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1. Remissen 
Styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet har utifrån regeringens proposition Mer 
film för fler – en sammanhållen filmpolitik (prop. 2015/16:132) tagit fram förslag till 
sammansättning, form och funktion för de branschråd som propositionen anger bör 
skapas. Förslaget har remitterats till 73 branschaktörer och intressenter samt publicerats 
på Filminstitutets hemsida med en uppmaning till ytterligare intressenter att inkomma 
med sina synpunkter. Totalt har 48 svar kommit in. De svar som inkommit från bransch 
och intressenter kommer att ligga till grund för det slutliga beslut som styrelsen avser att 
fatta i september 2016. Nedan följer en sammanställning av de synpunkter 
remissinstanserna framfört. 
 

 

2. Remissinstanser 
Remissinstanser som inkommit med svar 
Akademi Valand, C More Entertainment AB, Digisam, Film i Skåne, Film- och TV-
producenterna, Film Väst, FilmCentrum, Filmpool Nord, Filmregion Stockholm-
Mälardalen, Filmvetenskap Institutionen för mediestudier Stockholms universitet, Folkets 
hus och parker, Föreningen Filmdistributörerna, Föreningen filmfestivaler, Konstfack, 
Konstnärsnämnden, Kungliga Biblioteket, Oberoende Filmares Förbund, Regionala 
resurscentrums samarbetsråd, Riksarkivet, Riksföreningen Biograferna, Riksföreningen 
Våra Gårdar, SKL, Statens Kulturråd, Statens Medieråd, Stiftelsen Filmform, Stockholms 
Filmfestival, Stockholms konstnärliga högskola, Svenska Institutet, Svenska 
regissörsföreningen (Genom Teaterförbundet), Sveriges Biografägareförbund, Sveriges 
Dramatikerförening, Sveriges Filmregissörer, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a, 
Sveriges Förenade Filmstudios, Sveriges Videodistributörers Förening, SVT AB, 
Teaterförbundet, TV 4 AB, Statens Medieråd samt Women in Film and Television Sverige 
(WIFT). 
 
Övriga svarande 
Anna Linder, Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen, Film Västernorrland, Håkan 
Bjerking, Kulturrådet, Landstinget i Uppsala Län, Per Janérus, Region Gävleborg, 
Region Halland, Stockholms läns Landsting, TriArt Film och Västra Götalandsregionen. 
 
Remissinstanser som inte har inkommit med svar 
BUFF International Film Festival, CDON,  Cinemafrica, Discovery Networks Sweden, 
Fantastisk Film Festival, Filmvetenskap Göteborgs universitet Filmvetenskapen, Lunds 
universitet, Föreningen film- och mediepedagogik (FOMP),Google Play, Göteborg Film 
Festival, HBO Nordic AB,Hobohm Brothers, Itunes,  
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Linnéuniversitetet, MAFF, MTG AB, Netflix, Nordsvensk, Nouvago Capital, Plejmo, 
Riksantikvarieämbetet, SAAVA – Swedish Animation and Visual Arts, SF Anytime, SF Bio 
AB, SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare, Svenska Bio, Tele2 Sverige AB, 
Telia Company AB, Tempo Dokumentärfestival, Umeås europeiska filmfestival, Uppsala 
internationella kortfilmsfestival, Viaplay, Viasat AB och Visit Sweden. 
 
 

3. Synpunkter på remissen 
 

a. Rådens funktion 
Allmänt 
Svenska Institutet (SI) välkomnar initiativet att bredda samrådet kring produktion, 
distribution och visning av svensk film. Filmråden ökar möjligheterna för nya 
infallsvinklar och erfarenhetsutbyten. 
  
Landstinget i Uppsala län ställer sig positivt till att råden ska fungera som styrelsens 
metod att samla in branschernas synpunkter. Ett breddat perspektiv inför beslut och vid 
utvärdering höjer kvaliteten. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att rådens uppdrag och funktion är 
otydligt beskrivet i underlaget för denna remiss. Till exempel behöver 
nomineringsförfaranden, antal platser, rådens uppgifter, mandat och roller förtydligas 
ytterligare. SKL vill understryka att vikten av medborgarperspektiv ges en mer 
framträdande plats i den statliga filmpolitiken, och framhåller att medborgarperspektivet 
saknas i rådens funktion och sammansättning. 
 
Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd, Filmpool inom Region Jämtland 
Härjedalen, Film Västernorrland. Region Gävleborg och Region Halland förväntar sig 
att dialogen kring funktionen för råden tydliggörs. 
 
Region Gävleborg anser att det råder otydlighet kring vilken roll och vilket mandat 
representanterna i råden kommer att ha, vilket bör förtydligas. 
 
Filmpool Nord anser att Filminstitutets förslag inte inkluderar tillräckligt tydligt mandat, 
dvs. att möjlighet till insyn och påverkan inte säkerställs och förutsätter att branschråden 
inte ersätter formell och direkt dialog mellan Filminstitutet och centrala aktörer i svenskt 
filmliv samt menar att Filminstitutet istället bör förstärka denna dialog, inte minst visavi 
den regionala nivån i svenskt film. Filmpool Nord poängterar att den svenska modell som 
möjliggör samverkan och dialog inom samhällslivet i stort även bör gälla Filminstitutet. 
Branschråden måste därför ges tydliga möjligheter till insyn och påverkan och ha 
legitimitet i den bransch där Filminstitutet är statens utförare.  
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Film Väst framför att de råd som nu tänks inrättas inte utrustas med tydligt mandat och 
funktion samt menar att förslaget i sin helhet inte säkerställer möjligheterna för film-
branschen och filmens centrala aktörer att få insyn och kunna påverka. Film Väst ser inte 
att råden ersätter kraven på direkt dialog mellan Filminstitutet och centrala aktörer i 
svenskt filmliv. Film Väst förutsätter att Filminstitutet förstärker sin dialog med Film 
Väst och andra centrala aktörer. 
 
Stockholms läns landsting välkomnar utöver en rådsrepresentation en strategisk 
diskussion mellan Filminstitutet och de regionala kulturcheferna. 
 
Film i Skåne menar att det krävs att råden har en betydande grad av autonomi i 
förhållande till Filminstitutet för att reell påverkan och insyn ska vara möjlig. Att agendan 
kan sättas utifrån ledamöternas frågeställningar och perspektiv, att rådens 
sammansättning bygger på representativitet från filmbranschens olika delar och att råden 
ges möjlighet att ta del av strategisk viktig information såsom förslag till budget, innan 
den är beslutad. Film i Skåne menar också att det är viktigt att råden inte ersätter en direkt 
dialog mellan Filminstitutet och branschens olika delar. Det är också centralt att dialogen 
mellan region och stat på den politiska nivån ges en form och ett forum framöver. 
 
Föreningen Filmdistributörerna ser positivt på möjligheten till större insyn och större 
inflytande i utformandet av filmstöden. Föreningen menar att det också är viktigt att 
råden får reell makt i centrala frågor om både stöd och incitament och riktning för 
filmpolitiken. Föreningen ser det som viktigt att rådens roll och mandat förstärks, en 
rådgivande funktion är inte tillräcklig i centrala frågor, utan tvärtom förordar föreningen 
att stöden får vetorätt i de centrala frågor som hamnar på respektive råds agenda. 
 
Folkets Hus och Parker (FHP) framför att det inte framgår av Filminstitutets förslag hur 
samverkan med filmbranschen på övergripande politisk nivå ska fungera. 
 
Riksföreningen Våra Gårdar tycker i sin helhet att förslaget är bra. Riksföreningen anser 
att det är viktigt att branschens aktörer även har en kontinuerlig kontakt med den 
övergripande politiska nivån i form av Kulturdepartement/Regering. Men att effekterna 
som de här två vägarna för samverkan och inflytande påverkar rådens status och dess sätt 
att verka beaktas. Föreningen menar att det finns en risk att rådens roll och betydelse 
undermineras. 
 
Women in Film and Television (WIFT) ställer sig positiv till att det nu sker en förändring 
av stödordningen. WIFT framför att det är av största vikt att råden har insyn och 
möjlighet att påverka utformning och inte bara används som verktyg för att legitimera det 
som redan beslutats informellt på Filminstitutet. Därför vill WIFT uppmana till mod och 
att inte väja för att rådens sammansättning och utrymme kommer att vara obekväm och ta 
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en del tid i anspråk. WIFT tror att om det modet finns, kommer det att betala sig i andra 
ändan. Det kommer att ställa stora krav på den representant från Filminstitutet som ska 
moderera och leda råden. WIFT tror att om tiden är för snäv och behovet av snabb 
effektivitet för stor kommer det att verka kontraproduktivt för rådens betydelse. WIFT 
vill också att rådens funktion gentemot styrelsen också inbegriper ett samtal om vad som 
definierar kvalitet och att det sker en kollektiv kompetenshöjning i frågan i samband med 
detta. 
 
TV4 och C more (TV4-Gruppen) ifrågasätter om råden kommer att få något reellt 
inflytande över filmstöden. Det saknas garantier för att så kommer bli fallet. TV4-
Gruppen menar att Filminstitutet givetvis ska ta hänsyn till olika synpunkter i samband 
med beslut, men att rådens synpunkter endast ska vägas in är att lägga alldeles för svag 
vikt vid rådens uppfattning. Råden framstår mer som referensgrupper. Tydliga riktlinjer 
måste införas så att råden i praktiken får inflytande. 
 
