sätta samman gruppen med 

ordinarie ledamöter och suppleanter med beaktande av en jämlik fördelning mellan män 

och kvinnor och även se till andra aspekter som till exempel geografisk spridning och 
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mångfald. Rådens förslag till sammansättning lämnas därefter till Filminstitutets styrelse 

som formellt utser ledamöterna. För det fall att styrelsen anser att råden inte uppfyller de 

krav som ställts upp har styrelsen möjlighet att återremittera förslaget till råden. Det får 

understrykas att bara en person per organisation/aktör deltar vid varje rådsmöte, antingen 

den ordinarie ledamoten eller, vid dennes frånvaro, suppleanten. 

 

Nominerande aktörer ska senast en månad i förväg få besked om senaste dag för 

nominering. Styrelsen planerar att formellt fatta beslut om rådens sammansättning vid 

styrelsemötet den 15 december 2016. 

 

I remissen föreslogs att representanterna tillsätts på ett år. Vissa remissinstanser har 

framfört att det är för kort tid. Eftersom ordningen är ny finns det dock skäl att initialt 

tillsätta ledamöterna på ett år. Efter ett år är det naturligt att utvärdera ordningen i sin 

helhet. Då beslutas även om hur lång tid tillsättningen därefter ska vara. 

 

De fria platserna 

Utöver fasta platser för relevanta organisationer eller sammanslutningar föreslogs i 

remissen att det i varje råd skulle finnas 2–4 fria platser i syfte att även icke-organiserade 

personer ska kunna bidra med en kompetens som saknas. Dessa platser föreslogs vem 

som helst nomineras till, eller nominera sig själv till. Förslaget har mötts av blandade 

synpunkter. Efter att ha beaktat remissinstansernas synpunkter har styrelsen kommit fram 

till att råden inte bör lämna öppet för fria platser. Möjligheten finns dock att vid behov ta 

in kompletterande kompetenser när råden finner att en sådan saknas i en viss fråga (jfr. s. 

35 i propositionen). 

 

Rådens representanter 

Filminstitutet föreslog i remissen olika aktörer inom respektive område som 

representanter i råden. Synpunkter har framkommit om att vissa saknas på listan. Flera 

remissinstanser saknar exempelvis Teaterförbundet på listan över rådsrepresentanter. En 

del påpekar även att representanter för den så kallade triangeln, det vill säga 

manusförfattare, regissör och producent, bör finnas med i alla råd. Andra undrar varför 

Regionala resurscentrum är med i samtliga föreslagna råd medan Regionala 

produktionscentrum inte föreslagits vara med i alla råd. 

 

Rådens sammansättning ska spegla de parter som mest berörs av de frågor som kan vara 

aktuella. Mot bakgrund av de synpunkter som framförts i remissomgången har styrelsen 

beslutat om vissa förändringar vad gäller vilka som erbjuds möjlighet att nominera 

ledamöter till råden. Som ett förtydligande anges vilka kompetenser som efterfrågas i 

varje råd. 
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Rådens antal 

Det har inte framkommit några direkta synpunkter på rådsindelningen vad gäller rådet för 

utveckling och produktion samt rådet för spridning och visning. Däremot har det blivit 

tydligt att rådet för filmkulturella frågor inbegriper alltför olika områden för att ett 

effektivt rådsarbete ska kunna ske. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att det 

filmkulturella rådet delas upp i två råd: rådet för filmarvsfrågor och rådet för 

filmpedagogiska frågor. Närmare om de fyra rådens sammansättning följer nedan: 

 

Rådet för utveckling och produktion (13 representanter) 

Frågor för rådet för utveckling och produktion kommer huvudsakligen att röra 

Filminstitutets stödformer. Kompetens behövs därför kring utveckling, finansiering och 

spridning av film, kunskap kring barn/unga, talangutveckling (i förhållande till 

yrkesverksamma), fortbildning och kreativa processer. 

 

Följande organisationer och aktörer ges möjlighet att nominera till rådet: 

 

Dramatikerförbundet 

Film- & tv-producenterna 

Filmhögskolorna 

Föreningen Filmdistributörerna 

Oberoende Filmares Förbund 

Privata finansiärer 

Regionala produktionscentrum 

Regionala resurscentrum 

Sveriges Filmregissörer 

Sveriges Filmuthyrareförening 

Teaterförbundet  

Tv-bolagen 

Wift 

 

Kommentar: Teaterförbundet är ny i rådet. I det ursprungliga förslaget var Sveriges 

Filmregissörer, som är en del av Teaterförbundet, föreslagen. Eftersom Teaterförbundet 

är ett stort förbund med många för filmen viktiga medlemmar föreslås att förbundet får 

möjlighet att nominera till rådet vid sidan av Sveriges Filmregissörer. 

 

Vad gäller tv-bolagen har synpunkter kommit in från SVT och TV4. Båda anser att en 

plats är för lite. Styrelsen är dock övertygad om att tv-bolagen tillsammans kan enas om 

två nominerade personer, där den ena går in som ordinarie och den andra som suppleant 

och därefter alternerar. Regionerna är med i form av såväl resurscentrum som 

produktionscentrum. 
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Rådet för spridning och visning (17 representanter) 

Frågor för rådet för spridning och visning kommer huvudsakligen att röra Filminstitutets 

stödformer samt tillgängliggörande av film. Kompetens behövs därför kring 

visningsstrukturer, distribution och lansering, publik, teknisk utveckling i olika fönster, 

filmarv och tillgänglighetsfrågor. 

