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Sammanfattning
I denna delrapport sammanfattas Svenska Filminstitutets utförande av regeringens uppdrag att påbörja 
digitaliseringen av det svenska filmarvet 2014–2018. Den ger även förslag på hur uppdraget kan genom -
föras bortom 2018 då de öronmärkta medlen tar slut. 

Bakgrund
I början av 2010-talet digitaliserades Sveriges biografer med 
konsekvensen att analog film måste digitaliseras för att kunna 
visas. 2013 anslog regeringen 40 miljoner kronor till Filminstitutet 
för att under en femårsperiod påbörja digitaliseringen och 
där med garantera tillgängligheten för det svenska filmarvet. 
Målet har varit att filmerna ska vara tillgängliga för publiken på 
biograf och i minst ett visningsfönster till. 

Digitalisering och tillgängliggörande av 
 filmarvet 2014–2018
Val av filmer och tekniskt utförande har genomförts enligt 
rikt  linjer som tar hänsyn till såväl arkivetiska principer som 
filmpolitikens mål. Urvalet har syftat till bred representation av 
det svenska filmarvet där film för barn och unga och filmer av 
kvinnliga upphovspersoner prioriterats. 20 procent av filmerna 
har valts av filmbranschen, resten av ett internt råd på Film
institutet. Digitaliseringen har inneburit att rättighetsinnehavare 
som inte själva haft möjlighet att digitalisera nu kunnat exploa
tera filmerna på nytt. Därmed har digitaliseringen bidragit till 
en ny eftermarknad.

Arbetet har stora möjligheter att göra filmhistorien tillgänglig. 
Digitaliseringen har utförts i biografkvalitet vilket tillåtit 
anpass ning till andra digitala visningsfönster (tv, dvd, vod) på 
ett helt annat sätt än tidigare. Hösten 2016 anslog regeringen 2,5 
miljoner kronor per år till Filminstitutet ”för att förstärka den 
pågående satsningen på digitalisering av filmarvet”. Med dessa 
medel kommer Filminstitutet att få bättre möjlighet att anpassa 
filmerna för olika visningsfönster och fortsätta det proaktiva 
informationsarbetet gentemot filmbransch och publik.

Digitaliseringen och tillgängliggörande 2019 
och framåt
När perioden och därmed finansiering är slut 2019 kommer 
enbart cirka 500 av mer än 12 000 bevarade analoga svenska 
filmer att vara digitaliserade och tillgängliga.  De återstående 
filmerna kommer inte att kunna tillgängliggöras för allmänheten, 
och så småningom inte över huvudtaget.  Arbetet kommer alltså 
inte att vara färdigt utan behöver fortsätta så länge filmpolitiken 
har som mål att filmarvet ska vara tillgängligt. 

Om samtliga återstående filmer ska digitaliseras i samma 

takt och kvalitet som varit fallet hittills skulle arbetet ta över 
100 år. Detta är inte realistiskt utifrån de hotbilder som finns. 
För att korta ner tiden till 25–30 år behöver filmer och material 
grupperas utifrån vissa innehållsmässiga och tekniska förut-
sättningar. Den högkvalitativa digitalisering som Filminstitutet 
bedriver behöver utföras i högre takt än tidigare samtidigt som 
den kompletteras med en mindre resurskrävande digitalisering. 
Omfattningen av och kostnaden för en sådan digitalisering 
behöver utredas.

Mest avgörande för digitaliseringen i framtiden kommer att 
vara kompetensförsörjningen. En förutsättning för att bibehålla 
såväl kompetens som teknisk infrastruktur är en tillräcklig 
finansiering över en längre tidsperiod. En årlig höjning av Film  
institutets anslag på 15 miljoner kronor (13,2 miljoner för 
digita lisering och 1,8 för marknadsföring, distribution och 
informationsarbete) skulle innebära en stor mängd film som kan 
digitaliseras och tillgängliggöras. En verksamhet inom ramen 
för denna finansiering är även tillräckligt stor för att möjliggöra 
kompetenssäkring genom lärlingsprogram och upprätthållande 
av infrastruktur.

Det skulle vara omöjligt eller åtminstone väldigt dyrt att på 
nytt starta upp en verksamhet som inte drivits på ett antal år, 
även om det då fortfarande är möjligt att få tag på relevant ut  
rustning. Med andra ord är det med stor sannolikhet inte möjligt 
att starta upp igen efter ett par år om verksamheten läggs ner eller 
kraftigt skärs ner 2019. Att ny finansiering finns på plats när den 
gamla tar slut är därmed nödvändigt.

För att de filmer som digitaliseras ska upptäckas och an 
vändas krävs ett fortsatt aktivt arbete. Precis som med ny film 
behöver filmbranschen och allmänheten kontinuerligt informeras 
om filmer som blir tillgängliga. Det behövs även fortsatta 
resurser till att tekniskt anpassa filmerna i olika format, till bio, 
tv, vod och dvd. Och avgörande är ett fortsatt gott samarbete 
mellan Filminstitutet och filmbranschen. Genom ett gemensamt 
arbete kan marknaden för filmarvet utökas och utvecklas. Film 
branschen behöver också stöd i att hitta sätt att visa och marknads
föra filmarvsfilm och med en fortsatt digitalisering kommer 
arbetet med tillgängliggörandet att behöva utvecklas.

Publik efterfrågan och juridisk möjlighet till tillgänglig
görande bör även i framtiden vägas in när prioritetsordningen 
för filmerna görs. Det stora hindret för detta är rättighetsläget. 
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Att bringa klarhet i rättigheter för äldre filmer är ett resurs
krävande arbete som innebär att hitta gamla bolag, lokalisera 
personer och identifiera arvingar. Ökar takten på digitaliseringen 
blir det svårt att hålla samma takt med att lösa rättigheter. 
Därmed måste nya mer generella juridiska lösningar tas fram. 
En väg framåt kan vara en avtalslicens, liknande den som BUS 
har för stillbilder.

Det är även rimligt att de filmer som tillgängliggörs ska vara 
textade på svenska och andra språk, till exempel de svenska 
minoritetsspråken. Det skulle också vara möjligt att syntolka 
filmerna för att ytterligare höja tillgängligheten.

Jämte biografen kan vod ses som det huvudsakliga visnings-

fönstret för filmarvsfilm idag och framåt och däri ligger stor 
potential. Med innovativa idéer kan filmerna marknadsföras 
framgångsrikt och hitta sin publik, bland annat genom kurering 
och att kombinera distribution i flera fönster. 

Vartefter kvantiteten i digitaliseringen växer lämnas också 
så småningom de för allmänheten välkända titlarna och den 
ordinarie distributionsformen och utbudet öppnar även upp för 
mer nischad användning i andra sammanhang, till exempel för 
vidareanvändning och forskning. Filminstitutet behöver för  
bereda sig på att hantera en större mängd digitaliserade filmer 
och nya sätt att förmedla dessa.
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Bakgrund
När filmbranschen övergick från analog till digital visningsteknik 
i början av 2010talet gick det snabbt. På bara några få år var 
förändringen ett faktum och 2013 var de flesta biografer i 
Sverige digitala. Ny film distribuerades och visades digitalt 
medan filmarvet, det svenska och det internationella, enbart 
fanns arkiverat analogt. Filmarvsinstitutioner över hela världen 
insåg att deras samlingar måste digitaliseras för att kunna 
tillgängliggöras. 

I Svenska Filminstitutets arkiv finns merparten av det 
svenska filmarvet bevarat och omkring 2 600 långfilmer finns 
katalogiserade med tillhörande visningsmaterial i Svensk 
filmdatabas. Kortfilmsbeståndet är mer osäkert eftersom det är 
så utspritt, men cirka 6 700 identifierade och katalogiserade 
kortfilmer finns i Filminstitutets arkiv. Ytterligare kortfilmer 
finns i privata och allmänna arkiv runtom i landet och sannolikt 
finns minst 12 000 svenska kortfilmer bevarade.1  Det ska också 
sägas att långt fler filmer har producerats genom åren men många 
av dem har gått förlorade, särskilt från stumfilmstiden. 

I budgetunderlaget till regeringen 2011 påtalade Filminstitutet 
för första gången hur digitaliseringen av biograferna kommer att 
påverka bevarande och tillgängliggörande av det svenska film 
arvet. Såväl EUkommissionen som arkivvärlden beräknade att 
det bara skulle finnas utrustning för att genomföra storskaliga 
digitaliseringsprojekt under sju till tio år.  Efter detta skulle 
tillgången till service och reservdelar bli dyrköpt eftersom den 
kommersiella filmbranschen skulle ha övergett analog film och 
filmarkiv skulle bli ensamma om behoven.2  

En avgörande faktor för att digitaliseringen brådskade var 
den minskande tillgången till skannrar. Dataskannrar för hög 
kvalitativ digitalisering av analog film utvecklades ursprungligen 
för att möta filmbranschens behov av att digitalisera material 
som spelats in analogt men som skulle redigeras digitalt. I takt 
med att film även började spelas in digitalt krympte den 

kommer siella efterfrågan på skannrar. EUkommissionen 
beräknade att tillgången till skannrar skulle ha upphört till år 
2020, vilket skulle bli förödande för filmarvsinstitutioner som 
vill digitalisera sina samlingar. Oavsett om tillgången till 
skannrar skulle försvinna 2020 eller senare så stod det klart att 
det var angeläget att påbörja digitaliseringen.

Den akuta situationen gjorde att Filminstitutets styrelse i 
december 2012 fattade ett beslut om att anta en budget med ett 
negativt resultat för att med hjälp av eget kapital påbörja 
digitaliseringen i liten skala. I februari 2013 äskades 13,2 
miljoner kronor per år från regeringen för att i större skala 
fortsätta det omfattande digitaliseringsarbetet. Under 2013 
 gjordes grundläggande investeringar i kompetens och utrustning 
för att komma igång med arbetet och totalt 18 filmer restau
rerades digitalt.

I april 2013 arrangerade Filminstitutet ett seminarium, 
Filmrummet, under rubriken ”Filmhistorien tillgänglig för alla 
– eller ingen?”, där företrädare för EUkommissionen och den 
europeiska filmarkivfederationen (ACE) betonade vikten av att 
snabbt påbörja digitaliseringen av filmarvet i stor skala. 

Hösten 2013 anslog regeringen i budgetpropositionen 40 
miljoner kronor till Filminstitutet för en femårsperiod, med start 
2014.3  I budgetpropositionen konstaterade regeringen följande: 

”För att filmarvet ska vara levande och föras vidare till 
kommande generationer ska det vara tillgängligt och kunna 
användas och utvecklas. Regeringens satsning på digitalisering 
av biografer är nu till stora delar genomförd. Nu är det viktigt 
att verkligen kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen och 
göra filmerna tillgängliga i digitalt format. Digitalisering av 
filmerna i Filminstitutets arkiv gör det möjligt att visa det 
svenska filmarvet och bidrar till ett brett och varierat utbud av 
film på svenska biografer och i andra visningsfönster, i synnerhet 
när det gäller film som riktar sig till barn och unga.”

1. Kortfilm finns i högre utsträckning än långfilm i många olika tekniska format eftersom de inte alltid producerats för biografvisning. Det återspeglas i det 
relativt lilla antal kortfilmer som finns hos Filminstitutet i relation till det totala antalet. Filminstitutets historiska fokus har varit på det biografvisade och det 
som funnits på filmbas. Kortfilmer producerade för andra visningsfönster och/eller på andra tekniska bärare såsom videoband finns därmed i olika arkiv.

2. EUkommissionens slutsatser publicerades i rapporten ”Challenges of the Digital Era for Film Heritage Institutions” som en del av den övergripande studien 
”Digital Agenda for European Film Heritage. Se http://www.acefilm.eu/wpcontent/uploads/2012/05/final_report_en.pdf.