TriArt Film ställer sig positivt till Filminstitutets initiativ att tillsätta branschråd för att 
genom dessa säkerställa att styrelsens beslut är förankrade i branschen. TriArt Film anser 
att det är av yttersta vikt att råden får ett reellt inflytande och består av kompetenta 
personer. Den samlade kompetensen hos rådens medlemmar bör ställas framför att 
samtliga branschorganisationer får utse sina medlemmar. Detta då rådens funktion måste 
vara att säkerställa en filmpolitisk helhet och inte att bevaka särintressen. TriArt Film 
anser att råden måste ha möjlighet att väcka frågor som inte finns med på Filminstitutets 
agenda. Rådens inspel bör vara en stående punkt på Filminstitutets styrelsemöten. 
 
Konstnärsnämnden anser att den verksamhet som bedrivs inom Filminstitutet bör ske i 
närmare samverkan och med ett ökat informationsutbyte med andra kulturmyndigheter 
för att den nya filmpolitiken ska bli en tydligare del av den statliga kulturpolitiken. 
 
Riksföreningen Biograferna tycker i sin helhet att förslaget är bra och genomtänkt. 
Riksföreningen påpekar att det inte kommenteras hur samverkan med filmbranschen på 
en övergripande politisk nivå ska fungera och anser att det är viktigt att det närmare tittas 
på vilka effekter de två vägarna för samverkan och inflytande påverkar rådens status och 
dess sätt att verka. För att styrelsens beslut ska hålla högsta möjliga kvalitet så betonar 
Riksföreningen att dessa fattas efter att branschens synpunkter, genom råden, vägts in i 
beslutsunderlagen. 
 
Institutionen för mediestudier (IMS) vid Stockholms Universitet anser att det är olyckligt 
om den klyvning i branschintressen och filmkultur som präglat filmpolitiken i Sverige 
kommer att fortsätta. Uppdelningen som går tillbaka på filmavtalet har i och med en ny 
statlig filmpolicy förpassats till filmhistorien. Istället är det läge att tänka nytt och 
inkluderande. Förslaget till sammansättning och funktion av de nya råden speglar inte en 
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anda av fräscht och fritt tänkande. Återigen upprepas tankemönstret där utveckling och 
produktion särskiljs från filmkultur, liksom att spridning och visning är en verksamhet 
som går att separera från de två tidigare nämnda. 
 
Akademin Valand anser att det är viktigt att garantera de olika intresseföreningarnas och 
institutionernas rätt att föreslå och nominera namn till råden men då det finns en risk att 
återigen hamna i en bevakning av egenintresse är det viktigt att de rådgivande instanserna 
bör ha en intention bortom egenintresset och ha förmågan att kunna identifiera de för 
området centrala frågorna och kunna ta ett samhälleligt ansvar. Råden måste ha integritet, 
dvs inte bara vara representanter för olika intresseföreningar. Akademin anser också att 
råden ska ha till uppgift att försvara Filminstitutets autonomi gentemot kortsiktigt 
politiska mål och vara delaktiga i att arbeta fram förslag på hur Filminstitutet och dess 
stödformer ska finansieras, för att möjliggöra en långsiktigare ekonomisk planering. 
Ytterst handlar det om att Filminstitutet, som institution, i en framtid ska kunna betraktas 
som en av hörnstenarna i arbetet med frågor kring yttrandefrihet och demokrati. 
 
Sveriges Filmregissörer frågar vilket påtagligt inflytande de medverkande i råden 
egentligen kommer att få då det står att besluten fattas av Filminstitutet efter samråd med 
råden och inte i samråd. Det ger ett intryck av att makten koncentreras till Filminstitutet 
och rådens deltagare endast ska ge aspekter och synpunkter på respektive ämne. Sveriges 
Filmregissörer vill få ett förtydligande av rådens funktion och på vilket sätt de kommer 
att ha ett faktiskt inflytande. Sveriges Filmregissörer förutsätter också att råden ges insyn 
i Filminstitutets verksamhet, beslut och beslutsunderlag för att kunna granska och följa 
upp att Filminstitutet följer uppsatta mål. Sveriges Filmregissörer framför att om det som 
Filminstitutet föreslår genomförs kommer deras förhoppningar om ett reellt inflytande i 
ett nytt system för svensk filmpolitik där inga särintressen ska få råda, istället bli ett 
system där de tidigare särintressena bestående av avtalets parter har bytts ut mot ett annat 
särintresse, nämligen Filminstitutets. Sveriges Filmregissörer ser oroande tendens till 
politisering av Filminstitutet och menar att det med en sådan maktkoncentration är en 
nödvändighet och ett ofrånkomligt krav, att det finns en kontrollinstans utanför 
Filminstitutet som uppriktigt och oberoende granskar dess verksamhet. 
 
Dramatikerförbundet påpekar att råden enligt remissen ska ges en central funktion 
gentemot styrelsen. Råden ska säkerställa hög kvalité samt bidra till att branschens 
synpunkter framförs. Dramatikerförbundet menar att dessa målsättningar inte uppfylls i 
Filminstitutets förslag. Genom att stänga ute det grundläggande för all film, dvs. manus, 
från två av tre grupper i den följande förslagstexten har det redan gjorts omöjligt att 
säkerställa att hela branschens synpunkter kommer fram. Dramatikerförbundet anser att 
remissen saknar återkoppling till det uppdrag som finns inom den nya filmpolitiken. Som 
exempel framförs att regeringen anser att det bör finnas krav på att film som får 
produktionsstöd ska vara tillgänglig även efter kommersiell distribution samt samma krav 
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på filmer som restaureras och digitaliseras. Dramatikerförbundet menar att detta inte kan 
ske utan rättighetshavarna. 
 
Teaterförbundet för scen och film menar att Filminstitutets förslag saknar den möjlighet 
till reellt inflytande som utlovats. Därtill brister förslaget i både representativitet och 
möjlighet till en transparent och rättssäker hantering i flera delar. Teaterförbundet framför 
att rådens funktion tar sikte på att säkerställa att Filminstitutets beslut ska hålla högsta 
möjliga kvalitet. Förbundet vill i detta sammanhang peka på betydelsen av att rådens 
ställningstaganden och synpunkter tydligt redogörs för i samtliga av de beslut som 
Filminstitutet fattar där råden varit delaktiga. Tydlighet och transparens är härvid av stor 
betydelse för legitimitet och långsiktighet för den framtida filmpolitiken. 
 
Oberoende Filmares Förbund (OFF) anser att de kommande branschråden bör utformas 
så att de kan verka självständigt i relation till Filminstitutet och dess styrelse, för att ha 
långsiktig trovärdighet i branschen. OFF menar att det är problematiskt att Filminstitutet 
utser råden, leder råden, sammanställer informationen från råden och fattar beslut baserad 
på information från råden. 
 
Sveriges Television (SVT) anser att förslaget inte lever upp till den insyn och det 
inflytande som SVT efterfrågat. Konstruktionen riskerar att inte vara meningsfull. Rådens 
funktion och mandat gentemot Filminstitutets styrelse är otydlig och till sin karaktär 
liknar de mer referensgrupper. SVT menar att det vore lämpligare att ge råden karaktär av 
expertråd (då med färre medlemmar) än partsråd och att råden vid förändringar i t ex 
stödordningen bör kompletteras med en öppen process. 
 
StDH/SKH, Institutionen för Film och Media ställer sig i stort positiv till förslaget i sin 
helhet.  Att filmbranschens aktörer ges större insyn och möjlighet att påverka filmstödet 
ses som en möjlig väg till ytterligare demokratisering och diversering av filmstödet. 
 
Framtida remittering 
Filmpool Nord anser att väsentliga förändringar i Filminstitutets verksamhet såsom 
utformning av stöd och ändring av policy bör sändas på remiss till branschens centrala 
aktörer innan de fastställs av styrelsen. 
 
Film Väst menar att förslag till väsentliga förändringar av stöd och policies ska sändas på 
remiss innan Filminstitutets styrelse fattar beslut. 
 
Film & TV-Producenterna framför att råden inte ersätter dialog eller remissförfarande.  
Utformningen av nya stödformer, förändringar av befintliga stöd och indikatorer för 
måluppfyllelse måste fortfarande föregås av ett skriftligt remissförfarande. Filminstitutet 
bör också ha en enskild dialog med organisationer.   
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SVT anser att ett remissförfarande med distinkta former och garanterat inflytande bör 
övervägas. Målet med remissförfarande ska vara tydligt, likaså processen och remissernas 
ställning i Filminstitutets fortsatta arbete. En remissmodell gör att alla parter ges tid att ta 
ställning, samt möjlighet att yttra sig i flera olika frågor vid olika tillfällen då behov finns. 
Filminstitutet får därigenom möjlighet att hämta in synpunkter från hela branschen med 
resultat att fler får möjlighet till reellt inflytande i framtidens filmpolitik. 
 

b. Formerna för rådens möten och återkoppling 
Mötesstyrning 
Filmpool Nord och Film Väst anser att ordförande i respektive branschråd bör utses inom 
respektive råd. Det är ordförande som tillsammans med Filminstitutet fastställer 
dagordning inför respektive möte. 
 
