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Förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar 
med fler än åtta deltagare 
 
Med anledning av Justitiedepartementets förslag till ändringar i förordningen (2020:114) 
om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet anföra följande.  
 
Filminstitutet ställer sig positiv till att den ändring som trädde ikraft den 1 november 
kvarstår i förordningen, dvs. för allmän sammankomst där man anvisas en sittplats gäller 
fortsatt begränsningen 300 personer. Anledningen sägs i promemorian vara att risken för 
smittspridning bedöms som lägre vid sammankomster med sittande publik. Vi delar den 
uppfattningen. Biografnäringen har sedan pandemins utbrott visat på stor förståelse för 
situationen och en välvilja att anordna visningar med hänsyn tagen till att minimera 
smittspridning. Det gäller allt ifrån hur man köper biljett, hur man släpps in i lokalen, hur 
man städar mellan varje enskild biografvisning m.m.  
 
Vi är fullt medvetna om allvaret i den rådande situationen, men vill ändå särskilt 
framhålla att det är skillnad mellan olika sittande evenemang. Efter åtta månaders kris är 
det viktigt att inte schablonmässigt likställa olika typer av evenemang utan att det finns en 
relevant koppling till smittspridning. 
 
En biografföreställning utmärks av att:  

- det är relativt små grupper som samtidigt ska åka till och från en föreställning, 
och samtidigt gå in och ut ur en lokal, 

- det är en tyst aktivitet utan levande inslag på scenen som kan sprida smitta,  
- det är en säker upplevelse som inte är förknippad med alkohol, stående publik 

eller stora grupper.  
 
I den utsända promemorian anges att begränsningarna i förordningen inte får vara mer 
ingripande än vad som är nödvändigt för att motverka smittspridning. Det syftar främst på 
den grundlagsskyddade mötes- och demonstrationsfriheten men det är vår uppfattning att 
detsamma skulle kunna vara tillämpligt även på biografföreställningar. Det är inte 
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proportionerligt att i praktiken göra så att biografnäringen inte kan hålla öppet trots att det 
inte finns några belägg för att biografföreställning medför särskild smittspridning. Vi vet 
vid det här laget att publiken är väldigt följsam och försiktig och biografarrangörerna har 
visat att det går att bedriva smittsäker biografvisning. Som ett exempel sker bokning 
digitalt där publiken placeras med avstånd emellan sällskap. Även betalning av biljetter 
sker digitalt.   
 
I nuläget är biograferna nere på en beläggning om cirka fem procent av ordinarie 
verksamhet, vilket redan har orsakat stora förluster och många verksamheter befinner sig 
i fritt fall. Därtill fyller bio en psykosocial viktig funktion. För många ensamma 
människor är biografen ett sätt att överleva ensamheten. Det är därför vår förhoppning att 
länsstyrelserna i regionerna fortsatt litar på publiken och arrangörer av 
biografföreställning. Risken är överhängande att alltför snäva restriktioner för biograferna 
medför allvarliga konsekvenser för såväl näringen som den enskilde individen utan att 
nödvändigtvis bidra till en minskad smittspridning. 
 
 
 
För Filminstitutet 
 
 
 
Vd Anna Serner 
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