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Remiss av promemorian Covid-19-lag  
 

Med anledning av rubricerade förslag har Stiftelsen Svenska Filminstitutet följande 

synpunkter.  

 

Filminstitutet välkomnar syftet med förslaget att möjliggöra mer träffsäkra åtgärder som 

inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från 

smittskyddssynpunkt säkert sätt.  

 

Inledningsvis vill Filminstitutet framhålla att biograferna näst intill har meddelats 

näringsförbud med anledning av att deras verksamhet faller under begreppet allmän 

sammankomst. Oavsett om begränsningarna varit åtta deltagare eller 50 har det påverkat 

biografnäringen mycket negativt. Med anledning av begränsningarna har viljan att 

premiärsätta filmer på biograf sjunkit dramatiskt, såväl avseende svenska som 

internationella titlar. Sammantaget har biografnäringen, och därmed hela filmnäringen, 

drabbats oerhört hårt. Som vi tidigare påpekat i vårt remissvar med anledning av förslaget 

om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler 

än åtta deltagare (Ju 2020/04130) har biografnäringen, trots detta, allt 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. 

Bokningar och betalning sker digitalt där publiken automatiskt placeras med avstånd. Vi 

vet vid det här laget att publiken är väldigt följsam och försiktig och biografarrangörerna 

har visat att det går att bedriva smittsäker biografvisning. Det sker nu och det kommer att 

fortsätta ske. Det är nu av stor vikt att den ekonomiska kompensationen säkerställer en 

biografnäring i hela landet som inte begränsas av maxbelopp. 

 

Efter tio månaders kris är det också viktigt att inte schablonmässigt likställa olika typer av 

evenemang utan att det finns en relevant koppling till smittspridning. Det är vår 

förhoppning att förslaget kan tillgodose detta. I förhållande till andra evenemang utmärks 

en biografföreställning 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, alltså 

långt ifrån körmusik eller tävlingssupporters  
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- det är en säker upplevelse som inte är förknippad med alkohol, stående publik 

eller stora grupper  

 

I nuläget är verksamheterna i fritt fall. Vi får återigen påpeka att nuvarande begränsningar 

inte står i proportion till att biografnäringen i praktiken inte kan hålla öppet trots att det 

inte finns några belägg för att biografföreställning medför särskild smittspridning. Bio 

fyller därutöver en psykosocial viktig funktion. För många ensamma människor är 

biografen ett sätt att överleva ensamheten.  

 

 

 

För Filminstitutet 

 

 

 

Vd Anna Serner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