3. 10 miljoner kronor delades ut till 2014 och därefter 7,5 miljoner kronor per år. Eftersom Filminstitutet har möjlighet att föra över pengar från ett verksam-
hetsår till ett annat har digitaliseringen visat olika resultat för varje verksamhetsår. 2014 var kostnaden enbart 6,1 miljoner kronor men 2018 beräknas kostnaden 
bli 11 miljoner kronor (inklusive den extra finansieringen på 2,5 miljoner). Anledningen till detta är att 2014 var ett år där verksamheten byggdes upp och full 
bemanning eller utrustning inte var på plats förrän senare på året.
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Digitaliseringen av 
filmarvet 2014–2018
Enligt beräkningarna bakom äskandet på 13,2 miljoner skulle 
medlen räcka till att digitalisera uppåt 200 filmer per år. Med de 
anslagna medlen på cirka 8 miljoner kronor per år var Film
institutet tvunget att skala ner det tänkta arbetsflödet och ett mål 
på 100 digitaliserade filmer per år sattes upp. Ett stort mått av 
osäkerhet fanns dock i detta estimat eftersom verksamheten 
fortfarande var i sin linda.

Att Filminstitutet påbörjade digitaliseringen i egen regi 
istället för att anlita externa aktörer fanns det flera anledningar 
till, men den mest avgörande var den osäkra framtiden för ut 
rustning och kompetens. Genom att bygga upp en egen verk
samhet var Filminstitutet bättre rustat för framtiden.  

Etiska och tekniska principer
För att hitta ett kvalitativt rättesnöre och samsyn för de som 
arbetar med digitaliseringen togs det fram etiska riktlinjer för 
arbetet.4 Digitala redigeringsverktyg är kraftfulla och möjlig
heten att manipulera ljud och bild närmast oändliga. Rikt
linjerna beskriver vilka förändringar av ljud och bild som kan 
utföras och vilka som bör undvikas i den digitala bearbetningen 
av filmerna. Ett kvalitativt mål är att den digitala versionen av 
en film ska återge ursprungsversionen så långt detta är möjligt 

och resurserna tillåter. Dessa riktlinjer överensstämmer med 
den internationella filmarkivfederationen FIAF:s ”Code of 
Ethics”5. Riktlinjerna ökar även transparensen gentemot upp 
hovspersoner och allmänhet kring vad Filminstitutet gör och 
inte gör i digitaliseringsprocessen. 

Utifrån riktlinjerna bestämdes att filmerna skulle skannas i 
så kallad 2Kupplösning eftersom detta var standard för digitala 
filmer på biograf. Som utgångsmaterial för bilden, det vill säga 
det material som skannas, valdes mastrar istället för negativ. En 
master har lägre bildkvalitet än ett negativ, men är till skillnad 
från ett negativt ljussatt och avsett för att framställa nya visnings
kopior av filmen. Med andra ord så ser filmen mer ut som den 
ska vid visning på en master, medan filmen behöver bearbetas 
mer före visning om det tas från ett negativ. Bedömningen 
gjordes att den tidsvinst det innebar att inte behöva ljussätta 
skannade mastrar motiverade kvalitetsförlusten det innebar att 
inte skanna negativ.

Personal och tillvägagångssätt
Rekrytering av personal för digitaliseringsarbetet inleddes vid 
årsskiftet 2013/2014. Följande bemanning var möjlig inom 
ramen för de medel som Filminstitutet tilldelats:

4. Se http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.fakunskapomfilm/digitalafilmarvet/diversebilder/arkivetiskariktlinjerfordigitaliseringenavfilmarvet_
juni2014.pdf

5. Se http://www.fiafnet.org/pages/Community/CodeOfEthics.html

Tjänst Antal Ansvar

Enhetschef/arbetsledare 1 Även ansvarig för det digitala arkivet. Lönekostnaden delas mellan de två 

  verksamheterna.

Ljudrestaurerare  2 Skanning av ljud från film eller magnetband, synkronisering samt digital 

  restaurering av ljud.

Bildrestaurerare 1½ Manuell restaurering av bild samt borttagning av skador, smuts, repor och så 

  vidare som funnits på utgångsmaterialet.

Ljussättare  2½ Justering av färg och ljus. Även visst restaureringsarbete.

Materialansvarig 2 Val av utgångs- och referensmaterial, preparering och skanning. 

  Följer filmens väg genom processen.
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Område Aktivitet Resurs

Administrativt Val av titlar Redaktionsråd

Analog film Val av utgångsmaterial och referensmaterial Materialansvarig

Analog film Preparering och tvätt av utgångsmaterial Materialansvarig

Analog film Skanning av utgångsmaterial för ljud  Ljudrestaurerare

Analog film Skanning utgångsmaterial för bild Materialansvarig

Analog film Visning i biograf av ett analogt Materialansvarig, Ljudrestaurerare, Ljussättare

  referensmaterial att efterlikna

Digital film Eventuell redigering och klippning Materialansvarig / Systemförvaltare

Digital film Synkronisering av ljud och bild Ljudrestaurerare

Digital film Digital restaurering av ljud Ljudrestaurerare

Digital film Digital restaurering av bild Bildrestaurerare

Digital film Ljus- och färgkorrigering Ljussättare

Digital film Mastring Systemförvaltare / Medietekniker

Digital film Eventuell textning Systemförvaltare / Medietekniker

Digital film Visning i biograf av digital version Materialansvarig, Ljudrestaurerare, Ljussättare

Administrativt Dokumentation Materialansvarig, Ljussättare, Ljudrestaurerare

Administrativt Arkivering Materialansvarig / Medietekniker

Digital film Eventuell versionering Systemförvaltare / Medietekniker

Tjänsterna utannonserades och det visades sig att en kombinerad 
erfarenhet av analog film och kunskap om digitala verktyg var 
en bristvara. Endast en handfull sökande per tjänst bedömdes 
ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för en anställning. 
Filminstitutet anställde också med ordinarie medel 2014 en 

systemförvaltare och 2016 även en medietekniker. Dessa två 
tjänster arbetar likt enhetschefen med såväl digitaliseringen 
som det digitala arkivet.

Sammanfattningsvis fungerar digitaliseringsarbetet enligt 
nedan.
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Eftersom de flesta aktiviteter inte kan utföras i kontorslokaler 
krävdes specialanpassade lokaler för ändamålet. Ljussättning 
och bildrestaurering kräver kontrollerade färger och ljus i rummet 
och ljudrestaurering förutsätter ljudabsorberande väggar. Detta 
åstadkoms genom att Filminstitutet iordningställde nya lokaler 
i Filmhuset som stod färdiga i oktober 2014.

Bildskanningen skedde inledningsvis hos postproduktions-
bolaget STOPP i centrala Stockholm. Detta var det ekonomiskt 
mest fördelaktiga lösningen eftersom varken Filminstitutet eller 
STOPP behövde 100 procents nyttjande av skannern. I hyres
avtalet skrevs dock in en option som möjliggjorde att Film
institutet hade rätt att köpa skannern till ett förutbestämt pris 
om STOPP skulle välja att avveckla sin verksamhet eller sälja 
skannern. Optionen utnyttjades i slutet av 2015 då STOPP 
köptes upp av en tidigare konkurrent och samtidigt omfokuserade 
sin verksamhet. Skannern flyttades och installerades i Film
huset februari 2016.

Digitaliseringsarbetet har från början varit beroende av 
teknik och kompetens som finns i andra verksamheter på Film
 institutet. Vid val och preparering av material konsulteras film
arkivarierna på Filmarkivet löpande och tvätt av materialet utförs 
av filmtekniker i Rotebro. Såväl analoga som digitala visningar 
i biograf sköts av Filminstitutets biografmaskinister. Denna 
befintliga infrastruktur gör det ekonomiskt mer fördelaktigt för 
Filminstitutet att bedriva digitaliseringen i egen regi än att anlita 
privata aktörer.

Val av filmer
Eftersom de medel som Filminstitutet fått för digitaliseringen 
enbart räcker till en del av filmarvet, upprättades i slutet av 2013 
en organsation och riktlinjer för vilka titlar som skulle prioriteras 
och därmed väljas ut för digitalisering.6 Ett redaktionsråd 
bildades med representanter från olika avdelningar och med 
olika kunskapsområden. Målet med urvalet var att få en så bred 
representation av det svenska filmarvet som möjligt, från stum 

filmstiden fram till 2000talet. Tillgängliggörandet för en samtida 
publik bedömdes vara av avgörande betydelse för urvalet, och 
för att en film ska digitaliseras krävdes att rättighetsläget tillät 
visning av filmen. 

Redaktionsrådet bildade också ett flertal mindre arbets
grupper som löpande tog fram underlag om specifika perioder 
och kategorier, såsom stumfilm, experimentfilm och dokumentär
film. Särskild hänsyn i urvalet togs till filmer för barn och unga 
samt till filmer av kvinnliga upphovspersoner.

Med fokus på tillgängliggörande avsattes också en öppen 
kvot för filmbranschen. Upp till 20 procent av de filmer som 
digitaliserades kunde väljas ut av rättighetsinnehavare och 
distributörer. Motkravet var att de måste visa upp en distribu-
tionsplan som bestod av ett tillgängliggörande för allmänheten, 
på biograf och i minst ett visningsfönster till. Internationell 
distribution betraktades som ett plus i urvalet. 

Till redaktionsrådet knöts också under 2015 ett konsulterande 
råd med företrädare för Kungliga biblioteket, Institutionen för 
mediestudier vid Stockholms universitet, Svenska Filmkritiker-
förbundet och Sveriges Förenade Filmstudios.

Förändringar i arbetet 2014–2016
Under de tre första åren skedde det kontinuerligt justeringar av 
processen. Vissa arbetsmoment har tillkommit och ökat tids åt
gången, till exempel redigering, logistik för biografdistributionen, 
anpassning till olika visningsfönster, anpassning av stumfilms-
hastigheter, textning och produktion av textskyltar. Utöver detta 
har mycket arbete lagts på att se över och kvalitetssäkra arbets 
flöden och digital arkivering.

Negativ har alltmer börjat användas som utgångsmaterial 
istället för mastrar eftersom den utökade tidsåtgången på grund 
av ljussättning var lägre än vad som kunnat förutses. Samma 
sak gäller arbetet med att manuellt ta bort repor, smuts och 
skador där bedömning gjorts att den något utökade tidsåtgång-
en i hög utsträckning förbättrar kvaliteten. Principbeslutet att 
skanna allting i 2K har med bakgrund av detta också behövt 
omvärderas. Internationellt sker alltmer digital restaurering i 
den högre upplösningen 4K, när skanning sker från negativ är 
det en lämpligare upplösning än 2K. 4K är på väg att bli inter
nationell standard för digital restaurering och Filminstitutet 
kommer att behöva förhålla sig till den.

Olika nivåer på arbetet
Inledningsvis arbetade Filminstitutet med samtliga titlar enligt 
samma process och enligt samma ambitionsnivå. I syfte att 
disponera tid och resurser på bättre sätt har digitaliseringen från 
och med 2016 utförts i fem olika nivåer: 

1. Digital anpassning – I vissa fall har privata aktörer eller 
utländska arkiv redan digitaliserat och restaurerat svenska 
filmer, dock inte alltid i format som går att visa på biograf. 
Istället för att Filminstitutet ska göra om digitalisering och 
restaurering deponeras materialet till Filminstitutet och 
anpassas för biografvisning. 