 

Följande organisationer och aktörer ges möjlighet att nominera till rådet: 

 

Dramatikerförbundet 

Film- och Medievetenskap 

Film- & tv-producenterna 

Filmcentrum 

Filmform 

Föreningen Filmdistributörerna 

Föreningen för filmfestivaler 

Oberoende Filmares Förbund 

Regionala produktionscentrum 

Regionala resurscentrum 

Riksföreningen Biograferna 

Sveriges Biografägareförbund 

Sveriges Filmregissörer 

Sveriges Filmuthyrareförening 

Teaterförbundet 

Tv-bolagen 

Vod-aktörer 

 

Kommentar: Filmform är ny i rådet. Filmform har kunskap om mer alternativ spridning 

av den konstnärliga filmen. Likaså är Regionala produktionscentrum ny. De är viktiga 

aktörer även inom området spridning och visning och har framför allt perspektiv utanför 

Stockholm. Även Filmcentrum har lagts till. De har kunskap om tillgänglighetsfrågor för 

grupper som inte i första hand nås av de andra organisationerna. Inom Film- och 

Medievetenskapen finns forskningskompetens kring området. Teaterförbundet bereds 

plats även i detta råd vid sidan av Sveriges Filmregissörer, som är en del av 

Teaterförbundet. Detta då förbundet även har många andra för filmen viktiga 

medlemmar. Även Dramatikerförbundet bereds plats. Därmed representeras kreatörerna 

av fem organisationer i rådet. 

 

Wift tas bort då de inte har någon specifik kunskap som motiverar närvaro i denna grupp 

och då deras medlemmar finns med i andra förbund i rådet. Likaså tas 

visningsorganisationerna bort från detta råd. De som avses representeras av 

Riksföreningen Biograferna. 
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Rådet för filmarvsfrågor (11 representanter) 

Frågor för filmarvsrådet kommer huvudsakligen att röra de centrala aktiviteterna 

insamling, bevarande och tillgängliggörande av film och filmrelaterat material. 

Efterfrågade kompetenser i rådet rör filmhistoria, arkivkunskap, forskning, 

rättighetsfrågor, analog filmhantering, filmdigitalisering och tillgängliggörande mot 

allmänheten. 

 

Följande organisationer och aktörer ges möjlighet att nominera till rådet: 

 

Dramatikerförbundet 

Filmform 

Film- & tv-producenterna 

Filmvetenskaplig representant med inriktning på filmhistoria och tillgänglighet 

Kungliga Biblioteket 

Moderna Museet  

Oberoende Filmares Förbund 

Riksarkivet 

Sveriges Filmregissörer 

Sveriges Television 

Teaterförbundet  

 

Kommentar: Riksarkivet, Kungliga Biblioteket, Sveriges Television och Filmform har 

alla filmarkiv och är därmed intressenter i insamling, bevarande och tillgängliggörandet 

av filmarvet. Det är även viktigt att filmens upphovspersoner medverkar i rådet eftersom 

filmarvsarbete till stor del handlar om att bevara deras arbete och göra det tillgängligt för 

framtida generationer.  

 

Rådet för filmpedagogiska frågor (8 representanter) 

Frågor för rådet för filmpedagogiska frågor kommer huvudsakligen att röra filmkunnighet 

bland barn och unga samt filmverksamhet i hela landet. Det behövs därför kompetens 

kring filmpedagogik, regional och kommunal filmverksamhet, barn och unga, 

talangutveckling (i förhållande till eget skapande och växthusverksamhet), forskning, 

visningsstrukturer, utbildning, fortbildning och tillgänglighet. 

 

Följande organisationer och aktörer ges möjlighet att nominera till rådet: 

 

Filmcentrum 

Filmhögskolor 

Föreningen Filmdistributörerna 

Föreningen för filmfestivaler  

Nordicom 
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Regionala resurscentrum  

Riksföreningen Biograferna  

Universitet med filmvetenskaplig utbildning med koppling till media och pedagogik 

 

Kommentar: De nominerande aktörerna arbetar på olika sätt med filmpedagogiska frågor 

och utgör en förutsättningar för att barn och unga i hela landet ska få goda kunskaper om 

film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande. Tillkomna sedan förslaget till 

rådet om filmkulturella frågor är Filmcentrum, Filmdistributörerna, Nordicom, 

Riksföreningen Biograferna och Föreningen för filmfestivaler. Filmcentrum är en 

visningsorganisation som både importerar barn- och ungdomsfilm och fungerar som 

distributör till skolor. De tar även fram filmpedagogiskt material. Föreningen 

Filmdistributörerna och Föreningen för filmfestivaler arbetar och verkar för ett brett 

utbud av filmer mot bland annat den unga publiken. Nordicom är ett nordiskt 

kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet MIK där filmkunnighet finns 

med som en del. Riksföreningen Biograferna är aktiva i hela landet och organiserar såväl 

små aktörer som kvalitetsbiografer.  

 

----------------------------------------------------------- 


