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Ändringar i begränsningsförordningen  
 

Med anledning av rubricerade promemoria har Stiftelsen Svenska Filminstitutet följande 

synpunkter.  

 

Smittläget är fortsatt allvarligt och för att smittspridningen inte ska öka är det viktigt att 

vi fortsätter håller i, men som konstateras i promemorian har flera viktiga intressen fått 

stå tillbaka under en lång tid. En av de näringar som drabbats oproportionerligt hårt är 

biografnäringen. Införandet av ett nytt regelverk som tar hänsyn till verksamheters olika 

förutsättningar genom en mer träffsäker reglering av restriktioner välkomnas därför.   

 

Den pågående pandemin och de restriktioner som deltagarbegränsningar medfört för de 

som faller under begreppet allmän sammankomst har inneburit att biograferna näst intill 

har meddelats näringsförbud. 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, intäktstappet för biograferna har varit oerhört stort och den största 

aktören och många andra har hållit helt stängt under långa perioder, så även nu. I nuläget 

är verksamheterna i fritt fall. Nuvarande begränsningar står inte i proportion till att 

biografnäringen i praktiken inte kan hålla öppet trots att det inte finns några belägg för att 

biografföreställning medför särskild smittspridning. Sammantaget har biografnäringen, 

och därmed hela filmnäringen, dvs. producenter, distributörer och övriga aktörer, 

drabbats oerhört hårt. 

 

Som tidigare påpekats (se remissvar Ju 2020/04130 samt S2020/09214) 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. Filminstitutet välkomnar därför att man i förslaget i förordningen går ifrån 

det trubbiga instrumentet om ett visst antal max deltagare för alla typer av allmän 

sammankomst - oavsett om det är utomhus eller inomhus, oavsett lokalens storlek och 

förutsättningarna i övrigt - för att istället dels tydliggöra ansvaret för anordnaren av 

allmän sammankomst och dels ge möjlighet för Folkhälsomyndigheten att anpassa kraven 

på deltagarbegränsning utifrån förutsättningarna.   
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Biografnäringen har alltsedan pandemins utbrott gjort allt vad man kan för att film ska 

kunna visas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. 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. Allt som tas upp i förordningen – krav på 

anpassning för att undvika trängsel, hålla säkert avstånd mellan deltagarna, se till att in- 

och utpassering sker så att trängsel undviks osv. - finns redan på plats.  

 

I övrigt 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  

- det är en säker upplevelse som inte är förknippad med alkohol, stående publik 

eller stora grupper  

 

I förslaget sägs att det nya regelverket bör införas så snart smittläget tillåter. I och med att 

biografnäringen redan idag möjliggör en smittsäker biografvisning är det Filminstitutets 

förhoppning att nuvarande begränsningar redan nu kan anpassas på ett mer 

proportionerligt och träffsäkert sätt.  

 

I förslaget sätts fortsatt begränsningarna till ett visst antal deltagare även om 

differentiering görs mellan olika typer av allmän sammankomst. Filminstitutet hade hellre 

sett att nya restriktioner inte sätts till maxantal utan att man ser till ett mer anpassat 

synsätt och förhållandena i sin helhet vad gäller lokalens storlek och övriga 

omständigheter. Begränsningarna bör helt enkelt möjliggöra mer träffsäkra åtgärder som 

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

smittskyddssynpunkt säkert sätt. För museer och konsthallar föreslås att antalet besökare 

begränsas på samma sätt som redan görs för platser för fritidsverksamhet, nämligen på ett 

sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Alltså utan att ange ett max antal besökare. 

Detsamma föreslås för nöjesparker. Vi kan inte se varför samma synsätt inte skulle kunna 

vara tillämpligt för biografer. Det viktiga är att verksamheten bedrivs på ett sätt som är 

säkert från smittskyddssynpunkt, inte hur många personer som får vistas i en lokal. Som 

exempel kan nämnas att biograf Draken i Göteborg har 713 platser medan den minsta 

salongen i Bio Capitol i Stockholm har 17 platser, spännvidden är stor och ett mer rimligt 

förhållningssätt vore att se till helheten ur smittskyddssynpunkt.  
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Vi noterar också att det i promemorian görs bedömningen att bestämmelserna om högsta 

tillåtna antal deltagare bör justeras efter det epidemiologiska läget och tas bort så snart de 

inte längre är nödvändiga för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  

 

Som inledningsvis nämnts medför deltagarrestriktioner ett stort intäktstapp. Vi förutsätter 

att fortsatta restriktioner åtföljs av ytterligare krisstöd till de aktörer som drabbas.  

 

Slutligen vill vi återigen påpeka att hälsa är mer än begränsning av smittspridning. 

Biografvisning fyller en viktig psykosocial funktion för många. För ensamma människor 

kan biografen vara ett sätt att överleva ensamheten. Ett nog så viktigt argument för att låta 

fler människor - på ett smittsäkert sätt - se film på bio. Filminstitutet ser med tillförsikt 

fram emot att biograferna kan få välkomna fler besökare.  

 

  

 

För Filminstitutet 

 

 

 

Vd Anna Serner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