6. Se http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.fakunskapomfilm/digitalafilmarvet/diversebilder/riktlinjerfordetredaktionellaarbetetmeddigitalise-
ringenavfilmarvet.pdf
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2. Digitalisering – Ibland är det långsiktiga bevarandet av 
analogt material hotat, till exempel om det är i dåligt skick. 
Även om filmen inte är aktuell för det redaktionella urvalet 
så skannas materialet och arkiveras så att det vid ett senare 
tillfälle går att göra en restaurering.

3. Digital kopia – En enklare typ av arbete där det läggs 
mindre tid och resurser på att manuellt korrigera skador, 
smuts, ljudsynk och så vidare än nivåerna nedan. Det görs 
oftast för titlar där utgångsmaterialet är så dåligt att det inte 
går att göra ett bra resultat utan att lägga ner oproportioner-
ligt mycket tid.

4. Digital restaurering – Normalnivå. Processen är upp-
byggd kring denna nivå som standard.

5. Full digital restaurering – Ett fåtal filmer som av olika 
anledningar prioriteras och får extra tid och resurser. Dessa 
titlar kan på grund av utgångsmaterialet kräva ett mer om 

 fattande arbete, till exempel stumfilmen Ingeborg Holm 
(Victor Sjöström, 1913). Det kan också röra sig om titlar som 
även har potential att spridas i stor omfattning, till exempel 
Joe Hill (Bo Widerberg, 1971). 

1 januari 2017 hade totalt 247 filmer digitaliserats enligt någon 
av dessa nivåer. För komplett lista över digitaliserade filmer och 
deras nivåer se bilaga 1.

Anpassning för olika visningsfönster och 
tillgänglighet
Digitaliseringen har i urval och bearbetning utgått från biograf 
visning. Med biografvisning som mål har upplösningen på det 
digitala materialet varit så hög att det hållit för andra visnings-
fönster. Glädjande nog har det sedan starten funnits en efter
frågan på de digitaliserade filmerna till andra visningsfönster 

och sammanhang, och därmed har kraven på Filminstitutets 
digitala arkivering ökat vartefter. Men även om det finns ett 
högkvalitativt material för visning på biograf så behöver 
materialet ofta anpassas och redigeras för att se bra ut i andra 
visningsfönster. Efterfrågan på filmerna i olika format har ställt 
nya krav på Filminstitutet att skapa, arkivera, kontrollera och 
lämna ut olika versioner av filmerna. 

Textning för tillgänglighet på olika språk fanns inte med i de 
ursprungliga planerna. En del av de filmerna innehåller utländsk 
dialog och behöver textas på svenska. För att filmerna ska vara 
visningsbara utomlands måste de textas företrädesvis på engelska. 
Engelsk text kan också hjälpa personer i Sverige som av olika 
anledningar inte kan läsa svensk text. Det har också inkommit 
önskemål om att de digitaliserade filmerna ska textas i sin 
helhet på svenska (precis som med ny svensk film på bio), på de 
svenska minoritetsspråken och även på andra språk som talas av 
många i Sverige, till exempel arabiska. Filminstitutet valde att 
2015–2016 texta 42 filmer på engelska, två barn och ungdoms-
filmer på svenska och 20 filmer med utländsk dialog på svenska. 

På grund av den ökade arbetsbelastningen som tillgänglig-
görandet medförde anställde Filminstitutet 2016 en medie 
tek niker till det digitala arkivet. Medieteknikern har som uppgift 
att lämna ut digitaliserat material för vidareanvändning. Till 
tjänsten hör även det tekniska arbete som sker i samband med 
textning och bearbetning av vissa titlar inför tillgängliggörande 
i andra fönster. 

Visningar av stumfilm sker löpande med levande musik på 
Cinemateket. 2008 gav Filminstitutet och AB Svensk Film
industri ut en dvdbox med sex svenska stumfilmer, med 
nykomponerad musik, men i övrigt har bara en väldigt liten del 
av den svenska stumfilmen funnits tillgänglig för publiken. När 
filmerna digitaliseras kan de återigen visas på biografer och om 

Häxan, av Benjamin Christensen (1922), vid ljussättningsbordet på Filminstitutet, råskannad film till höger på mittskärmen, restaurerad till 
vänster. Foto: Christopher Mair.
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de musikläggs kan de också distribueras i andra fönster. För att 
möjliggöra detta, och för att inte alla biografer har möjlighet att 
visa film med livemusik, använder Filminstitutet musiken från 
dvdboxen till att ljudlägga dcp:er (digital biografkopia, Digital 
Cinema Package). Filminstitutet spelar även in ny musik till ett 
urval av titlar. 

Förstärkning av verksamheten 2017
Hösten 2016 anslog regeringen 2,5 miljoner kronor per år till 
Filminstitutet ”för att förstärka den pågående satsningen på 
digitalisering av filmarvet”. Med dessa medel kommer Film
institutet att kunna åtgärda förskjutningar i arbetet samt nya 

arbetsmoment och behov som uppkommit. De extra resurserna 
kommer i huvudsak användas till att möjliggöra:

• Utökad digitalisering i den högre upplösningen 4K
• Involvering av upphovspersoner i högre utsträckning
• Förstärkning av personalstyrkan
• Versionering och textning
• Anpassning av material för visning i andra fönster än 

biograf 
• Fortsatt aktivt arbete för tillgängliggörande av de digitali-

serade filmerna
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Tillgängliggörandet 
av de digitaliserade 
filmerna 2014–2018
Digitaliseringen av filmarvet är inte bara nödvändig, den ger 
också aldrig tidigare skådade möjligheter att göra filmhistorien 
tillgänglig – fram tills nu har filmerna främst funnits på analoga 
kopior och då bara kunnat visas på biograf, ofta bara av sådana 
som kan hantera arkivfilm. En del av filmerna har funnits ut givna 
på vhs eller dvd, men i en teknisk kvalitet som sällan gjort 
filmerna rättvisa. 

För att säkerställa att de digitaliserade filmerna blir tillgäng 
liga för allmänheten hade Filminstitutet 2013 överläggningar 
med rättighetsinnehavarna. Det resulterade i ett grundläggande 
principavtal som reglerar såväl rättighetsinnehavararnas rätt till 
det digitaliserade materialet som att filmerna ska vara tillgängliga 
för biografvisning och att tillhörande material som bilder och 
affischer ska kunna användas i samband med visningar. 

Under våren 2014 gjorde Filminstitutet en genomlysning av 
frågan om vilka insatser och resurser som krävdes för att de 
digitaliserade filmerna skulle komma branschen och allmänheten 
till del på bästa sätt. Filminstitutet beslutade att bekosta en två 
årig satsning för att arbeta med tillgängliggörandet. En projekt
l edare anställdes i september 2014 med uppdraget att informera 
branschen och inspirera den till att använda det svenska film
arvet. Filminstitutet satte upp som mål att alla digitaliserade 
filmer ska vara tillgängliga för biografvisningar och minst ett 
visningsfönster till, företrädesvis vod.

Av de extra medel som regeringen beslutade om till Film 
institutet under hösten 2016 kommer ungefär hälften att bekosta 
en fortsättning av det tvååriga projektet med att tillgängliggöra 
det svenska filmarvet. För att tillgängligheten till de digitaliserade 
filmerna ska kunna garanteras måste detta arbete pågå parallellt.

Biografdistribution
Möjligheten att visa de digitaliserade filmerna på biograf regleras 
i digitaliseringsavtalen med rättighetsinnehavarna. För att filmerna 
enkelt ska kunna bokas för alla typer av biograf visningar krävs 
dock att de har en distributör. För de filmer som saknar distributör 

måste den som ska visa filmen boka visningsmaterial hos Film
institutet samt förhandla om pris med den som har rättigheterna. 
Detta måste ske inför varje visningstillfälle. Detta omständliga 
förfarande förvärras av att priserna som tas ut av rättighetsinne-
havare kan variera kraftigt. Att filmer inte har haft distributör 
har även hindrat filmer från att kunna visas på så kallade öppna 
visningar (visningar för allmänheten) eftersom sådana 
visningar kräver distributör.

Under hösten 2014 hade därför Filminstitutet en dialog med 
rättighetsinnehavare och distributörer om biografdistribution. 
Distributörer uppmuntrades att ta filmer i distribution och 2015 
valde Filminstitutet att starta en egen distributionsverksamhet 
för att fånga upp de filmer som inte hade någon distributör. I 
motsats till andra distributörer valde Filminstitutet att inte 
lansera filmerna på titelnivå, dels för att inte konkurrera med 
andra distributörer och dels för att det inte finns resurser eller 
marknad för detta. Filminstitutet erbjuder istället en katalog av 
äldre svensk film, som lyfts fram på olika sätt, ofta tematiskt. 
Merparten av rättighetsinnehavarna har anslutit sig till Film 
institutets biografdistribution, däribland AB Svensk Film
industri, som innehar rättigheter till majoriteten av filmerna. 

1 januari 2017 fanns 131 titlar i Filminstitutets distribution 
och 44 titlar hos fem andra distributörer. Ytterligare 37 filmer 
fanns digitaliserade och representeras direkt av rättighetsinne-
havaren. Andra distributörers engagemang är ett tydligt tecken 
på att filmbranschen ser en potential i det svenska filmarvet. 

De filmer som Filminstitutet distribuerar har bokats av bio
grafer (Folkets Hus och Parker, Folkets Bio, SF Bio med flera), 
skolbioarrangörer, filmfestivaler (till exempel Göteborgs film 
festival, BUFF, Bergmanveckan, Stockholms filmfestival, 
Uppsala internationella kortfilmfestival, Arctic Light Film
festival) och filmklubbar som Sveriges förenade filmstudios och 
har därmed fått en bred spridning på biografer över hela landet.  

Bland de filmer som visats på biograf finns en stor variation 
– film för såväl barn som vuxna, kort och långfilm, spelfilmer, 
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dokumentärer och experimentfilm. Trenden har till stor del 
varit att ett stort antal titlar visas ett fåtal tillfällen snarare än att 
ett fåtal titlar står för merparten av bokningarna. Vissa titlar 
bokas naturligtvis mer än andra under särskilda perioder. 2015 
var det till exempel hundra år sedan Hasse Ekman och Ingrid 
Bergman föddes och det var också deras filmer som visades 
mest under det året. Ett liknande scenario kommer ske 2018 då 
det var hundra år sedan Ingmar Bergman föddes. 2016 var dock 
barnfilmerna i särklass de mest populära, tillsammans med 
klassiker som Hets (Alf Sjöberg, 1946).  

Vod och andra visningsfönster
När biografdistributionen var etablerad gick arbetet vidare under 
2016 med fokus på att få ut de digitaliserade filmerna på vod, 
vilket framåt får betraktas som det huvudsakliga visningsfönst-
ret för privat hemmabruk. I rapporten The Exploitation of Film 
Heritage Works in the Digital Era7, framtagen av European 
Audiovisual Observatory för EU kommissionen 2016, lyfts vod 
fram som det fönster som har störst potential för filmarvsfilm. 

Precis som på biografmarknaden avser Filminstitutet inte att 
konkurrera med befintliga vodaktörer utan istället stödja och 
komplettera. Vad gäller betalvod valde Filminstitutet därmed 
inte att starta en egen ny tjänst, utan i första hand hitta sam
arbeten med befintliga aktörer. Då Filminstitutet inte äger 
rättigheterna till merparten av de digitaliserade filmerna blev 
Filminstitutets roll i detta att initiera samarbeten mellan rättig
hetsinnehavare och vodtjänster. Under 2017 kommer filmerna i 
större skala att bli tillgängliga på minst en vodtjänst genom 
sådana samarbeten. Det finns dock stora utmaningar kring 
tillgängliggörandet på vod, framför allt vad gäller rättigheter 
och ersättningar. Mer om det längre ner. 