Film i Skåne anser att i förslaget styrs samverkan helt utifrån Filminstitutets perspektiv. 
Råden blir därmed enbart en typ av advisory board för Filminstitutets styrelse och det 
motsvarar, menar Film i Skåne, inte huvudsyftet enligt propositionen. Film i Skåne 
föreslår att råden leds av en ordförande för respektive råd som tillsätts av rådets 
ledamöter. 
 
Film & TV-Producenterna anser att ordförande bör tillsättas inom gruppen. Filminstitutet 
bör inte själv agera ordförande i rådet. 
 
Sveriges Filmregissörer frågar sig varför råden ska ledas av en chefsperson från 
Filminstitutet och undrar vad skälen till detta är. Filmregissörernas förslag är att varje råd 
inom sig utser en ordförande vilket, enligt Sveriges Filmregissörer, är praxis. 
 
Dramatikerförbundet anser att råden bör utse ordförande inom sig. En kvalificerad 
cheftjänsteperson bör fungera som rådens sekreterare och bistå ordföranden att planera 
möten och underlag inför dessa. Ordföranden bör föredra rådens slutsatser inför styrelsen 
– annars riskerar den önskade dialogen att utebli. 
 
Teaterförbundet för scen och film ser med förvåning på att förslaget anger att en 
chefsrepresentant från Filminstitutet ska leda rådens möten. För att rådets ledamöter ska 
ges reell möjlighet till påverkan och en direkt kontakt med styrelsen krävs att ordföranden 
utses bland de nominerade representanterna. 
 
Oberoende Filmares Förbund (OFF) ser inte någon anledning till att möten ska ledas av 
chefer på Filminstitutet. Mötesordförande bör kunna utses av råden själva och rollen 
kunna rotera inom rådet. 
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Tid och frekvens för möten 
Landstinget i Uppsala län ställer sig positivt till att råden träffas två gånger per år samt att 
Filminstitutet kallar och ansvarar för dokumentation. Landstinget finner det önskvärt att 
datum för mötena meddelas med större framförhållning än 30 dagar för att säkerställa att 
samtliga representanter kan delta.  
 
Filmpool Nord och Film Väst menar att de två mötena per år bör planeras så att möjlighet 
till insyn och/eller påverkan ges visavi Filminstitutets budget respektive 
resultatredovisning. 
 
Föreningen Filmdistributörerna förordar två möten per termin, eller med andra ord fyra 
per kalenderår för att råden ska ha reell chans att lämna avgörande synpunkter på 
pågående ärenden. Vid två möten om året är risken att branschen får redan fullbordade 
beslut presenterade, snarare än att som sig bör vara del av den rådgivande och beslutande 
processen. 
 
Kulturrådet påpekar att behovet av möten förmodligen varierar mellan de olika råden, 
initialt finns det säkert ett stort behov av att träffas vid fler tillfällen än endast två gånger 
per år. 
 
 
Akademin Valand anser att råden bör ses kvartalsvis. 
 
Film & TV-Producenterna hänvisar till att regeringen skriver att råden bör upprättas 
bland annat för att ”garantera filmbranschens aktörer insyn” men att förslag för att 
säkerställa detta saknas i Filminstitutets text. Som absolut minimum bör representanterna 
i råden ha insyn i Filminstitutets planerade budget och resultatredovisning. Mötena bör 
därför hållas i september respektive februari. 
 
Sveriges Filmregissörer frågar sig hur ett reellt inflytande kan fungera då det endast ska 
vara två möten per år, samt vilken möjlighet till insyn och uppföljning som ges. 
Filmregissörernas förslag är minst fyra gånger per år. 
 
Dramatikerförbundet anser att råden ska sammankallas inför varje styrelsemöte och vid 
behov även vid andra tillfällen. 
 
Teaterförbundet för scen och film anser att möten två gånger per år ger alltför små 
möjligheter att löpande följa frågor och bidra till utvecklingen av den framtida 
filmpolitiken på ett sådant sätt som varit utgångspunkten. 
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Oberoende Filmares Förbund (OFF) anser att det krävs mer än ett höstmöte där rådet kan 
komma med synpunkter till styrelsen för att råden ska kunna komma med hållbara och 
konkreta förslag, särskilt med hänsyn till att råden är så stora till antalet personer, och att 
första mötet årligen endast är ett utvärderingsmöte av tidigare års filmstöd. 
 
Samarbete mellan råden 
Landstinget i Uppsala län föreslår att Filminstitutet skulle kunna anordna 
seminarium/konferens dit samtliga råd inbjuds till storforum för erfarenhetsutbyte. Till 
dessa konferenser skulle även branschen/filmaktörer i Sverige kunna bjudas in för ökad 
transparens och kunskapsspridning. Dessa konferenser skulle kunna ske ca var tredje år.  
 
Stockholms läns landsting vill betona vikten av rådsövergripande samverkan mellan 
produktion, spridning och visning samt det filmkulturella området. 
 
Folkets Hus och Parker (FHP) anser att råden har en alltför traditionell indelning utifrån 
branschens nuvarande struktur, vilket liknar en stuprörsmodell. Denna modell minskar 
möjligheten till att pröva olika förslag och idéer ur ett helhetsperspektiv. I nuvarande 
filmavtalsmodell finns till stor del branschens olika aktörer samlade kring samma bord. 
Genom att förslag blir synade och blir föremål för olika perspektiv skapas nya innovativa 
lösningar. Genom att olika branschaktörer sitter vid samma bord skapas förståelse för 
varandras verklighet. FHP efterlyser ett tvärsektoriellt råd eller ytterligare ett forum där 
branschens olika aktörer har i uppdrag att diskutera filmområdet utifrån ett 
helhetsperspektiv. 
 
Riksföreningen Våra Gårdar befarar att förslaget om tre råd som servar Filminstitutets 
styrelse bidrar till att underminera den helhetssyn som är så viktigt att upprätthålla i en 
bransch som är utsatt för så stora utmaningar framöver. Riksföreningen Våra Gårdar 
föreslår därför att alla tre råd en gång per år samlas till ett forum för att diskutera 
övergripande filmpolitiska spörsmål. 
 
Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) välkomnar att gränserna mellan grupperna inte bör 
vara strikta och att de tre råden vid behov kan delas in i mindre grupper. Alla frågor har 
bäring inom alla områden; produktion behöver ett visningstänk; visningsaktörer behöver 
tänka på filmarv; filmpedagogik behöver tänka på branschen, etc. SFF poängterar vikten 
av en sådan korsbefruktning och vill även lyfta tanken på ett fjärde, friare, råd som har 
möjligheten att se till filmmediets utveckling generellt, utan avgränsande traditioner 
utifrån den struktur som finns idag (och som självklart behöver sin egen tillsyn och 
utveckling). 
 
Riksföreningen Biograferna ser en risk i att det med tre separata branschråd utvecklas en 
stuprörsdialog mellan styrelsen å ena sidan och de olika råden och dess respektive aktörer 
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å den andra. Därmed minskar möjligheterna till en större helhetssyn och en utvidgad 
förståelse för andra parters intressen, erfarenheter och perspektiv. En av filmavtalets 
fördelar har varit att varje avtalspart bidragit till en helhetssyn på filmpolitiken där 
utveckling, produktion, marknadsfrågor och filmkultur fått tillfälle att ventileras över sina 
ämnesgränser i ett gemensamt plenum. Som bransch betraktat är filmbranschen mycket 
heterogen, den är utsatt för stort förändringstryck och lär möta många stora utmaningar 
framöver. Just därför behöver en helhetssyn upprätthållas och utvecklas av många 
aktörer. Riksföreningens förslag är därför att alla tre råd en gång per år samlas till ett 
forum för att diskutera övergripande filmpolitiska spörsmål. Detta forum kan antingen 
vara utöver de två föreslagna rådsmötena eller utgöra ett av dessa. 
 
Per Janérus tycker att idén med råd är bra och rimlig - och förstår att det inte är lätt att 
skapa något som håller gentemot vad som ålagts genom propositionen - men han reagerar 
på rådens sammansättning. Per Janérus menar att mer renodlade råd kan ha en 
representant från vart övrigt råd.  
 
Antalet representanter 
Film Väst anser att råden med rätt arbetsformer kan ha avsevärt många fler representanter 
än 15 personer. Det viktiga är att det finns en legitim sammansättning av respektive råd. 
 
Föreningen Filmdistributörerna ser en fara i att råden blir alltför stora och därmed att 
risken för utdragna diskussioner föreligger. 
 
TriArt Film anser att råden inte bör vara för stora, då stora grupper riskerar att leda till 
långa och svårhanterliga möten. I en allt för stor grupp kan det också vara svårt att 
komma fram till en hållning som hela gruppen kan stå för. 
 
Kulturrådet anser att gruppen är för stor och bör minskas till högst 10 ledamöter, det 
baserat på den långa erfarenhet myndigheten har av att arbeta med referens- och 
arbetsgrupper. Större grupper riskerar lätt att bli ineffektiva och då inte heller kunna 
utgöra det stöd till Filminstitutets styrelse som är avsikten. 
 
Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) framför att det är svårt för råden att fungera som 
verksamhetsorgan med för många deltagare. En arbetsgrupp bör inte bestå av mer än 10 
personer. Representationen ska komma genom att uppdraget roterar. Trygghet kommer 
genom breda nomineringsmöjligheter och transparens. Kvalitet genom rådsdeltagarnas 
egna kompetens och uppdragsbeskrivning. SFF tror att en allt för stor grupp får svårt att 
släppa det egna perspektivet på nuet och verkligen blicka framåt för hela filmen och 
filmpolitikens bästa. Analys i syfte att långsiktig utveckla filmen bör dominera uppdraget. 
 
Per Janérus anser att råden är för stora och/eller för diversifierade i sin sammansättning. 
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Akademin Valand anser att varje råd bör ha max tolv medlemmar. 
 
Film & TV-Producenterna anser att varje organisation ska företrädas av en man och en 
kvinna. Detta innebär att antalet representanter blir större. Producentföreningen anser att 
ett möte med 15 personer redan är för stort för dialog. Mötena kommer snarare ha 
karaktären av stormöten eller hearings. Det finns därför inget som hindrar att varje 
organisation eller grupp företräds av två personer. 
 
Dramatikerförbundet föreslår att alla organisationer får två representanter till varje råd – 
en man och en kvinna. 
 
Mandatperiod 
Kulturrådet anser att mandatperioden för gruppernas ledamöter är otydlig. Det bör redan 
vid rådens första sammansättning finnas en tydlighet för hur långa perioder ledamöterna 
kommer att utses. Kulturrådet tillämpar för sina grupper perioder om två år med 
möjlighet till två års förlängning.  
 
Teaterförbundet för scen och film menar att det är viktigt att noga följa frågan och 
löpande utvärdera hur råden fungerar, men det kan vara bra att fundera över om inte ett år 
är allt för kort tid i ett inledande skede. 
 
Oberoende Filmares Förbund (OFF) anser att representanternas sittid bör förtydligas 
med syfte att garantera både fördjupad insyn genom långsiktigt engagemang, och 
demokratisk spridning/rotation av representanterna. 
 
StDH/SKH, Institutionen för Film och Media anser att ett år är en mycket kort tid. För att 
minska administrationen kring detta samt skapa en bättre kontinuitet framförs att två år är 
mer lämpligt. 
 
 
Arvode 
Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) menar att det är viktigt att det finns ett arvode 
kopplat till uppdraget så att alla utsedda personer verkligen kan vara med i rådet. Det ska 
inte handla om vilka ekonomiska möjligheter personerna har att delta och detta gäller i 
synnerhet de fria deltagarna. 
 
Akademin Valand anser att det för att säkra kontinuiteten och kvaliteten i rådens arbete 
bör finnas en ekonomi kopplad till deras arbete där deras tid värderas. Råden måste 
garanteras möjlighet att kunna bereda sina sammanträden både individuellt och för att 
bereda en särskild fråga. 
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Sveriges Filmregissörer undrar varför inget nämns om arvodering för rådens medlemmar. 
Dessa måste för att kunna fullfölja sitt uppdrag ges möjlighet att avsätta tid för sitt arbete 
varför någon form av arvode ska ges. 
 
Teaterförbundet för scen och film ifrågasätter varför Filminstitutet inte närmare beskriver 
hur rådens ledamöter ska arvoderas för sitt arbete. I stora delar kommer de ledamöter som 
ingår i råden att vara frilansare och det är därför viktigt att det arbete som utförs ersätts på 
lämpligt vis. 
 
Oberoende Filmares Förbund (OFF) anser att det bör förtydligas vilken arbetsinsats som 
förväntas av rådets representanter löpande under året, och hur detta kommer att 
arvoderas. 
 
Transparens och öppenhet 
Teaterförbundet för scen och film ser det som väsentligt att protokoll och annat relevant 
material är offentligt och kan läsas av filmbranschens aktörer även utanför råden och 
Filminstitutets styrelse. I denna fråga är inte förslaget tillräckligt tydligt. Teaterförbundet 
framför att protokollen ska fastställas på kort tid vilket kan vara svårt att tillgodose i en 
transparent och demokratisk process. 
 
Oberoende Filmares Förbund (OFF) påpekar att det inte framgår om mötesanteckningar 
kommer göras tillgängliga för alla som vill ta del av dem, eller om det med branschen 
menas de representanter som ingår i råden. 
 
Övrigt 
Riksföreningen Biograferna anser att det ska finnas möjligheter för part att reservera sig 
mot beslut och bedömningar som rådet tar. Reservation med motivering ska 
protokollföras. 
 
Anna Linder pekar på att möten ska kunna ske på andra platser än i Stockholm. 
 
Institutionen för mediestudier (IMS) vid Stockholms Universitet anser att numreringen av 
råden borde tas bort eftersom den signalerar en hierarki som är problematisk. 
 
StDH/SKH, Institutionen för Film och Media anser att en vecka blir för kort tid för att 
inkomma med synpunkter på mötesanteckningarna.  
 
Dramatikerförbundet anser att det bör arbetas med undergrupper för att exempelvis 
diskutera hur manus ska stärkas inom ramen för de nya stödordningarna. I storgrupp finns 
det risk för ytliga diskussioner och svårigheter att få fram verkliga förslag. Syftet, menar 
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Dramatikerförbundet, är att få fram verkligt bra underlag som kan användas av 
Filminstitutets styrelse i sitt arbete. 
 
Oberoende Filmares Förbund (OFF) ifrågasätter den korta tid som föreslås för att 
komma med synpunkter på anteckningar från mötena. Den borde kunna vara längre och 
ta hänsyn till att upphovspersoner ofta befinner sig på resande fot eller inspelning.  
 
SVT anser att en mer flexibel och transparent process borde övervägas. Vissa frågor 
kräver ett bredare inflytande då många är berörda, medan andra frågor endast gäller ett 
fåtal. 
 

c. Rådens sammansättning 
Rådet för utveckling och produktion 
Filmregion Stockholm-Mälardalen anser att kompetensutveckling bör ingå i rådet för 
utveckling och produktion, då filmregionen ser kompetensutveckling som en integrerad 
del av arbetet med produktion och vidareutvecklingen av nya talanger. 
 
Film i Skåne anser att kompetensutveckling är en central fråga för produktionsområdet 
och bör kunna hanteras där. 
 
Rådet för spridning och visning 
Svenska Institutet (SI) framför att de gärna deltar i den referensgrupp för internationell 
spridning som nämns i remissen. Vidare vill SI framhålla att filmen internationaliseras på 
allt fler nivåer och att filmverksamhet sker över landsgränser är mer regel än undantag. I 
takt med den tilltagande globaliseringen är SI:s bild att gränsdragningen mellan nationellt 
och internationellt samarbete blir allt mindre tydlig. Lokala och nationella aspekter är ofta 
relevanta även i bilaterala och multilaterala sammanhang. Utlandsfrågorna integreras i 
många delar av arbetet med film. SI tar t.ex. ofta emot förslag från svenska organisationer 
som vill arbeta med film i internationella nätverk. Det är även vanligt att producenter av 
kreativa dokumentärfilmer med internationella inslag söker SI:s stöd. Även om SI inte 
har medel för direkt stöd till filmproduktion, kan SI genom samverkan och initiering av 
kontakter bidra till utvecklandet av vissa produktioner. 
 
Föreningen Svenska Filmfestivaler anser att det är glädjande att Filminstitutet i sitt 
förslag har som avsikt att inkludera filmfestivalerna i den filmpolitiska diskussionen 
genom representation i rådet för spridning och visning och ser fram emot att ta en aktiv 
del i arbetet mot en framtidens filmpolitik. 
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Filmkulturella rådet 
Digisam ser mycket positivt på att filmarvet ges tydligt utrymme i rådet för filmkulturella 
frågor och deltar gärna i enlighet med förslaget. 
 
Kungliga Biblioteket (KB) ställer sig positivt till att ingå i det filmkulturella rådet och 
anser att det är av stor vikt att institutionerna fortsatt samarbetar inom områden kopplade 
till insamling, bevarande och tillgängliggörande av det svenska filmarvet. Det är därför av 
stor vikt att institutionerna fortsatt samarbetar inom området. 
 
Region Halland pekar på att det filmkulturella rådet i det nuvarande förslaget riskerar att 
bli ett stort område, då filmarvet ingår där. Möjligen skulle det vara värdefullt att 
filmarvsfrågor även finns med under Visning och spridning. 
 
Filmregion Stockholm-Mälardalen observerar stor bredd i det filmkulturella rådet vilket 
tenderar att skapa ett ovisst innehåll. Även i det rådet ser filmregionen 
kompetensutveckling som en viktig beståndsdel. 
 
Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd, Filmpool inom Region Jämtland 
Härjedalen och Film Västernorrland menar att det finns en risk att rådet får för stort och 
omfattande omfång. 
 
Stockholms läns landsting identifierar en risk i att det filmkulturella rådet kommer att 
spänna över ett allt för omfattande område och föreslår en formering av rådet i olika 
arbetsgrupper för att fördjupa diskussionerna i olika sakområden. 
 