De filmer vars rättighetsläge tillåter det publiceras på 
Film arkivet.se, Filminstitutets och Kungliga Bibliotekets 
gemensamma gratisvod för svensk film. Det rör sig till stor del 
om experimentfilm och kortfilm. 

Dvdmarknaden har drastiskt minskat de senaste åren men 
som det också konstateras i rapporten The Exploitation of Film 
Heritage Works in the Digital Era är nischade och kurerade 
boxar fortfarande populära bland filmentusiaster. I Sverige ges 
det varje år ut ett flertal boxar med svenska digitaliserade filmer. 

Till exempel har det getts ut boxar med filmer av Suzanne Osten, 
Bo Widerberg och med Ingrid Bergman. Flera av de digitalise-
rade filmerna har även visats på SVT, däribland Intermezzo 
(Gustaf Molander, 1936) med Ingrid Bergman, som hade nära 
170 000 tittare. 

2017 kommer all digitaliserad film, enligt avtal med rättig
hetsinnehavarna, bli tillgänglig att se gratis i Filminstitutets 
bibliotek i Stockholm. Samtal har även inletts med två biblio-
tekstjänster om möjligheten att införliva digitaliserade filmer i 
kommande elånsystem för film. Detta skulle ge filmerna 
spridning över hela landet.

1 januari 2017 fanns ungefär en fjärdedel av filmerna utgivna 
på dvd och/eller tillgängliga på minst en vodtjänst, gratis eller 
mot betalning.

Information och inspiration
För att biografer och andra visningsaktörer ska ha tillgång till 
Filminstitutets digitala utbud skapades 2015 en plattform på 
filminstitutet.se. På webbplatsen filminstitutet.se/digitala film
arvet har varje digitaliserad film en egen sida med text, 
produktionsuppgifter, bild och affisch, som visningsaktörer kan 
använda sig av. Det finns också sökfunktioner, teman och 
kategoriseringar, nyheter och tips om visningar och evenemang. 
Till webbplatsen hör ett nyhetsbrev och där finns också boknings
sida och information om digitaliseringsprojektet. 

Filminstitutet samtalar kontinuerligt med branschen om 
tillgängliggörande och möjliga samarbeten, och medverkar vid 
branschträffar, filmdagar, seminarier och festivaler. För att 
inspirera och levandegöra filmarvet arrangerar Filminstitutet, i 
egen regi och i samarbete med andra, visningar och evenemang. 
Några exempel:

• I varje cinemateksprogram får minst en digitaliserad film 
nypremiär.

• Möjligheten till utomhusvisningar har i och med digitalise-
ringen ökat väsentligt och i september 2015 arrangerade 
Filminstitutet gratis utomhusvisningar i Vitabergsparken i 
Stockholm i samarbete med Parkteatern. De inleddes av 
gäster, bland andra Gösta Ekman. Totalt 1550 personer kom 
till fyra visningar, trots delvis regn. 

Sissela Kyle och Lova Hagerfors inleder Parkteaterns och Filminstitutets filmvisningar i Vitabergsparken i Stockholm,  september 2015. 
Foto: Christopher Mair.

7. Se https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/en/news/exploitationfilmheritageworksdigitalera
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• I april 2016 genomförde Filminstitutet i Filmhuset i Stockholm 
”Tystnad! Omtagning! – nu skriver vi om filmhistorien”, en 
filmhelg som lanserade Filminstitutets webbplats nordic
women.com och fokuserade på den generation kvinnliga 
filmskapare som slog igenom i Sverige på 70 och 80talen. 
Flera av filmerna var före digitaliseringen svåra att få tillgång 
till. Regissörerna Gunnel Lindblom, MarieLouise Ekman, 
Agneta FagerströmOlsson, Christina Olofson, Maj 
Wechselmann, Suzanne Osten och Marianne Ahrne var på 
plats för att presentera sina filmer och samtala med kollegor 
från senare generationer. 

• I samarbete med Folkets Hus och Parker lanserade Film
institutet i augusti 2016 programserien ”Regissörens val”, 

där sju internationellt kända regissörer, bland andra Wes 
Anderson, Agnès Varda och Lars von Trier, presenterade 
sina svenska favoritfilmer. 

• 2017 är det hundra år sedan den svenska guldåldern inleddes. 
Perioden, som sägs ha pågått 1917–1924, är en av de absolut 
främsta inom svensk filmhistoria och påverkade filmkonsten 
långt bortom Sveriges gränser.  Under 2017 kommer Film 

 institutet ta tillfället att uppmärksamma guldåldern och 
svensk stumfilm med digitalt restaurerade filmer, stumfilms
konserter, ljudlagda dcp:er för de biografer som inte kan visa 
film med livemusik, engelsktextade versioner, en utställning 
för biografer och en särskild satsning riktad mot skolbio
arrangörer. 

• 2018 skulle Ingmar Bergman ha fyllt hundra år. Till dess 
kommer Filminstitutet digitalt ha restaurerat alla hans filmer 
(förutom de som AB Svensk Filmindustri redan restaurerat) 
och textat dem på engelska. Särskilda program kommer tas 
fram för visningsaktörer och Filminstitutet kommer att bistå 
bransch både i Sverige och utomlands med material för olika 
visningsfönster. Förfrågningar kommer redan och en stor 
del av arbetet med tillgängliggörandet 2017 och 2018 kommer 
läggas på Bergmans filmskapande.

Film för barn och unga
Enligt riktlinjer från regeringen prioriterar Filminstitutet film 
för barn och unga i urval och i tillgängliggörande. Det har även 
visat sig att det är den kategori av film som används mest, framför 
allt på biograf. 

Filminstitutet gjorde redan 2014 en satsning på det svenska 
barnfilmsarvet gentemot skolbioaktörer. Bland annat lanserades 
Barnen från Frostmofjället (Rolf Husberg, 1946) i projektet 

Gunnel Lindblom och Lisa Langseth samtalar inför premiärvisningen av Lindbloms digitalt restaurerade Sally och friheten (1981). Invigningen 
av filmhelgen ”Tystnad! Omtagning! – nu skriver vi om filmhistorien”, i Filmhuset, Stockholm, april 2016. Foto: Christopher Mair.

Ingeborg Holm, av Victor Sjöström (1913), vald som svensk 
favoritfilm av regissören Alexander Payne. 
© 1913 AB Svensk Filmindustri
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”Boken på duken”. Filmhandledningar har gjorts till ett flertal 
av de digitaliserade filmerna, som bokas för visningar runtom i 
landet. I Filminstitutets distribution och digitala arkiv är barn 
filmerna de mest populära. 2016 var fyra av de fem mest visade 
filmerna på biograf barnfilmer. I topp låg Pelle Svanslös (Stig 
Lasseby, 1981), följd av Dunderklumpen (Per Åhlin, 1974) och 
Seppan (Agneta FagerströmOlsson, 1986).

De animerade knattefilmerna som Filminstitutet digitalt har 
restaurerat efter Folkets Bios önskemål stod för en majoritet av 
biografvisningarna 2015 och 2016. Över 350 visningar av fyra 
så kallade ”knattepaket” genomfördes på biografer runtom i 
landet för de yngsta biobesökarna.

Filmfestivaler för barn och unga visar också de digitaliserade 
filmerna, till exempel Göteborgs lilla filmfestival, BUFF, 

SMUFF och Umeå Europeiska filmfestival. Dessutom har Unga 
Cinemateket varje termin nypremiär på digitaliserade barnfilmer. 

För att göra filmerna än mer tillgängliga för barn och unga 
har Filminstitutet textat två filmer på svenska och låtit Statens 
Medieråd omgranska ytterligare några för att få en lägre 
åldersgräns (gamla åldersgränser är inte alltid relevanta idag).

Internationella visningar
Att sprida det digitaliserade svenska filmarvet internationellt 
har hittills inte prioriterats – fokus har varit den svenska 
allmänheten – men utan större insats har filmerna ändå nått ut 
till festivaler och biografer utomlands. Bland de mest storslagna 
visningarna var nypremiären av Joe Hill (Bo Widerberg, 1971) 
under filmfestivalen i Cannes 2015. Filmer har också sålts 
vidare av rättighetsinnehavare till dvd och voddistributörer 
utomlands, till exempel Joe Hill och Hugo och Josefin (Kjell 
Grede, 1967).

Det svenska filmarvet innehåller en stor mängd filmer av 
internationellt intresse, och där finns en stor potential för 
spridning. I takt med att allt färre biografer i världen kan visa 
analog film blir de allt mer beroende av ett digitaliserat och 
textat filmarv. Svensk digitaliserad film, textad på andra språk, 
kan där fylla ett tomrum.

2017 kommer Filminstitutet att göra en insats för att ytter 
ligare sprida det svenska filmarvet internationellt. Insatserna 
kommer att bestå i tätare samarbete med Filminstitutets utlands 
enhet och att skapa en webbplattform på engelska för det 
digitaliserade svenska filmarvet, med redaktionellt text och 
bildmaterial, bokningssida, screeners och digital filmleverans 
av engelsktextade dcp:er. Detta kommer också att underlätta 
arbetet som medföljer den stora efterfrågan från utlandet som 
väntas komma inför Ingmar Bergmans 100årsjubileum 2018. Pelle Svanslös, av Stig Lasseby (1981). Foto: Sandrew Metronome.

Joe Hill, av Bo Widerberg (1971). Foto: Studio S Entertainment.
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Resultat tillgängliggörande
Sammantaget kan sägas att intresset för det digitaliserade 
filmarvet hittills är stort, såväl hos bransch som publik. Visnings
aktörer av olika slag i Sverige har blivit medvetna om dess 
potential. Eftersom digitaliseringen är kostsam är det få 
distributörer som haft möjlighet att digitalisera själva men nu 
när filmerna finns kan de exploatera titlar på nytt och därmed 
skapa en växande eftermarknad, i olika visningsfönster. Upp 
till 20 procent av filmerna som digitaliseras har som nämnts 
ovan avsatts för önskemål från rättighetsinnehavare och 
distributörer och det inkommer löpande förfrågningar från 
aktörer som vill distribuera äldre filmer på nytt i olika visnings-
fönster. Redaktionsrådet för urvalet tillgodoser önskemålen i 
största möjliga mån. Eftersom utbudet till stor del är nytt prövar 
sig många visningsaktörer fram med vad de ska visa, hur de ska 

presentera filmerna och hur de ska nå publiken. På detta område 
finns mer att göra.

Ett exempel på vilken skillnad digitaliseringen kan göra för 
tillgången till filmer är utvecklingen för Suzanne Ostens verk. 
Hon har regisserat ett flertal filmer och de flesta har inte varit 
tillgängliga på annat sätt än på 35mm film i Filminstitutets arkiv. 
Någon enstaka titel har tidigare getts ut på dvd. Genom samarbete 
mellan Filminstitutet, rättighetsinnehavare och distributörer 
finns nu hennes filmer i biografdistribution, utgivna i en dvdbox 
(Studio S Entertainment) och flera av dem finns även tillgängliga 
på vod (SF Anytime). Från att endast ha varit tillgängliga för de 
biografer som kan visa analog arkivfilm är de nu alltså möjliga 
att visa för alla biografer runtom i landet samt finns tillgängliga 
att se för privat hemmabruk.

Suzanne Ostens debutfilm Mamma (1982) på vod-tjänsten 
SF Anytime. Bild: SF Anytime.

Dvd-box med Suzanne Ostens filmer, merparten digitalt restaurerade 
av Filminstitutet. Bild: Studio S Entertainment.

Statistik digitalisering och användning av det svenska filmarvet

 2014 2015 2016 Totalt 1 jan 2017

Antal digitaliserade filmer 62* 79 106 247

varav kortfilmer 9 33 46 88

varav långfilmer 53 46 60 159

Antal biografvisningar av digitaliserade filmer 51 681 1093 

varav i Sverige  42 582 999 

varav i Filminstitutets distribution  65 119 

varav i annan distributörs distribution   454 845 

varav som digitalt arkivutlån  73 35 

Varav utomlands  9 89 94 

Tillfällen filmer utlämnats till  12 83 71 166
rättighetsinnehavare för vidare distribution 
i olika visningsfönster

* Inklusive filmer digitaliserade 2013. 
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Digitaliseringen och 
tillgängliggörande 
2019 och framåt

Under åren 2013–2018 påbörjar Filminstitutet digitaliseringen 
av det svenska filmarvet för att det ska kunna ses i framtiden. 
Utmaningen är stor och central för Filminstitutets verksamhet 
som kulturarvsinstitution. Filminstitutets nuvarande anslag är 
dimensionerat för arkivverksamhet i den analoga eran. De 
behov som fanns då finns alltjämt kvar och kommer så att göra 
även i framtiden. Digitalisering och digital arkivering är dock 
nya verksamheter som inte fanns i den analoga eran. Nytt är 
även regeringens krav på att allt som Filminstitutet digitaliserar 
och restaurerar ska vara tillgängligt för allmänheten.8 Detta får 
konsekvenser för utrustning, lokaler och bemanning. 

När det särskilda anslaget för digitalisering upphör 2019 är 
fortfarande majoriteten av det svenska filmarvet enbart till 
gängligt i form av rullar på hyllor. Utan finansiering för 
digitaliseringen kommer en övervägande del av vårt filmarv 
inte att kunna tillgängliggöras för allmänheten, och så små-
ningom inte över huvudtaget. 

För att filmpolitikens mål om ett filmarv som används och 
utvecklas ska uppfyllas inför framtiden krävs finansiering, 
kompetens och strukturer för att möjliggöra visning av filmerna. 

Finansiering
En förutsättning för att bibehålla såväl kompetens som infra
struktur för högkvalitativ filmdigitalisering är en tillräcklig 
finansiering över en längre tidsperiod. Finns denna så finns det 
även möjlighet att skapa långsiktiga lärlingsprogram för att 
garantera att kompetens stannar i organisationen och investe-
ringar i utrustning som kan garantera infrastrukturen i en framtid 
där viss utrustning kommer att bli alltmer sällsynt. Det är även 
viktigt att en sådan finansiering finns på plats när befintlig 

finansiering upphör, risken är annars att Filminstitutet tappar 
kompetens som sedan inte går att återfå. 

I budgetunderlaget för 2017–2019 har Filminstitutet därför 
äskat för ett höjt anslag med 13,2 miljoner kronor per år från och 
med 2019 fram till dess att digitaliseringen är klar. Filminstitutet 
har övervägt möjligheten att omfördela medel för att fortsätta 
arbetet inom ramen för befintligt anslag. Att upphöra med analog 
arkivering är dock inte ett alternativ eftersom kostnaderna för 
klimatkontrollerade arkivutrymmen för analog film kommer att 
finnas kvar, liksom resurser för genomgång, identifiering och så 
vidare. Filminstitutets äskande är alltså gjort mot bakgrund av 
att insamling, bevarande och tillgängliggörande av analog film 
fortsätter parallellt med tillgängliggörandet av filmarvet i 
befintliga och kommande digitala visningsfönster. Digitalise-
ringen är således något nytt och en verksamhet som tillkommer, 
inte ersätter något.

En finansiering på 13,2 miljoner kronor är en rimlig nivå 
med vilken Filminstitutet kan digitalisera och restaurera en 
relativt stor mängd film varje år enligt de kvalitativa mål som 
satts upp. Det är också en nivå som medger en tillräckligt stor 
personalstyrka för att säkra kritisk kunskapsöverföring på lång 
sikt. En högre produktionstakt med samma kvalitetsmål skulle 
däremot innebära att lokaler och infrastruktur inte skulle räcka 
till och kräva nya investeringar. En större produktion enligt 
nuvarande process skulle också kunna bli svår att överblicka 
och därmed leda till höga administrationskostnader enbart för 
att styra verksamheten. 

Tekniska förutsättningar
Ett av de stora orosmolnen när digitaliseringsarbetet inleddes 

8. Se Mer film till fler  en sammanhållen filmpolitik  (Prop. 2015/16:132)
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var den framtida tillgången på högkvalitativa filmskannrar. 
Filminstitutet äger idag en filmskanner och den bedöms kunna 
underhållas och fungera i en överskådlig framtid. Oron över 
framtida skanners är idag inte lika stor som 2013 eftersom flera 
tillverkare faktiskt har fortsatt tillverka skannrar och viss 
nyutveckling även sker på området. Flera arkiv och privata 
aktörer i Norden har valt att investera i samma skanner som 
Filminstitutet, vilket ökar möjligheterna att få bra kontinuerlig 
support och service även i framtiden. 

2015 skrev sex stora Hollywoodbolag ett avtal med Kodak i 
vilket de förband sig till att köpa råfilm i en kvantitet som möjlig
gjorde en framtida produktion för Kodak. På så sätt kan film
skapare fortsätta att filma på analog film, vilket skapar ett 
fortsatt behov av skannrar inte bara för arkivvärlden. Om det 
finns någon enskild händelse som förändrat förutsättningarna 
för digitaliseringen så är det denna. Utan råfilm så hade intresset 
från den penningstarka internationella filmbranschen gått från 
lågt till intet vad gäller analog film och därmed även skannrar.

Kompetensförsörjning
Den största utmaningen för digitaliseringen är att på lång sikt 
behålla hög kompetens, både för analog och digital film. I 
samband med digitalisering krävs djupa kunskaper om analog 
film, dels för att välja rätt utgångsmaterial, dels för att på bästa 
sätt kunna utföra digitaliseringen så att den digitala kopian i 
möjligaste mån efterliknar det analoga originalet. Traditionellt 
har filmarkiv kunnat rekrytera specialiserad personal från 
laboratorier, men i och med att de kommersiella laboratorierna 
inte längre finns kvar i Sverige har den möjligheten försvunnit. 
Utbildning på området existerar inte, vilket sammantaget 
äventyrar den framtida kompetensförsörjningen. De senaste två 
rekryteringarna till Filminstitutets analoga filmlaboratorium 
har till exempel tillsatts med personer från Frankrike och Island, 
då kompetensen saknades i Sverige. 

Utmaningen gäller också digitaliseringskompetens – 
 eftersom hård och mjukvara för digitalisering är marginell 
inom den kommersiella branschen på grund av ändrade 
inspelningsformat, riskerar rekryteringsbasen från digitala 
postproduktionsbolag också att försvinna. Särskilt den över
bryggande kompetens som har erfarenhet av både analogt och 
digitalt filmarbete kommer vara svår att rekrytera.

Så länge Filminstitutet har möjlighet att driva verksamheten 
vidare i den omfattning som 13,2 miljoner kronor tillåter så 
finns möjlighet att internt säkra kunskapsöverföring för att 
kunna bedriva arbetet under lång tid framöver. Filminstitutets 
bedömning är att det skulle vara omöjligt eller åtminstone 
väldigt svårt och dyrt att återuppta en verksamhet som inte 
drivits på ett antal år, även om det då fortfarande är möjligt att få 
tag på relevant utrustning. Med andra ord är det med stor 
sannolikhet inte möjligt att starta verksamheten igen efter ett 
par år om den läggs ner eller kraftigt skärs ner 2019.

Omfattning
Idén med ett arkiv är att bevara för framtiden och tillgänglig
göra för samtiden. All historisk erfarenhet visar att samtiden 
sällan vet vad som kommer att vara intressant i framtiden. Ett 
av målen för filmpolitiken är att ”filmarvet bevaras, används 

och utvecklas” och det är enligt Filminstitutets uppfattning en 
självklarhet att hela filmarvet ska vara tillgängligt och brukas. 
Det går därför inte att säga vad som inte behöver digitaliseras. 
Filminstitutet anser att det istället handlar om i vilken ordning 
filmerna ska digitaliseras.

Som nämnts finns cirka 2 600 svenska långfilmer och cirka 
6700 kortfilmer i Filminstitutets arkiv (och totalt kanske över 12 
000 svenska kortfilmer bevarade i privata och allmänna arkiv). 
Ur ett publikt perspektiv kan långfilmer verka vara det mest 
efterfrågade. Ser man till traditionella visningsfönster som 
biograf, dvd eller tv stämmer detta, men sett till nyare plattformar 
som sociala medier är kortfilmer populärare. Att ”film” ofta är 
pseudonymt med ”långfilm” och därmed norm har snarare 
historiska förklaringar än ett uttryck för vad publiken egentligen 
är mest intresserad av. Nya kontexter skapar ny efterfrågan och 
därför är det klokt att inte utgå från dagens norm för att avgöra 
vilka filmer som ska eller inte ska digitaliseras. 

Filminstitutets hållning är därför att alla svenska filmer som 
bara finns i analogt format bör digitaliseras i motsvarande 
digital kvalitet och version. Om detta skulle göras inom ramen 
för den digitaliseringsverksamhet som Filminstitutet bedriver 
2014–2018 skulle detta dock ta över 100 år. Detta är inte realistiskt 
utifrån de hotbilder som beskrivits ovan. För att korta ner tiden 
behöver filmer och material grupperas utifrån vissa innehålls-
mässiga och tekniska förutsättningar. 

Som tidigare nämnts är kompetens det största hotet mot 
 digitaliseringen, tätt följt av tillgången på teknik för snabb 
digitalisering. För att effektivisera arbetet har Filminstitutet 
redan infört olika digitaliseringsnivåer. Utifrån dessa nivåer ser 
Filminstitutet att det finns ett långsamt och ett snabbt sätt att 
arbeta vidare på. Det långsamma handlar om att digitalisera det 
som är förknippat med stor kompetens om analog film, mot
svarande ”digital restaurering” eller ”full digital restaurering”. 
Det snabba handlar om ett arbete där material av fullgod 
kvalitet kan digitaliseras i hög takt med begränsad mängd efter
bearbetning, vilket är mindre beroende av expertkom petens. 
Detta motsvarar nivån ”digital kopia” ovan.

Oavsett vilken nivå som väljs måste skanningen ske i en 
sådan kvalitet att en eventuell omdigitalisering i högre kvalitet 
inte ska vara nödvändig. Detta innebär exempelvis att all film 
ska skannas i minst 2K, på så sätt behöver en film inte skannas 
om ifall det vid ett senare tillfälle blir aktuellt med en ”full 
restaurering” istället för en redan gjord ”digital kopia”. Grund
arbetet (materialval, skanning) måste alltså alltid vara det samma 
men nivån får sedan avgöra vilka senare steg i processen som 
utförs och hur utförligt.

Ett kompletterande snabbt spår med tillräcklig produktions-
hastighet kan åstadkommas på tre olika sätt:

1. Utökning av Filminstitutets befintliga verksamhet med 
ytterligare skanningskapacitet, personal och teknisk 
infrastruktur.

2. Anlitande av privat aktör för skanningsdelen men utökning 
av Filminstitutets verksamhet vad gäller personal och 
teknisk infrastruktur.