Regional representation 
Region Halland är positiv till att det regionala perspektivet är efterfrågade i råden. 
Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd, Filmpool inom Region Jämtland 
Härjedalen, Film Västernorrland och Region Gävleborg är likaså positiva till att det 
regionala perspektivet hörsammats i samtliga tre råd. 
 
Stockholms läns landsting påpekar att Nätverket Regionala Resurscenters Samarbetsråd, 
där bl.a. landstingets länskulturfunktion Film Stockholm medverkar, är bärare av stor 
sakkunskap inom rådens olika sakområden. En tät dialog mellan statlig och regional nivå 
borgar för en gynnsam utveckling för hela Filmsverige då regionerna utgör en viktig och 
vital del inom filmpolitiken. 
 
Landstinget i Uppsala län är positiv till att den regionala nivån finns föreslagen att ingå i 
samtliga tre råd i form av representanter från regionala resurscentrum samt vill betona 
vikten av att inte enbart storstadsregionerna blir representerade. 
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Filmpool Nord påpekar att dialog har påbörjats om att sammanföra det som i dag heter 
RRC (Regionala resurscentrums samarbetsråd) med produktionsregionerna i Stockholm-
Mälardalen, Västra Götaland, Skåne och Norrbotten till en, gemensam regional förening 
och att detta påverkar hur regionerna representeras i branschråden. 
 
Västra Götalandsregionen vill framhålla vikten av regional representation i samtliga råd 
och menar att det är viktigt med representation från hela landet i form av regionala 
resurscentrum i både rådet för spridning och visning samt det filmkulturella rådet. 
 
Region Halland saknar representanter från barn- och ungdomsutbildning på 
grundskolenivå och från kulturskolan (kommunal nivå) i det filmkulturella rådet.  
 
Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd, Filmpool inom Region Jämtland 
Härjedalen och Film Västernorrland ställer sig frågande till hur dialogen med 
grundskolenivå och kulturskola ska fungera på ett bra sätt då det inte är helt självklart att 
den kommunala nivån är representerad i råden.  
 
Region Gävleborg menar att den kommunala nivåns intressen bör fångas upp bättre och 
att kommunal representation bör finnas i relevanta råd.  
 
Stockholms läns landsting saknar representanter från den kommunala nivån i samtliga 
råd, inte minst i det filmkulturella rådet, men även i rådet för spridning och visning där 
många kommuner har ett stort engagemang.  
 
SKL ställer sig positiv till att det regionala perspektivet finns med i arbetet med att 
förverkliga en nationell filmpolitik och att kunskap om regional och kommunal 
filmpolitik bör vara väl representerad. SKL anser att dessa kompetenser inte återfinns i 
beskrivningen av de kunskaper som ska vara representerade i råden. Kommunala 
företrädare saknas helt trots att de bland annat bedriver ett stort filmkulturellt arbete samt 
är viktiga finansiärer inom visning och spridning. SKL anser att de regionala och 
kommunala huvudmannaperspektiven bör inkluderas i de tre föreslagna råden. Om inte 
det är möjligt bör samråd ske på annat sätt med regionala och kommunala huvudmän vid 
förändringar av olika bidrag och stöd. Västra Götalandsregionen instämmer i SKL:s 
formulering. 
 
Nomineringsprocessen 
Regionala Filmresurscentrums Samarbetsråd, Filmpool inom Region Jämtland 
Härjedalen och Film Västernorrland förväntar sig att dialogen kring nomineringarna 
tydliggörs. 
 
Region Gävleborg anser att de regionala huvudmännen bör nominera de regionala 
representanterna och att det möjligvis kan ske genom SKL. 
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Region Halland förväntar sig en tydliggjord dialog kring nomineringar och rådens 
funktion, och att det görs i samråd med de som förväntas ingå i råden. 
 
Landstinget i Uppsala län vill betona ett normkritiskt perspektiv jämte en bredd av 
kulturell bakgrund. Det är också viktigt att de organisationer, sammanslutningar och 
enskilda aktörer som tillåts nominera har samma bredd som eftersträvas i råden, så att 
kompetens finns att nominera personer utanför den redan inkluderade kretsen. 
 
SKL anser att de regionala och kommunala huvudmännen bör vara de som nominerar 
regionala och kommunala representanter till respektive råd. 
 

Filmpool Nord anser att Filminstitutet i för stor utsträckning styr rådens sammansättning 
och att Filminstitutet därigenom motverkar den grundläggande idén och syftet. Filmpool 
Nord anser att det inte är rimligt att Filminstitutet ges möjlighet att välja bland 
nominerade kandidater. Urvalet sker hos respektive branschaktör och ska respekteras. 
Filmpool Nord menar att det faktum att Filminstitutet har rätt att fritt välja ledamöter, 
dels via de fria platserna men även utifrån branschaktörernas nomineringar, påverkar 
branschrådens status och oberoende mycket negativt. Filmpool Nord påpekar att 
branschrådens legitimitet är av stor vikt. Filmpool Nord föreslår att varje branschaktör 
nominerar en man och en kvinna samt en suppleant och att Filminstitutet respekterar de 
nomineringar som inkommer. Om Filminstitutet (pga. t ex brister i geografisk spridning 
och/eller etnisk mångfald) inte anser att branschråden blir tillräckligt mångfacetterade bör 
en dialog föras så att branschaktör har möjlighet att nominera ny person/er. 

Film Väst menar att varje aktör ska ha möjlighet att nominera två personer (en kvinna och 
en man) och att den generella regeln bör vara att de föreslagna utses till ledamöter. Varje 
aktör ska också nominera en suppleant. Om Filminstitutet anser att andra aspekter som 
geografisk spridning och etnisk mångfald inte får ett tillräckligt tydligt genomslag bör 
Filminstitutet ta upp en dialog med relevanta aktörer och be om kompletterande förslag. 
Givet att avsikten med råden verkligen är att ge insyn och möjlighet till påverkan, är det 
det mest centrala att rådens ledamöter har en tydlig förankring och ett mandat. 

Stockholms läns landsting ser fram emot information om hur nomineringsförfarandet 
kommer att organiseras. 
 
Film i Skåne föreslår att rådens ledamöter utgörs av representanter från de delar av 
filmområdet som är relevant för rådets inriktning och att dessa representanter sitter där på 
mandat från respektive branschdel och agerar utifrån de intressen den representerar. Av 
detta följer att nominerade personer också väljs. Film i Skåne föreslår också att varje 
utpekad aktör/branschdel nominerar två ledamöter samt en suppleant. Ledamöterna bör 
vara en kvinna och en man. 
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Föreningen Filmdistributörerna menar att det måste vara upp till respektive part att 
nominera en ledamot och en ersättare som ska representera dem i respektive råd. Tre 
nomineringar från varje part öppnar för Filminstitutet att kalibrera sammansättningen av 
råden som är mer följsamma för vad Filminstitutet menar är rätt och riktigt snarare än vad 
som är till godo för filmbranschen och filmen i Sverige. 
 
Konstnärsnämnden anser att i förhållande till platser som ska fyllas av myndigheter bör 
det vara myndigheten själv som avgör vem som representerar myndigheten, vilket kan 
ske i samråd med Filminstitutet. 
 
StDH/SKH, Institutionen för Film och Media menar att det är av yttersta vikt att 
Filminstitutets styrelse har en bred representation som kan borga för att rådens 
sammansättning, i sin tur, får en bred representation. En aktiv medveten inkludering har 
större möjlighet att komma till stånd om representationen är bred i ledningen. 
 
Film & TV-Producenterna anser att om råden ska kunna fylla någon funktion måste de 
stå helt fria i förhållande till Filminstitutet. För detta krävs bland annat att de 
organisationer som ingår i råden själva bestämmer vilka personer de ska representeras av. 
Att Filminstitutet själv skulle välja ut representanter utifrån ett antal nominerade personer 
skulle inte bara strida mot rådens syfte utan även mot varje medlemsorganisations rätt att 
företrädas av den eller de som medlemmarna utser. För att garantera en jämn 
könsfördelning bör varje organisation utse en kvinna och en man som båda deltar vid 
varje mötestillfälle. 
 
Sveriges Filmregissörer frågar sig varför Filminstitutets styrelse ska utse råden och 
filmorganisationerna endast nominera personer till råden. I det fall Filminstitutet utser 
råden är det av vikt att det råder fullständig transparens angående hur och varför de som 
utses är utnämnda. 
 
Dramatikerförbundet anser att det för ett kvalificerat arbete i råden krävs att representant 
har förankring i sin organisation eller verksamhet. Det föreslagna sättet att utse 
representanter försvagar rådens kompetens. Dramatikerförbundet måste ha rätt att utse 
sina egna representanter. Förbundet anser att allt annat är ett underkännande av 
förbundets roll som representativ organisation för manusförfattare i Sverige. 
Dramatikerförbundet är övertygade om att den modellen också fungerar för alla andra. 
Filminstitutets modell för att utse personer i råden i kombination med fördelningen av 
stora och små intressenter leder till en försvagning av den nya filmpolitiken. I princip 
innebär förslaget att Filminstitutet får stor möjligheten att utforma råden. Detta i sin tur 
minskar möjligheten att dessa råd blir påverkansaktörer i förhållande till Filminstitutet 
styrelse. 
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Teaterförbundet för scen och film framför att det kan vara ändamålsenligt med föreslaget 
nomineringssystem, men vill betona vikten av en transparens i på vilka grunder som 
beslut har fattats. Det är angeläget att namnen på nomineringarna redovisas öppet och att 
skälen för de slutgiltiga valen dokumenteras och är tillgängliga för alla. 
 
Rådens representanter  
Akademin Valand anser att den typen av råd som akademin efterfrågar och föreslår kräver 
ett annat arrangemang och engagemang än det som skrivelsen föreslår. Det fodras att 
råden innehar rätt kompetens och praktisk erfarenhet för att kunna analysera och granska 
kommande, för utvecklingen angelägna frågor, både de som Filminstitutet föreslår och de 
som råden själva lägger fram. Akademin Valand anser att råden måste vara sammansatta 
så att de har förmågan att identifiera strategiskt viktiga framtidsfrågor i hela filmområdet. 
 
Filmregion Stockholm-Mälardalen saknar Folkets Hus & Parker i sammansättningen för 
rådet för spridning och visning, Filmregionen anser även att en representant från 
Filmregionen bör ingå i samma råd bl.a. mot bakgrund av att filmregionens verksamhet 
inte är kombinerad med ett regionalt resurscentrum. Filmregion Stockholm-Mälardalen 
framför att regionala resurscentrum – till skillnad från regionala produktionscentrum – 
ingår i samtliga tre råd. Filmregionen anser att detta är en problematisk slagsida att 
reflektera särskilt över, bl.a. mot bakgrund av att filmregionen som regionalt 
produktionscentrum inte är en kombinerad aktör med resurscenter. Filmregionen anser att 
det är angeläget att det föreligger en väl balanserad fördelning mellan resurscenter och 
produktionscenter för att säkerställa kunskap och perspektiv från båda dessa. 
 
SKL anser att regionala företrädare bör återfinnas i samtliga råd och kommunala 
företrädare i de råd där det är relevant. SKL anser även att det bör vara tydligt om det är 
två, tre eller fyra representanter för varje part.  
 
Filmpool Nord ställer sig frågande till urvalet av aktörer i de tre branschråden och vad 
urvalskriterierna egentligen avspeglar. Filmpool Nord menar att praxis är att centrala 
aktörer ges tillträde utifrån den formella position den har i branschen. Filmpool Nord vill 
ge till känna ett mångårigt samarbete med Internationella Samiska Filminstitutet i 
Kautokeino och samproducerar filmer på såväl samiska, finska, romani och meänkieli 
(fyra av fem nationella minoritetsspråk). Filmpool Nord anser att Filminstitutets urval av 
representanter lämnar många frågetecken t ex i fråga om Regionala resurscentrums 
platser i alla tre råden gentemot Regionala filmproduktionscentrums plats i ett råd. 
Filmpool Nord menar att det tyder på dålig insikt om verksamhetens bredd och 
omfattning inom ett filmproduktionscentrum. Filmpool Nord menar att regionala 
produktionsaktörer bör representeras i samtliga branschråd, framför allt Skåne och 
Norrbotten som uppbär såväl filmkulturellt uppdrag som produktionsuppdrag inom 
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samma bolag. Filmpool Nord saknar även Teaterförbundet och Dramatikerförbundet som 
representanter i branschråden. 
 
Film Väst har svårt att förstå urvalet av aktörer i respektive råd och menar att Film Väst 
som regionalt produktionscentrum har ett mycket omfattande uppdrag avseende 
kompetensutveckling och satsar miljontals kronor på detta område varje år. Film Väst har 
också ett tydligt uppdrag att arbeta stödjande i frågor som rör distribution och spridning 
av svenska och internationella samproducerade filmer. Film Väst anser att regionala 
produktionscentrum självklart ska vara representerade i samtliga råd. Film Väst saknar 
representanter för Teaterförbundet i rådet för utveckling och produktion. 
 
Västra Götalandsregionen föreslår att regionala produktionscentrum borde beredas plats i 
rådet för spridning och visning. 
 
Föreningen Filmdistributörerna menar att visningsorganisationer och distributörer av 
kvalitetsfilm, inom och utom föreningen, har en stor och viktig roll för Sveriges 
filmkultur och förordar därmed att föreningen Filmdistributörerna, men även andra 
lämpliga parter bjuds in. 
 
Folkets Hus och Parker (FHP) anser att för att råden ska upplevas som relevanta och 
angelägna krävs att råden representerar branschens aktörer. Men rådens status hänger 
även samman med hur Filminstitutet och dess styrelse blir representerade i råden. Det 
finns en uppenbar risk att utpekade organisationers ledningar väljer att prioritera 
samverkan på en övergripande politisk nivå istället för råden. För att undvika att råden 
kommer att betraktas som samtalsforum, endast på tjänstemannanivå, menar FHP att 
Filminstitutet bör överväga att även vara representerade med styrelseledamöter i de olika 
råden. 
 
Riksföreningen Våra gårdar anser sig ha en viktig roll att spela i utformandet av 
framtidens filmpolitik, inte minst då det gäller att upprätthålla och utveckla en mångfald 
av biografer, drifts- och visningsformer. Därför önskar Riksföreningen en plats och vill 
att detta uttrycks. Riksföreningen ser att det finns poänger med att Filminstitutets styrelse 
är representerad i respektive råd. 
 
WIFT är i stort positivt till förslaget med tre råd samt tycker att representationen i 
branschen är väl avvägd och ser det som ett ansvar att ta på största allvar att vara en del i 
råden. WIFT tycker att en dimension saknas när det gäller vilka aspekter som ska vara 
viktiga för rådens sammansättning. Förutom konstnärliga, marknadsmässiga, 
tillgänglighetsmässiga, pedagogiska och forskningsmässiga aspekter behövs det kvaliteter 
som är "utanför boxen”, men också på något helt annat sätt, normkreativ i en större 
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betydelse, någon som vågar tänka nytt, fel, konstigt, och kanske revolutionerande för hur 
nästa steg skulle kunna se ut. Utmana rådande normer, på alla plan. 
 
Föreningen FilmCentrum anser att det borde vara en självklarhet att den i allt så 
förbisedda men publikmässigt viktiga institutionella marknaden finns representerad i 
rådet för spridning och visning. Något som också understryks av Filminstitutets uppdrag 
inom barn- och ungdom. Det är FilmCentrum och den institutionella marknaden som når 
målgruppen med kvalitetsfilm. Föreningen är kvalitetsfilmsdistributörernas förlängda arm 
och förvaltar rättigheterna åt dessa på den institutionella marknaden, samt tar även in 
filmer direkt från svenska och utländska producenter. Verksamheten förser t ex skolor, 
förskolor, AV-/Mediacentraler, fritids, sjukhus, äldreboenden, bibliotek, filmklubbar, 
vuxenutbildningar och församlingar med film. Föreningens nära femtioåriga verksamhet 
och omfattande icke-kommersiella distribution borde även föranleda intresse för det 
filmkulturella rådet. Inte minst som rådet beskrivs omfatta det filmpedagogiska fältet 
inom vilket FilmCentrum är verksam. Utbildningsväsende och AV-/Mediacentraler, som 
i sin tur förser grundskolor med film, är FilmCentrums främsta målgrupper. 
 
Stockholms internationella filmfestival ser det som en stor fördel att ha festivalen som 
representant i både råden för utveckling och produktion samt det filmkulturella rådet och 
anser mot bakgrund av dess kompetens att festivalen bör ingå i dessa. Filmfestivalen 
välkomnar likväl deltagande i rådet för spridning och visning. 
 
TV4-Gruppen anser att förslaget att alla tvV-bolag gemensamt representeras genom en 
plats i rådet för utveckling och produktion samt en plats i rådet för spridning och visning 
medför bristfällig representation och leder till minskad möjlighet till nödvändig påverkan 
och insyn. tv-bolag företräder vitt skilda intressen, det kan vara frågan om alltifrån svensk 
public service till internationella kommersiella aktörer. Det är en alltför förenklad 
uppfattning att ett tv-bolag skulle kunna representera alla tv-bolag. TV4-Gruppen anser 
att tv-bolag måste ha flera platser i dessa två råd, annars kommer råden helt sakna 
legitimitet. 
 
TriArt Film anser att de personer som representerar råden måste ha en bred filmpolitisk 
kunskap. För att råden ska kunna ge relevanta inspel till styrelsen är det av yttersta vikt 
att dess åsikter grundar sig på just en bred filmpolitisk kunskap där de ser till en 
filmpolitisk helhet och inte enbart bevakning av egna branschintressen. 
 
Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) menar att det är oklart exakt vilka organisationer 
eller grupperingar som ska vara med i varje råd och om dessa grupperingar är permanenta 
och endast dess representanter byts ut. SFF tolkar det som att de är en del av det som 
kallas Visningsorganisationer. SFF frågar hur det förhåller sig till övriga 
sammanslutningar och organisationer listade som förslag. SFF menar att utformningen av 
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råden inte behöver stirra sig blind på representation av organisationer eftersom det ändå 
inte är möjligt att få med alla. SFF skulle inte känna sig mer representerad av en annan 
visningsorganisation än av någon annan aktör. Det är representanternas egna kompetens 
som är intressant, inte vilken organisation den personen arbetar hos. Mot den bakgrunden 
är nomineringsprocessens demokratiska utformning viktigare än en bred 
organisationsrepresentation i respektive råd. 
 