3. Samarbete mellan Filminstitutet och annan statligt finan
sierad digitaliseringsverksamhet. För staten innebär detta 
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det mest kostnadseffektiva alternativet då det i viss utsträck-
ning går att utnyttja redan befintlig teknik och personal. Den 
enda andra statligt finansierade filmdigitaliseringen är Film 

 arkivet i Grängesberg som är en del av Kungliga Biblioteket.9

Vilket alternativ som är bäst bör utredas. En kombination av de 
tre alternativen kan också vara möjlig. Som tidigare nämnts 
finns det nu ett tak för hur många filmer som kan digitaliseras 
och restaureras per år. Det enda sättet att digitalisera all svensk 
film inom 25–30 år är att komplettera det långsamma med ett 
snabbt spår.  Även om material som tillgängliggörs från det 
snabba spåret inte kommer att se ut och låta lika bra som det 
restaurerade materialet finns det alltid en möjlighet att jobba 
vidare med materialet vid behov. På detta sätt garanteras alla 
filmers relevans, idag och i framtiden.

I linje med filmpolitikens mål att filmarvet ska vara till
gängligt för allmänheten bör publik efterfrågan och juridisk 
möjlighet till tillgängliggörande vägas in när prioritetsordningen 
för filmerna görs. I den fortsatta digitaliseringen krävs därmed 
ett fortsatt arbete med urvalet, vilket löpande involverar ett 
tiotal personer på Filminstitutet och vid särskilda tillfällen ett 
flertal externa representanter.

Visningsrättigheter
Som ovan nämnts så finns en stor utmaning i att få ut alla 
digitaliserade filmer på vod, som i dagsläget får ses som det 
huvudsakliga visningsfönstret för privat hemmabruk och 
därmed extra viktigt för att nå allmänheten. Det stora hindret är 
rättigheter. 

För det första är inte alla rättighetsinnehavare villiga att 
skriva avtal för voddistribution, eftersom de betraktar mark
naden som alltför oetablerad och osäker. De anser också att 
ersättningen är för låg och/eller att en försäljning till vod riskerar 
utebliven försäljning till tv, framför allt SVT. Detta kan till viss 
del förklaras med att vod är en relativt ny visningsform som ännu 
inte visat tillräckligt kontinuitet eller lönsamhet.  Det konstateras 
i rapporten The Exploitation of Film Heritage Works in the 
Digital Era att samma gäller för de flesta europeiska länder. 
Bortom 2019 borde detta rimligen inte vara samma problem.

För det andra, vilket är än mer komplicerat och inte naturligt 
övergående, är vodfönstret inte reglerat i avtal för de flesta 
filmer. Äldre filmer producerades för biograffönstret och det är 
också enbart för detta fönster som filmens producenter avtalat 
visningsrättigheter. Att förnya avtal för äldre film är ofta ett 
snårigt och resurskrävande arbete som innebär att hitta gamla 
bolag, lokalisera personer och identifiera arvingar. Det är ett 
detektivliknande arbete som tar tid. Om publikens tillgång till 
en film ska kunna garanteras för att digitalisering ska vara 
aktuellt blir detta ett stort problem.

AB Svensk Filmindustri, som innehar rättigheterna till 
majoriteten av all svensk film, förnyar löpande titlar som 
digitaliseras men att förnya samtliga titlar i deras katalog skulle 
innebära ett enormt arbete. Privata företag kan inte begäras att 

lägga ner tid och resurser som de inte på något sätt kan ersättas 
för. Detta är ett problem till exempel för filmer med begränsad 
kommersiell attraktion där den tid som läggs ner för rättighets-
utredning aldrig kan räknas hem i reda intäkter. Och även om 
detta skulle kunna lösas skulle tidsåtgången vara ett problem, 
det skulle inte gå att lösa rättighetsfrågor i samma takt som det 
tar att digitalisera. Rättighetsproblematiken är Sverige inte 
ensam om. Många länder där filmarvsfilm tillgängliggörs 
vittnar om liknande hinder. 

Om filmarvet i sin helhet verkligen ska bli tillgängligt för 
allmänheten såsom filmpolitiken avser måste nya juridiska 
lösningar tas fram, som är rimliga för rättighetsinnehavarna 
och som ger skälig ersättning till upphovspersonerna. Vod
marknaden behöver utvecklas men en väg framåt kan också 
vara en avtalslicens, liknande den som BUS har för stillbilder. 
En sådan licens skulle kunna fungera för exempelvis statliga 
kulturarvsinstitutioner att publicera sina digitaliserade rörliga 
bilder via webb. Om det svenska filmarvet ska vara tillgängligt 
för allmänheten måste det således inte bara digitaliseras utan 
även juridiskt göras tillgängligt.

Textning och tillgänglighet
Filminstitutet omprioriterade 2015 och 2016 i befintlig budget 
för att texta de filmer där textningen gav mest effekt. Befintliga 
medel räcker dock endast till textning av ett fåtal av de digitali-
serade filmerna eftersom översättning och textning av en lång
film kostar cirka 10 000 kronor.

I riktlinjerna för produktionsstöd står att en film som 
producerats med stöd från Svenska Filminstitutet ska kunna 
visas textad. Biografkedjan SF Bio kräver sedan en tid tillbaka 
att alla distributörer som visar film på deras biografer textar 
sina filmer, även om de har svensk dialog. Med bakgrund av 
detta är det rimligt att även de filmer som Filminstitutet till
gängliggör ska vara textade för ökad tillgänglighet. Filmerna 
skulle också kunna textas på fler språk, till exempel de svenska 
minoritetsspråken. Det skulle också vara möjligt att syntolka 
filmerna.

Filminstitutet redovisade framtida kostnader för textning av 
de digitaliserade filmerna på svenska och engelska i budget
underlaget för 2017–2019. Med textning kan tillgängligheten till 
filmarvet öka väsentligt. Men då filmarvet är omfattande och 
textningsarbete är kostsamt och resurskrävande bör det utredas 
vidare vilken efterfrågan som faktiskt finns och vilken insats 
som ger mest effekt.

Tillgängliggörandet
När omkring 500 svenska filmer kommer att vara digitaliserade 
till 2019 är det, som har redovisats ovan, redan tydligt vilken 
stor betydelse digitaliseringen har för tillgängligheten till 
filmarvet. Arbetet har bara börjat och om utmaningarna kring 
finansiering, kompetens och visning löses är potentialen enorm. 
Allmänhet, filmbransch och forskare kommer kunna ta del av 
filmarvet på sätt som inte varit möjligt tidigare, med hög kvalitet 

9. Det som talar för detta spår är, förutom potentiell kostnadsbesparing för staten, även regeringens lagrådsremiss för en ny kulturarvspolitik (se http://www.
regeringen.se/4ae5fd/contentassets/8abb7ebac7004bdc966b49937e859341/kulturarvspolitik). Regeringen gör här bedömningen att ”Kungliga Biblioteket och 
Svenska Filminstitutet bör ges ett uppdrag att tillsammans utreda och lämna förslag i syfte att öka samverkan kring digitaliseringen av audiovisuellt material.” 
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och i en rad olika visningssammanhang, gratis och mot 
betalning, på biograf, tv, dvd, vod och andra framtida fönster. 

Lika viktigt som finansiering till digitaliseringen är att 
stödja filmbranschen i att hitta sätt att visa och marknadsföra 
filmarvsfilm. Precis som med ny film behöver branschen och 
allmänheten kontinuerligt informeras om filmer som blir 
tillgängliga. För att de filmer som digitaliseras ska upptäckas 
och användas krävs ett fortsatt aktivt arbete från Filminstitutet. 
Det behövs även fortsatta resurser till att tekniskt kunna erbjuda 
branschen filmerna i olika format, till bio, tv, vod och dvd. 
Avgörande är ett fortsatt gott samarbete mellan Filminstitutet 
och filmbranschen. Genom ett gemensamt arbete kan marknaden 
för filmarvet utökas och utvecklas. 

Förutom 13,2 miljoner kronor för själva digitaliseringen 
krävs därmed en fortsatt finansiering även för distribution, 
marknadsföring och informationsarbete kopplat till de digita
liserade filmerna. Budget för detta 2017 är cirka 1,8 miljoner 
kronor. I The Exploitation of Film Heritage Works in the Digital 
Era framkommer det också att det från olika håll inom EU finns 
en efterfrågan på offentliga stöd för detta. 

I rapporten konstateras också att vod, framför allt svod, har 
stor potential för filmarvsfilm. I andra länder finns redan vod
tjänster nischade mot äldre film, däribland internationella 
MUBI och brittiska BFI Player. Kurerade vodtjänster, mark
nadsföring mot riktade målgrupper och aktiviteter utanför 
själva vodtjänsterna kan göra mycket för att den äldre filmen 
ska nå publiken. Det framförs också att kombinationen med 
andra visningsfönster kan ha stor verkan, till exempel med 
filmvisningar och evenemang på biografer, liksom parallella 
lanseringar i olika visningsfönster. Biografen är också i sig ett 
viktigt fönster för filmarvet. 

Frankrike lyfts i rapporten fram som ett föredöme inom EU 
vad gäller att exploatera filmarvsfilm. Centre national du cinéma 

et de l’image animée (CNC) digitaliserar i stor skala film som 
efterfrågas av branschen, vilket gör att filmerna har en god 
chans att lyckas kommersiellt. Rapporten framhäver vikten av 
att introducera filmarvet för barn och unga för att skapa en med-
vetenhet om filmkonsten och bygga en framtida publik och 
anger att Frankrike har ett väl utbyggt system för mediekunskap 
och filmutbildning bland barn och unga genom skolan. Frankrike 
har även exempel på biografer som helt har inriktat sig på att 
satsa på att visa filmarvsfilm och större bolag som har skapat 
flera parallella plattformar för att distribuera äldre film och gör 
det tillräckligt lönsamt. 

Sverige är förvisso ett betydligt mindre land än Frankrike 
och även om Sverige ligger i framkant vad gäller digitaliseringen 
finns det saker att ta lärdom av från såväl Frankrike som andra 
länder, i att hitta publiken, marknadsföra och synliggöra äldre 
film genom olika kanaler. Med en fortsatt digitalisering 
kommer arbetet med tillgängliggörandet att behöva utvecklas. 

Hittills har det digitaliserade utbudet till största del varit 
filmer som är kända för allmänheten. Filminstitutet kan för
medla en stor del av filmerna till distributörer och visnings
aktörer som kan marknadsföra dem för den filmintresserade 
allmänheten. Amerikanska klassiker dominerar förvisso 
marknaden i Europa, men det borde på flera håll även finnas 
utrymme för mer omfattande spridning av inhemsk film. 

Vartefter kvantiteten växer lämnas också så småningom de 
för allmänheten välkända titlarna och den ordinarie distribu-
tionsformen och utbudet öppnar även upp för mer nischad 
användning i andra sammanhang. En växande kvantitet ställer 
också nya krav på arbete med rättigheter och distribution. 
Parallellt med att stödja branschen i att visa filmarvet i olika 
visningsfönster behöver Filminstitutet också förbereda sig på 
att hantera en större mängd digitaliserade filmer och nya sätt att 
förmedla dessa. 