Svenska Institutet (SI) är positiva till att nominera personer till något av råden. 
 
Konstnärsnämnden anser att den kompetens som myndigheten har innebär en självklar 
plats i såväl rådet för utveckling och produktion som i rådet för filmkulturella frågor. 
Konstnärsnämnden vill också peka på att Teaterförbundet för scen och film är en viktig 
part för konstnärer aktiva inom rörlig bild och därmed bör representeras i rådet för 
utveckling och produktion. Nomineringsrätten bör ges Teaterförbundet centralt, inte bara 
regissörsavdelningen eftersom en stor del av de verksamma i branschen tillhör andra 
delar av förbundet. 
 
Riksföreningen Biograferna anser att det bör ses över hur Filminstutet ska vara 
representerade i råden. Riksföreningen kan se att det finns fördelar att t.ex. representanter 
från styrelsen finns representerade i respektive råd. 
 
Håkan Bjerking framför att de tre viktigaste benen är manusförfattare, regissörer och 
producenter och att de bör vara med i alla råden. Han anser vidare att det är viktigt att 
distributörer i alla dess former är med i rådet för spridning och visning, samt regissörer 
och producenter då det är avgörande att alla är överens om hur varje film kommuniceras. 
Han anser vidare att finansiärer definitivt inte ska vara med, med möjligt undantag av 
SVT och TV4, men de får inte komma i majoritet. Han föreslår att före detta konsulenter 
skulle kunna medverka om de har en gedigen erfarenhet, gärna också av verksamhet 
utanför Sveriges gränser. Han anser slutligen att representanter från de stora bolagen 
liksom representanter från TV3 och Kanal 5 bör undvikas. 
 
Per Janérus pekar på att väldigt många föreslagna fasta parter är desamma mellan rådet 
för utveckling och produktion och rådet för spridning och visning på så sätt att 60-70% av 
posterna sitter med i bägge råd. Per Janérus anser att många föreslagna organisationer 
känns godtyckligt föreslagna, och ibland rent av felplacerade. Per Janérus reagerar på att 
Filmregissörerna är med i två råd till skillnad från Dramatikerförbundet, samt att tv-
bolagen är representerade i två råd medan VOD-aktörer enbart representeras i rådet för 
spridning och visning. Han tror att råden måste renodlas.  Om allt för många med åsikter 
och färre med kompetens, överblick och vision samlas i respektive råd riskerar rådens 
arbete bli allt för stökigt och respektive råds slutsatser inte tillräckligt tydliga för att 
utveckla och stärka svensk film- och tv-bransch. Det enda sättet råden kommer att kunna 
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komma fram till något är genom kompromisser, inte genom vass analys. Per Janérus 
ifrågasätter WIFT:s roll i råden och ställer frågan vad de står för här. Han är även osäker 
på vad filmhögskolorna har att tillföra i råden om de inte har forsking/analys av bransch 
som ingen annan gör. 
 
Anna Linder menar att det är viktigt att kunnig person inom konstnärlig film, representant 
inom forskning med inriktning rörlig bild, konstnär som arbetar med rörlig bild, 
representanter för queera filmare/konstnärer samt någon med teknisk kunskap inom rörlig 
bild finns representerade. Film- och videotekniker bör få en mer framträdande roll än de 
har. De sitter på mycket kunskap om framtida visningsfönster, inspelning, streaming mm. 
 
Institutionen för mediestudier (IMS) vid Stockholms Universitet är kritisk till förslaget om 
att filmvetenskapen ska vara representerad i rådet för filmkultur utifrån ett rullande 
schema för representation i hela landet. Istället bör den med högst forskningsbaserad 
sakkunskap för rådet utses som medlem. IMS poängterar att sådan kunskap kan variera 
över tid och plats, och behöver inte alltid befinna sig inom filmvetenskapens område, den 
kan exempelvis vara kulturpolitisk eller mediehistorisk, allt i enlighet med den kompetens 
som rådet anser sig behöva inför kommande mandatperiod. IMS föreslår att alla 
universitet med filmvetenskaplig forskning ska kunna föreslå en medlem för det 
filmkulturella området varifrån Filminstitutets styrelse väljer den mest lämpade. IMS 
påpekar att det är mycket olyckligt att forskningskompetens uteslutits från de andra råden. 
Ur ett universitetsperspektiv är det helt enkelt så att den med högst forskningskompetens 
inom respektive område ska ingå som vetenskapligt motiverad medlem i de olika råden. 
Detta innebär även att inget universitet eller någon enskild universitetsinstitution på 
förhand kan utses till den bäst lämpade. 
 
Akademin Valand menar att representationen i råden i högre grad måste utgå från 
individers kompetens och erfarenhet. Det finns ingen motsättning i detta att råden också 
ska beakta kön, ålder, geografisk förankring, kulturell bakgrund och annan relevant 
representation. Tvärtom ligger det i linje med att det är kompetens och erfarenhet som 
primärt ska ges plats i råden och inte enbart en intresserepresentation. Det är självklart att 
råden måste beredas möjlighet till att erövra förtroende hos aktörerna på fältet så att dess 
förslag och granskning av verksamheten når trovärdighet. Akademin Valand menar att 
det är av yttersta vikt ur ett framtidsperspektiv att rådens sammansättning inte låses 
utifrån en äldre bild av området. 
 
Film & TV-Producenterna ställer sig frågande till hur de föreslagna representanterna har 
valts ut. Bland annat saknas såväl Film&TV-Producenterna som upphovsmännens 
centrala organisationer Teaterförbundet och Dramatikerförbundet i rådet för 
filmkulturella frågor, ändå hanterar detta råd såväl frågor om filmarvet som frågor om 
pedagogik och kompetensutveckling. Film&TV-Producenterna bör, liksom 
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Teaterförbundet och Dramatikerförbundet, vara självskrivna i samtliga råd, liksom 
representanter för regionala produktionscentra, tv-kanaler och distributörer. 
 
Sveriges Filmregissörer frågar sig varför organisationen inte beretts plats i det 
filmkulturella rådet. Som filmregissör är hela kedjan av betydelse från idé och mötet med 
publiken till filmarvet. Av stor betydelse är bevarandet och spridningen av 
upphovspersonernas verk och där har regissören en självklar roll och betydelse. Utöver 
det ska det filmkulturella rådet arbeta för frågor om kompetensutveckling vilket alldeles 
särskilt berör filmregissörerna i en tid av digital utveckling inom såväl produktion som 
distribution. Sveriges Filmregissörer undrar också varför Teaterförbundet för scen och 
film inte givits plats i något av råden. Ingen annan intresseorganisation representerar så 
många verksamma inom produktionsledet som teaterförbundets medlemmar. 
 
Dramatikerförbundet framför att den grupp som saknades inom ramen för gamla 
filmavtalet var kreatörerna. Förbundet kan inte tolka den process som lett fram till den 
nya filmpolitiken på annan sätt att den så kallade triangeln i svensk film ska ha goda 
förutsättningar för att tillsammans med andra delta i arbetet. Att Dramatikerförbundet 
utelämnas i två av tre grupper finns det ingen motivering till. Några enkla utgångspunkter 
är att alla organisationer med breda uppdrag inom filmområdet (t ex Teaterförbundet) ska 
vara representerade i alla grupper. Hela triangeln (manus, producent och regi) bör 
självklart finnas i alla grupper. Förbundet har tidigare framhållit vikten av att arbeta med 
undergrupper. Detta för att åstadkomma resultat som kan tillföra verklig kompetens till 
styrelsens arbeten. Dramatikerförbundet anser att det hade krävts en tydligare analys och 
motivering till varför Filminstitutet tycker att detta är en bra sammansättning. 
 
Teaterförbundet för scen och film anser att det är anmärkningsvärt att förslaget inte 
omfattar Teaterförbundet för scen och film i något av råden. Representation från 
Teaterförbundet för scen och film bör därför självklart ingå i samtliga tre branschråd, 
utöver representanter från Sveriges Filmregissörer. Att Filminstitutet förbiser stora 
yrkesgrupper inom filmbranschen är mycket förvånande och måste vara ett misstag. 
Teaterförbundets breda representation ger goda skäl för medverkan i samtliga råd. Rådet 
för produktion och utveckling förutsätter en samverkan med konstnärligt verksamma 
inom flera funktioner då utgångspunkten ska vara att stöd i första hand ska fördelas 
utifrån kvalitativa kriterier. Fördelning av medel för filmproduktion förutsätter dock även 
kunskap om produktionsvillkor och arbetsmiljö. Även rådet för spridning och visning har 
en koppling till medlemmarnas kompetensområden. I frågor som ska behandlas inom 
rådet för filmkulturella frågor ingår kompetensutveckling. Kompetensutveckling är en 
mycket angelägen fråga för de yrkesverksamma inom filmområdet och förbundets 
medlemmar har därför mycket att tillföra även inom detta råd. 
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Oberoende Filmares Förbund (OFF) ser positivt på att upphovspersoner är 
representerade i alla tre föreslagna branschråd. Förbundet anser dock att listorna på 
föreslagna organisationer väcker frågor. I listan för rådet för produktion nämns t ex tv-
bolag. OFF undrar hur många och vilka som avses. Detsamma gäller regionala 
resurscentra. Visningsorganisationer är också en samlingsrubrik som kräver 
förtydligande, liksom Privata finansiärer. Förbundet anser att förslag kring rådens 
urvalsprocess bör förtydligas. 
 
SVT anser att förslaget med en representant för tv-bolagen är att förenkla bilden av en 
komplex bransch där en aktör som SVT arbetar med hel genrebredd; spelfilm, 
dokumentär, kortfilm, talangprojekt samt barnfilm. Andra tv-bolag arbetar utifrån sina 
förutsättningar som ofta är en kommersiell marknad med smalare genrebredd. SVT kan i 
detta sammanhang inte representeras av ett kommersiellt tv-bolag då de menar att de har 
en bredare palett av utbud. SVT menar därför att partssammansättningen vare sig är 
korrekt eller tillämplig. Om den ändå tillämpas bör parterna själva avgöra vem som ska 
sitta i rådet. 
 
Film Väst anser att urvalet av aktörer i de olika råden inte är stringent och att 
Filminstitutets möjlighet att direkt styra rådens slutliga sammansättning och gruppernas 
arbete motverkar det tänkta syftet. 
 
Filmform ställer sig positivt till att ingå i det filmkulturella rådet och hoppas bidra med att 
föra talan för konstnärers rörliga bilder, nyansera bilden av vad film kan vara och lyfta 
experimentell film som särart. Filmforms framhåller även att dess verksamhet går ut på 
nationell och internationell distribution av svensk experimentfilm och videokonst, både 
historisk och samtida. 
 
De fria platserna 
Filmpool Nord menar att de fria platserna ska tas bort och att ledamöter till branschråden 
ska nomineras av tydligt definierade branschaktörer. Endast på så sätt garanteras 
möjlighet till insyn och påverkan (jmf insynsråd i myndigheter). 
 
Film Väst anser att Filminstitutet inte kan ges ett fritt mandat att välja personer som inte 
representerar filmens aktörer. De så kallade fria platserna ska därmed inte finnas kvar. 
Varje aktör som har rätt att nominera ledamöter ska vara tydligt definierad så att avsikten 
att ge filmbranschen möjlighet till insyn och på-verkan garanteras. 
 
Folkets Hus och Parker (FHP) anser att de fria platserna förstärker intrycket att råden blir 
ett allmänt samtalsforum. FHP håller med om att en svaghet med nuvarande filmavtal är 
att flera parter, som t ex företrädare för filmskaparna och producenterna inte är 
representerade. Det är därför bra att dessa nu ges plats i de kommande råden, men vem 
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ska de direktvalda aktörerna till de fria platserna representera? Övriga parter representerar 
olika organisationer och kommer också ha ett ansvar gentemot sina respektive 
organisationer för de frågor dessa kommer att driva. Däremot blir det svårare att kräva 
ansvar från en enskild person. Det är lätt att driva olika krav i en sådan situation eftersom 
personen också saknar ett ansvar. Det betonas att det är otänkbart att de fria platserna vigs 
åt filmkunniga personer som också har ett journalistiskt uppdrag: en kan inte både vara 
med och forma innehållet för att sedan vara med och granska makten. Sammantaget dessa 
synpunkter avstyrker FHP förslaget om fria platser i råden. 
 
Kulturrådets erfarenheter med systemet att personer kan anmäla sitt intresse för att delta i 
en arbets- eller referensgrupp är positivt. 
 
Konstfack ställer sig positivt till såväl förslagen om sammansättning, föreslagen form och 
funktion och välkomnar särskilt de fria platserna. Dessa platser möjliggör och skapar 
förutsättningar för en breddad tolkning av vad relevant representation kan innebära inom 
fältet. Något som är angeläget då traditionella filmformat är utmanade av s.k. ”third 
cinema”. Filmskapare bakom ”third cinema” har de senaste åren varit framgångsrika även 
inom det längre filmformatet. Konstfack pekar på att framförallt Kungl. Konsthögskolan, 
Konstfack och Malmö Konsthögskola varit framgångsrika sett till regissörer och 
filmmakare som har sin grundutbildning på konsthögskolor. Konstfack anser att svensk 
film är betjänt av representanter från dessa konsthögskolemiljöer. 
 
Film & TV-Producenterna anser att lika självklart som det är att varje organisation utser 
sina egna representanter, är det att Filminstitutet inte själv utser icke-organiserade 
personer till råden. 
 
Dramatikerförbundet anser att frågan om fria platser bör lösas så att personer adjungeras 
vid behov. Om nya organisationer eller verksamheter tillkommer så får vilka som ska 
beredas plats i arbetet naturligtvis ses över löpande. Filminstitutet har naturligtvis alltid 
sin egen möjlighet att träffa alla möjliga kompetenser för att få synpunkter i sitt arbete. 
 
Oberoende Filmares Förbund (OFF) välkomnar syftet med de fria platserna för att 
balansera helheten och ge möjlighet till icke organiserade personer att delta i råden, men 
ställer sig frågan hur dessa representanter ska utses, och hur ofta de ska rotera. 
 
 

4. Övriga kommentarer och allmänna 
synpunkter 

Riksdagens tillkännagivanden 
Sveriges Filmuthyrareförening upa väljer med anledning av de 
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tillkännagivanden som riksdagen lämnat mot regeringens filmpolitik i juni, att avstå från 
att i sak inkomma med några synpunkter avseende Filminstitutets förslag för att inte 
föregå den politiska processen. Sveriges Filmuthyrareförening anser därför att det arbete 
som Filminstitutet nu inlett bör avvakta den politiska processen. 
 
Sveriges Videodistributörers Förening (SVF) menar att Filminstitutet bör avvakta den 
parlamentariska/politiska process som nu torde inledas och inte föregå en sådan med 
förslag om eventuella råd, dess sammansättning, form och funktion innan Filminstitutets 
framtida roll är förankrad, beslutad och klar. 
 
Sveriges Biografägareförbund (SBF) vill inte föregå den politiska processen och 
inkomma med synpunkter innan formerna för den nya filmpolitiken och Filminstitutets 
roll är beslutade och klara. SBF anser för det första att förutsättningarna för att nu gå 
vidare med den nuvarande filmpolitiken är vanskliga när en ny bred filmutredning kan 
förväntas komma inom kort. För det andra så lät riksdagen meddela att Filminstitutets roll 
kommer ses över, vilket gör att rådens förhållande till Filminstitutet och placering under 
Filminstitutet inte blir en långsiktig lösning. För det tredje så uttryckte riksdagen att den 
vill utreda just parts- och branschsamverkan på nytt. Till följd av riksdagens 
ställningstagande och den osäkerhet som därmed råder kring framtiden avstår SBF tills 
vidare från att ge förslag till de filmpolitiska rådens sammansättning. 
 
Komplement till bakgrundsbeskrivning 
Akademin Valand föreslår följande komplement till remissens bakgrundbeskrivning: 
1963 beslutade den svenska staten och filmbranschen att avtala om filmpolitiken i 
Sverige. Filmbranschen var de som professionellt tillverkade och distribuerade filmer 
med hjälp av filmteknik. Förarbetena kan läsas som ett statment för att ge filmen en 
kulturell status, som inte var självklar vid den tiden. Det fanns en bransch som såg sig 
som näringsidkare i första hand och inte producenter av kultur. Akademin Valand frågar 
sig hur det ser ut idag när den svenska staten åter ska ta ett kliv vad gäller politiken på 
området. 
Filmremsan som teknik och standard vad gäller tillverkning, distribution och visning har 
ersatts av den digitala tekniken. Användningen och tillgången på inspelat material har 
ökat lavinartat. Formaten har ändrats radikalt, spelfilmen har inte längre den status och 
betydelse som den än gång hade. De forna filmproduktionsbolagen (de som dominerade 
branschen) existerar inte längre. Deras roll har övertagits av mediekoncerner. Den 
traditionella filmbranschen och dess bekymmer med likviditet, Allt som har med bild och 
film att göra, kan och bör inte hanteras som kulturella problem. Samtidigt har den 
förändrade tekniken inneburit att allt fler har möjlighet att spela in och visa bilder. Det 
finns knappast någon verksamhet idag som inte har bruk för rörliga bilder i sin 
verksamhet. Hur ska denna expansion betraktas? Finns det en tydlig avgränsning i 
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Filminstitutets uppdrag vad gäller åtgärder och stöd till verksamheter som använder sig 
av tekniken att spela in och bevara bilder? 
Det behövs ett klargörande kring frågan om Filminstitutet ska vara ett institut för 
upprätthållandet av en äldre branschstruktur med tyngdpunkt i underhållningsindustri 
(som ju egentligen skulle vara mer betjänt av näringspolitiska åtgärder än kulturella) eller 
om det ska vara en institution med kompetens att ansvara för utvecklingen i hela området. 
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