BILAGA 1: Digitaliserade filmer 1 januari 2017

Titel Klar Regissör Årtal Längd Digitaliseringsnivå
"Mackan" 2015-06-30 Birgitta Svensson 1977 100 Digital restaurering
Abba - the Movie 2016-11-21 Lasse Hallström 1977 96 Full digital restaurering
Agaton Sax och Byköpings gästabud 2015-03-31 Stig Lasseby 1976 78 Digital restaurering
Agnes Cecilia - en sällsam historia 2016-10-28 Anders Grönros 1991 133 Digital restaurering
Amorosa 2015-06-30 Mai Zetterling 1986 117 Digital restaurering
Ansikten i skugga 2016-06-29 Peter Weiss 1956 14 Digital kopia
Asta Nilssons sällskap 2016-12-02 Marie-Louise och Gösta Ekman 2005 81 Digital anpassning
Ateljéinteriör 2016-06-03 Peter Weiss 1956 10 Digital restaurering
Att döda ett barn 2015-06-30 Gösta Werner 1953 10 Digital restaurering
Au cabaret 2016-12-31 Alice Guy 1899 < 5 Digitalisering
Au pays des Moïs: exploration et chasse 2014-12-31 Le Duc de Montpensier 1908 25 Digital restaurering
Avenue de l'Opéra 2016-12-31 Alice Guy 1900 < 5 Digitalisering
Balettprimadonnan 2016-10-19 Mauritz Stiller 1916 54 Digital restaurering
Bang! 2015-12-31 Jan Troell 1977 100 Digital restaurering
Bara en mor 2015-03-31 Alf Sjöberg 1949 101 Digital restaurering
Barnen från Frostmofjället 2013-10-03 Rolf Husberg 1945 102 Digital restaurering
Barnförbjudet 2013-10-31 Marie-Louise Ekman 1979 81 Digital restaurering
Barnvagnen 2016-04-22 Bo Widerberg 1963 95 Digital anpassning
Bengbulan 2015-12-31 Suzanne Osten 1996 82 Digital restaurering
Berg-Ejvind och hans hustru 2015-12-31 Victor Sjöström 1918 110 Digital restaurering
Besöka sin son 2016-04-15 Roy Andersson 1967 9 Digital restaurering
Bollongexpeditionen 2015-09-30 Anna Bengtsson 2003 19 Digital restaurering
Briggen tre liljor 2015-09-30 Hans Abramson 1961 89 Digital restaurering
Bröderna Mozart 2015-03-31 Suzanne Osten 1986 109 Digital restaurering
Bulten 2015-12-31 Lennart Gustafsson 1989 7 Digital restaurering
Bulten: Helt automatiskt 2015-12-31 Lennart och Ylva-Li Gustafsson 1997 5 Digital restaurering
Bulten … "katter är egentligen okay" … 2015-12-31 Lennart Gustafsson 1991 7 Digital restaurering
Bulten söker en kompis 2015-12-31 Lennart och Ylva-Li Gustafsson 2001 6 Digital restaurering
Chapellerie et charcuterie mécaniques 2016-12-31 Alice Guy 1900 < 5 Digitalisering
Charge à la baionette d'un régiment de ligne 2016-12-31 Okänd 1899 < 5 Digitalisering
Chez le maréchal-ferrand 2016-12-31 Alice Guy 1899 < 5 Digitalisering
Chez le photographe 2016-12-31 Alice Guy 1900 < 5 Digitalisering
Ciao Bella 2016-11-28 Mani Masserrat-Agah 2007 89 Digital anpassning
Dans les mines: Entrée des bennes dans la mine 2016-12-31 Okänd 1899 < 5 Digitalisering
Danse serpentine 2016-12-31 Okänd 1900 < 5 Digitalisering
De vita händerna 2015-12-31 Rut Hillarp 1950 14 Digital restaurering
Den hemliga vännen 2016-12-22 Marie-Louise Ekman 1990 79 Digital restaurering
Den vita sporten 2015-09-30 Grupp 13 1968 102 Digital restaurering
Det sista äventyret 2016-03-16 Jan Halldoff 1974 115 Digital restaurering
Det sociala arvet 2016-11-11 Stefan Jarl 1993 87 Digital restaurering
Det stora barnkalaset 2014-06-22 Judith Hollander 1981 42 Digital restaurering
Det stora äventyret 2014-10-29 Arne Sucksdorff 1953 95 Digital restaurering
Det sägs på stan 2013-09-06 Per Lindberg 1941 82 Digital restaurering
Det är aldrig för sent 2013-12-31 Barbro Boman 1956 80 Digital restaurering
Djävulens öga 2016-04-25 Ingmar Bergman 1960 87 Digital restaurering
Doktor Glas 2014-09-12 Rune Carlsten 1942 89 Digital restaurering
Dollar 2014-08-29 Gustaf Molander 1938 78 Digital restaurering
Dom kallar oss mods 2014-01-20 Jan Lindqvist, Stefan Jarl 1968 101 Digital restaurering
Driver dagg faller regn 2014-09-11 Gustaf Edgren 1946 102 Digital restaurering
Drömprinsen - filmen om Em 2016-02-22 Ella Lemhagen 1996 107 Digital restaurering
DU 2016-06-17 Peter Kylberg 1987 45 Digital restaurering
Dunderklumpen 2013-11-18 Per Åhlin 1974 97 Digital restaurering
Elina - som om jag inte fanns 2016-06-30 Klaus Härö 2003 77 Digital anpassning
Elvira Madigan 2016-06-21 Bo Widerberg 1967 89 Digital anpassning
Elvis! Elvis! 2015-12-31 Kay Pollak 1977 100 Digital restaurering
En dag i staden 2014-11-06 Hans Nordenström, Pontus Hultén 1956 20 Digital restaurering
En djungelsaga 2014-12-31 Arne Sucksdorff 1957 93 Digital restaurering
En enda natt 2014-12-17 Gustaf Molander 1939 91 Digital restaurering
En frusen dröm 2015-03-31 Jan Troell 1997 61 Digital restaurering
En kortfilm av Peter Kylberg 2016-06-17 Peter Kylberg 1963 8 Digital restaurering
En kvinnas ansikte 2013-12-02 Gustaf Molander 1938 100 Digital restaurering
En kärlekshistoria 2014-01-15 Roy Andersson 1970 119 Digital restaurering
En lektion i kärlek 2015-12-31 Ingmar Bergman 1954 96 Digital restaurering
En nypa mull - vad är vi mer? 2015-06-30 Göran Gunér 1993 26 Digital restaurering
En passion 2016-09-26 Ingmar Bergman 1969 101 Digital restaurering
Enligt lag 2015-06-30 Peter Weiss 1958 18 Digital restaurering
Entrée et sortie de la mine 2016-12-31 Okänd 1899 < 5 Digitalisering
Erotikon 2014-09-18 Mauritz Stiller 1920 97 Digital restaurering
Ett anständigt liv 2014-03-04 Stefan Jarl 1979 102 Digital restaurering
Ett brott 2014-11-24 Anders Henrikson 1940 94 Digital restaurering
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Expedition Röda Havet 2015-06-30 Bengt Börjeson 1956 77 Digital restaurering
Expo 1900: le vieux Paris 2016-12-31 Okänd 1900 < 5 Digitalisering
Falkens öga 2015-06-30 Mikael Kristersson 1998 89 Digital restaurering
Fimpen 2014-06-09 Bo Widerberg 1974 87 Digital restaurering
Flicka och hyacinter 2014-01-16 Hasse Ekman 1950 89 Digital restaurering
Flickan från tredje raden 2013-12-31 Hasse Ekman 1949 86 Digital restaurering
Flickan i frack 2016-10-17 Karin Swanström 1926 114 Digital restaurering
Flickan och Djävulen 2016-11-21 Erik "Hampe" Faustman 1944 90 Digital restaurering
Flickorna 2016-10-07 Mai Zetterling 1968 100 Digital restaurering
Flugsoppan 2015-09-30 Lennart och Ylva-Li Gustafsson 1999 28 Digital restaurering
Frihetens murar 2015-09-30 Marianne Ahrne 1978 101 Digital restaurering
Från vinterviste till sommarfjäll 2014-09-24 Stig Wesslén 1949 64 Digital restaurering
Främmande hamn 2014-12-31 Hampe Faustman 1948 84 Digital restaurering
Fröken April 2016-06-28 Göran Gentele 1958 98 Digital restaurering
Fröken Julie 2015-03-31 Alf Sjöberg 1951 90 Digital restaurering
Fucking Åmål 2016-09-23 Lukas Moodysson 1998 89 Full digital restaurering
Fästmö uthyres 2016-05-16 Gustaf Molander 1950 92 Digital restaurering
För att inte tala om alla dessa kvinnor 2015-12-31 Ingmar Bergman 1964 80 Digital restaurering
Först var det mörkt … 2015-09-30 Gun Jacobson 2000 10 Digital restaurering
Generalrepetition för självmord 2015-12-31 Åke Karlung 1963 3 Digital restaurering
Giliap 2015-06-30 Roy Andersson 1975 138 Digital restaurering
Hallo Baby 2013-08-21 Johan Bergenstråhle 1976 106 Digital restaurering
Hamnstad 2016-10-14 Ingmar Bergman 1948 96 Digital restaurering
Hets 2014-01-13 Alf Sjöberg 1944 101 Digital restaurering
Himlaspelet 2016-03-23 Alf Sjöberg 1942 106 Digital restaurering
Hotet 2016-06-20 Stefan Jarl 1987 71 Digital restaurering
Hugo och Josefin 2013-09-12 Kjell Grede 1967 82 Digital restaurering
Hägringen 2016-06-18 Guillermo Alvarez 1981 36 Digital kopia
Hägringen 2014-05-12 Peter Weiss 1959 82 Digital restaurering
Hämta en cykel 2016-05-02 Roy Andersson 1968 17 Digital restaurering
Hängivelsen 2015-09-30 Ingrid Thulin 1965 10 Digital restaurering
Här har du ditt liv 2016-12-31 Jan Troell 1966 168 Digital anpassning
Härlig är jorden 2015-03-31 Roy Andersson 1991 19 Digital restaurering
Häxan 2016-12-12 Benjamin Christensen 1922 106 Full digital restaurering
I huvet på en gammal gubbe 2016-05-20 Tage Danielsson, Per Åhlin 1968 77 Digital restaurering
I Lapplandsbjörnens rike 2016-03-14 Stig Wesslén 1940 79 Digital restaurering
I rollerna tre 2015-12-31 Christina Olofson 1996 77 Digital restaurering
Il Capitano 2015-09-30 Jan Troell 1991 109 Digital restaurering
Ingeborg Holm 2016-01-26 Victor Sjöström 1913 72 Full digital restaurering
Intermezzo 2014-12-31 Gustaf Molander 1936 96 Digital restaurering
Istället för ett äventyr 2016-06-27 Peter Kylberg 1996 85 Digital restaurering
Jag 2016-11-08 Peter Kylberg 1966 84 Digital restaurering
Jag heter Stelios 2016-01-22 Johan Bergenstråhle 1972 113 Digital restaurering
Jag och girafferna 2015-12-31 Lennart och Ylva-Li Gustafsson 1996 7 Digital restaurering
Jag är nyfiken - en film i blått 2016-09-19 Vilgot Sjöman 1968 107 Digital anpassning
Jag är nyfiken - en film i gult 2016-04-08 Vilgot Sjöman 1967 121 Digital anpassning
Jazzgossen 2016-03-11 Hasse Ekman 1958 104 Digital restaurering
Jims vinter 2015-09-30 Gun Jacobson 2003 13 Digital restaurering
Joe Hill 2015-06-30 Bo Widerberg 1971 115 Full digital restaurering
Julotta 2015-06-30 Gösta Roosling 1937 10 Digital restaurering
Jungfrukällan 2016-06-13 Ingmar Bergman 1960 88 Digital anpassning
Juninatten 2014-12-11 Per Lindberg 1940 88 Digital restaurering
Karin Månsdotter 2014-09-05 Alf Sjöberg 1954 105 Digital restaurering
Karins ansikte 2016-02-29 Ingmar Bergman 1986 14 Digital restaurering
Karl-Fredrik regerar 2014-12-31 Gustaf Edgren 1934 91 Digital restaurering
Karriär 2015-06-30 Schamyl Bauman 1938 107 Digital restaurering
Kattresan 2014-12-17 Jan Gissberg, Lars Emanuelson, Eva 

Eriksson
1982 8 Digital restaurering

Konstgjorda Svensson 2014-06-19 Gustaf Edgren 1929 86 Digital restaurering
Korridoren 2016-10-10 Jan Halldoff 1968 97 Digital restaurering
Kort möte med familjen Rossellini 2015-06-30 Gösta Engström 1953 5 Digital restaurering
Kris 2016-12-02 Ingmar Bergman 1946 93 Digital restaurering
Kristin kommenderar 2016-12-19 Gustaf Edgren 1946 96 Digital restaurering
Kungliga patrasket 2016-09-10 Hasse Ekman 1945 118 Digital restaurering
Kvinnors väntan 2016-09-05 Ingmar Bergman 1952 108 Digital restaurering
Kärlek 65 2015-12-31 Bo Widerberg 1965 96 Digital restaurering
Körkarlen 2015-03-31 Victor Sjöström 1921 106 Digital restaurering
La bonne absinthe 2016-12-31 Alice Guy 1899 < 5 Digitalisering
La concierge 2016-12-31 Alice Guy 1900 < 5 Digitalisering
La fée au choux 2016-12-31 Alice Guy 1896 < 5 Digitalisering
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L'aveugle fin de siècle 2016-12-31 Alice Guy 1898 < 5 Digitalisering
Lev livet leende 2015-12-31 Pauline Brunius 1921 24 Digital restaurering
L'hiver: Danse de la neige 2016-12-31 Alice Guy 1900 < 5 Digitalisering
Limpan är sugen 2015-06-30 Eva Lindström 1998 6 Digital restaurering
Livsfarlig film 2015-03-31 Suzanne Osten 1988 109 Digital restaurering
Lördagen den 5-10 2016-02-12 Roy Andersson 1969 48 Digital restaurering
Mamma 2015-03-31 Suzanne Osten 1982 91 Digital restaurering
Mamma gör revolution 2016-09-30 Mimi Pollak 1950 39 Digital restaurering
Mamma pappa barn 2014-06-10 Marie-Louise Ekman 1977 33 Digital restaurering
Mannekäng i rött 2015-03-31 Arne Mattsson 1958 109 Digital restaurering
Mannen på taket 2016-06-21 Bo Widerberg 1976 110 Digital anpassning
Med Ingrid Bergman på Berns 2015-06-30 okänd 1953 6 Digital restaurering
Medan porten var stängd 2014-12-31 Hasse Ekman 1946 89 Digital restaurering
Midvinterblot 2013-12-31 Gösta Werner 1946 12 Digital restaurering
Misshandlingen 2015-09-30 Lars Lennart Forsberg 1969 103 Digital restaurering
Mitt hem är Copacabana 2014-03-03 Arne Sucksdorff 1965 88 Digital restaurering
Moderna människor 2016-12-05 Marie-Louise Ekman 1983 101 Digital restaurering
Monos 2016-10-21 Tensta filmförening 1974 16 Digital kopia
Munkbrogreven 2014-11-28 Sigurd Wallén, Edvin Adolphson 1935 83 Digital restaurering
Musikbussen 2015-03-31 Stig Lasseby 1994 19 Digital restaurering
Människor i stad 2015-06-30 Arne Sucksdorff 1947 18 Digital restaurering
Nallars väntan 2015-06-30 Maria Brännström, Christina Björk 1999 20 Digital restaurering
Nattlek 2016-08-23 Mai Zetterling 1966 105 Digital anpassning
Naturens hämnd 2016-08-29 Stefan Jarl 1983 76 Digital restaurering
Nils Holgerssons underbara resa 2014-08-27 Kenne Fant 1962 96 Digital restaurering
Någonting har hänt 2016-05-13 Roy Andersson 1993 23 Digital restaurering
Offret 2013-10-02 Andrej Tarkovskij 1986 149 Digital restaurering
Ole dole doff 2015-12-31 Jan Troell 1968 110 Digital restaurering
Ombyte av tåg 2014-10-16 Hasse Ekman 1943 92 Digital restaurering
Ordet 2014-11-13 Gustaf Molander 1943 108 Digital restaurering
Panorama circulaie sur le pont d'Iéna 2016-12-31 Okänd 1900 < 5 Digitalisering
Paradistorg 2014-05-31 Gunnel Lindblom 1977 112 Digital restaurering
Paris: Exposition universelle 2016-12-31 Okänd 1900 < 5 Digitalisering
Paris: Exposition universelle - Panorama de la Seine 2016-12-31 Okänd 1900 < 5 Digitalisering
Pédiluve 2016-12-31 Okänd 1899 < 5 Digitalisering
Pelle Svanslös 2015-12-31 Stig Lasseby 1981 81 Digital restaurering
Pensionat Paradiset 2013-12-31 Weyler Hildebrand 1937 77 Digital restaurering
Persona 2016-06-21 Ingmar Bergman 1966 85 Digital anpassning
Prins Hatt 2015-09-30 Peter Hald, Ninne Olsson 1980 89 Digital restaurering
QM, I Think I Call Her QM 2015-12-31 Ann-Sofie Sidén, Tony Gerber 1998 28 Digital restaurering
Regi Andrej Tarkovskij 2016-04-29 Michal Leszczylowski 1988 101 Digital restaurering
Reklamfilm: HSB – Spjälsängen 2016-09-02 Roy Andersson 1985 < 5 Digital restaurering
Reklamfilm: Lotto – Soffan 2016-09-02 Roy Andersson 1985 < 5 Digital restaurering
Reklamfilm: Preppens – Paret 2016-09-02 Roy Andersson 1987 < 5 Digital restaurering
Reklamfilm: SAP – Varför ska vi bry oss om varandra? 2016-09-02 Roy Andersson 1985 < 5 Digital restaurering
Reklamfilm: Trygg Hansa – Bröllopet 2016-09-02 Roy Andersson 1982 < 5 Digital restaurering
Resan till dej 2015-09-30 Stig Olin 1953 94 Digital restaurering
Resan till Melonia 2016-02-19 Per Åhlin 1989 104 Digital restaurering
Rännstensungar 2015-06-30 Ragnar Frisk 1944 78 Digital restaurering
Sagan om pannkakan 2014-12-15 Anna Höglund 1992 7 Digital restaurering
Sagolandet 2013-12-05 Jan Troell 1988 188 Digital restaurering
Sally och friheten 2015-06-30 Gunnel Lindblom 1981 102 Digital restaurering
Seppan 2014-08-26 Agneta Fagerström-Olsson 1986 123 Digital restaurering
Sjunde himlen 2014-10-21 Hasse Ekman 1956 94 Digital restaurering
Själen är större än världen 2016-04-15 Stefan Jarl 1985 106 Digital restaurering
Sjörövarfilmen 2014-12-01 Jan Gissberg, Lars Emanuelson 1983 14 Digital restaurering
Skammen 2015-12-31 Ingmar Bergman 1968 103 Digital restaurering
Skanör-Falsterbo 2014-11-06 Emil A. Pehrsson 1939 101 Digital restaurering
Skottet 2014-11-05 Claes Fellbom 1969 99 Digital restaurering
Skyddsängeln 2015-03-31 Suzanne Osten 1990 108 Digital restaurering
Smultronstället 2016-06-21 Ingmar Bergman 1957 91 Digital anpassning
Smärtgränsen 2015-09-30 Agneta Elers-Jarleman 1983 79 Digital restaurering
Sommarkvällar på jorden 2015-06-30 Gunnel Lindblom 1987 104 Digital restaurering
Sommarnattens leende 2016-10-31 Ingmar Bergman 1955 109 Digital anpassning
Stilleben 2016-12-16 Marie-Louise Ekman 1985 110 Digital restaurering
Stimulantia 2016-01-25 Gustaf Molander m.fl. 1967 105 Digital restaurering
Stimulantia (enbart episoden Smycket) 2015-06-30 Gustaf Molander m.fl. 1967 30 Digital restaurering
Studie I Uppvaknandet 2016-06-03 Peter Weiss 1952 6 Digital restaurering
Studie II / Hallucinationer 2016-06-17 Peter Weiss 1952 6 Digital restaurering
Studie III 2016-05-13 Peter Weiss 1953 6 Digital restaurering
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Studie IV Frigörelse 2016-05-30 Peter Weiss 1955 9 Digital restaurering
Studie V Växelspel 2016-04-22 Peter Weiss 1955 9 Digital restaurering
Swedenhielms 2014-12-04 Gustaf Molander 1935 92 Digital restaurering
Sven Klangs kvintett 2015-06-30 Stellan Olsson 1976 114 Digital restaurering
Svenska Bilder 2015-12-31 Tage Danielsson 1964 106 Digital restaurering
Svenska flickor i Paris 2016-10-21 Barbro Boman 1961 78 Digital kopia
Swing it, magistern! 2014-10-03 Schamyl Bauman 1940 92 Digital restaurering
Svält 2016-06-21 Henning Carlsen 1966 112 Digital anpassning
Sånger från andra våningen 2014-12-05 Roy Andersson 2000 98 Digital restaurering
Såsom i en spegel 2015-12-31 Ingmar Bergman 1961 89 Digital restaurering
Söderkåkar 2016-05-27 Weyler Hildebrand 1932 97 Digital restaurering
Tala! Det är så mörkt 2015-03-31 Suzanne Osten 1993 90 Digital restaurering
Tango 2015-09-30 Gösta Hellström 1932 7 Digital restaurering
Thriller - a Cruel Picture 2016-11-16 Alex Fridolinski 1974 106 Full digital restaurering
Tiden har inget namn 2016-05-13 Stefan Jarl 1989 60 Digital restaurering
Tiden är en dröm 2016-02-26 Jan Lindqvist 1999 120 Digital restaurering
Tomten 2015-06-30 Gösta Roosling 1941 12 Digital restaurering
Torget 2014-10-22 Per Gunvall 1960 36 Digital restaurering
Trut! 2016-11-25 Arne Sucksdorff 1944 18 Digital restaurering
Tystnaden 2015-12-31 Ingmar Bergman 1963 95 Digital restaurering
Tältet 2015-03-31 Göran du Rées, Christina Olofson 1978 81 Digital restaurering
Tänk, om jag gifter mig med prästen 2014-10-06 Ivar Johansson 1941 115 Digital restaurering
Un voyage aux ruines d'Angkor 2016-12-31 Le Duc de Montpensier 1908 < 5 Digitalisering
Undergångens arkitektur 2014-12-31 Peter Cohen 1989 123 Digital restaurering
Underjordiskt sällskap 2016-10-21 Guillermo Alvarez 1979 31 Digital kopia
Uppbrott 2015-06-30 Arne Sucksdorff 1948 10 Digital restaurering
Uppehåll i myrlandet 2015-03-31 Jan Troell 1965 30 Digital restaurering
Ur en kos dagbok 2014-12-01 Birgitta Jansson 1985 14 Digital restaurering
Ur kärlekens språk 2015-09-30 Torgny Wickman 1969 102 Digital restaurering
Valborgsmässoafton 2014-12-11 Gustaf Edgren 1935 82 Digital restaurering
Vargtimmen 2016-09-02 Ingmar Bergman 1968 87 Digital restaurering
Vi som går köksvägen 2016-02-29 Gustaf Molander 1932 100 Digital restaurering
Vill du följa med mig Martha 2016-12-12 Tensta filmförening 1980 23 Digital kopia
Ville och vilda kanin … mer vild än tam 2015-12-31 Lennart och Ylva-Li Gustafsson 2006 31 Digital restaurering
Vårvinterrajden 2015-06-30 Stig Wesslén 1944 10 Digital restaurering
Zozo 2016-01-29 Josef Fares 2005 103 Digital anpassning
Åke och hans värld 2014-06-04 Allan Edwall 1984 99 Digital restaurering
Örjan, den höjdrädda örnen 2015-06-30 Lars Klinting, Hamid Navim 1999 21 Digital restaurering

4


