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1. Inledning, Frågeställning och Metod 
 

Uppsägningen av filmavtalet och inträdandet av den nya filmpolitiken har varit omdiskuterad 

ända sedan regeringen i maj 2015 aviserade att filmavtalet skulle sägas upp. I detta kapitel 

introducerar jag det valda ämnet; den nya filmpolitikens konsekvenser för Sveriges 

landsbygdsbiografer, samt definierar min frågeställning och förklarar mitt tillvägagångssätt.  

 

  

1.1 Inledning  

 

Mikael Timm skriver i sin bok Dröm och Förbannad verklighet – Spelet kring svensk film 

under 40 år att staten alltid hotat med att höja momsen om inte alla parter enas om ett filmavtal 

(Timm 2003, s. 94). I samma bok citeras Klas Olofsson där han utrycker att det vore konstigt 

att man skulle få politisk majoritet att höja momsen från sex procent till tjugofem procent när 

man nyligen sänkt momsen för böcker och teater (Timm 2003, s. 154). Femton år senare ser 

filmbranschen annorlunda ut. Momshöjningen är ett faktum, och regeringen har valt att säga 

upp det filmavtal som styrt branschen i över femtio år för att ta ett helhetsansvar för svensk 

filmpolitik. Anledningen sägs vara att man vill integrera filmpolitiken i kulturpolitiken, och på 

så vis likställa filmen som konstform med andra konstformer. Men istället för att låta filmen ta 

ett kliv in i finkulturen låter man biograferna ta smällen och särskiljer återigen filmen från övrig 

kultur (Regeringens Proposition 2015/16:132, Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik, 

ss. 1, 5–6). Ska filmen som konstform aldrig få uppnå kulturell status?  

 

De som drabbas hårdast är biograferna på landsbygden som fått en nittonprocentig ökning, 

vilket måste kompenseras med höjda biljettpriser. Regeringens försvar är att inte alla små 

biografer är momspliktiga och att man tagit bort avgiften på tio procent till Filminstitutet, en 

avgift som landsortsbiograferna sällan betalat (Regeringens Proposition 2015/16:132, s. 12). 

Men räcker det för att behålla en levande biografnäring? De större biograferna som t ex SF och 

Svenska Bio har enbart fått en höjning med nio procent eftersom de tidigare har betalat avgiften 

till Filminstitutet och har alltså inte drabbats lika hårt av momshöjningen som biograferna på 

landsbygden. 

 

Kulturpolitiken som nästan alltid har haft ett decentraliseringsmål där det är viktigt att likvärdig 

kultur finns i hela landet motverkas av den nya filmpolitiken, för hur ska filmkulturen kunna 

anses vara likvärdig när momshöjningen främst drabbar landsbygden? (Svensson Jenny / 
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Tomson Klara, Kampen om kulturen: idéer och förändringar på det kulturpolitiska fältet, 2016, 

s. 17).  

  

I det här arbetet lägger jag fokus på de delar i både filmavtalet och den nya filmpolitiken som 

berör biografbranschen och kan på så vis jämföra förändringar och dess påverkan. Jag kommer 

att visa att biograferna på landsbygden är de stora förlorarna i den nya filmpolitiken och vad 

det är som gör dem till just förlorare.  

 

 

1.2 Frågeställning och Syfte 
 

Den nya filmpolitiken som trädde i kraft 1 januari 2017 har fått konsekvenser för hela 

biografbranschen. Syftet med denna uppsats är att tydliggöra konsekvenserna för 

landsortsbiograferna och påvisa hur de drabbats genom att besvara följande fråga:  

 

På vilket sätt har förutsättningarna för landsortsbiograferna försämrats med den nya 

filmpolitiken? En följdfråga blir: Vad är det som gör landsortsbiograferna till de stora 

förlorarna i den nya filmpolitiken?  

 

 

1.3 Metod och Källmaterial  
 

Genom att inledningsvis studera främst tidningsartiklar från olika delar av Sverige kommer jag 

att bilda mig en uppfattning om landsortsbiografernas situation efter inträdandet av den nya 

filmpolitiken. Därefter kommer jag genom forskningslitteratur läsa på om filmavtalets historia, 

med inriktning på biografbranschen, under filmavtalets femtio år för att sedan kunna jämföra 

det med den nya filmpolitiken när jag läser regeringens proposition som ligger till grund för 

införandet av den nya filmpolitiken. Till sist kommer jag att analysera konsekvenserna av den 

nya filmpolitiken med fokus på biograferna på landsbygden.  

 

Metoden jag använder mig av är en komparativ litteraturstudie där källmaterialet främst består 

av tidningsartiklar om biografer på landsbygden, men också av forskningslitteratur om 

filmavtalet och kultur i allmänhet samt regeringens proposition om den nya filmpolitiken.  
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2. Bakgrund 

 
Filmavtalet har haft en betydande roll för den svenska filmbranschen under de femtio år som 

det har funnits. I det här kapitlet presenterar jag filmavtalets historia, filminstitutets funktion i 

den svenska filmbranschen, filmens roll som kulturell konstform samt digitaliseringens 

påverkan på de små biograferna. 

 

 

2.1 Filmavtalets historia 

 

Sveriges filmpolitik har i princip varit oförändrad sedan Harry Schein instiftade filmavtalet 

1963 som skulle stärka den svenska filmen efter TV:s intåg i de svenska folkhemmen i slutet 

av 50-talet. Grundtanken med det nya filmavtalet var att om det gjordes fler svenska filmer 

som sågs av fler biobesökare så skulle även staten få större intäkter, vilket gjorde att man 

lyckades sänka den så kallade nöjesskatten. Men för att ett avtal skulle bli av krävdes att man 

samlade branschen och fick med alla på samma tåg. Schein menade att filmbranschen hade 

mognat, och nu tagit klivet från nöjesindustri till att bli en viktig kulturell näring (Timm 2003, 

ss. 27, 37). Var det äntligen dags för filmen att komma in i kulturens finrum? 

 

Det första filmavtalet löpte på tjugo år men redan 1968 tillsattes en ny filmutredning som 

resulterade i nya förhandlingar och ett nytt filmavtal som undertecknades 1972. Den största 

förändringen i det nya filmavtalet var att Filminstitutet, som nu också hade fått ett hus på Gärdet 

i Stockholm, inte längre finansierades med enbart biografavgiften. Det var dock enbart de 

biografer som körde fler än fem föreställningar i veckan som betalade biografavgiften till 

Filminstitutet, vilket var ungefär femhundra av tvåtusen biografer. Fram till det nya filmavtalet 

skrevs under 1972 hade alltså tjugofem procent av Sveriges biografer finansierat Filminstitutets 

verksamhet. Men från 1972 fick Filminstitutet också ett statligt bidrag. Biobesökarna hade 

dessutom minskat från fyrtio miljoner till trettio miljoner under filmavtalets första sju år, från 

1963 till 1970, vilket gjorde att Filminstitutets finansiering minskat (Timm 2003, s. 44). Ett 

statsbidrag skulle således stabilisera Filminstitutets verksamhet och stärka Filminstitutet utan 

att höja biografavgiften (Timm 2003, ss. 55–57).  

 

Sedan dröjde det till 1982 innan något avgörande hände med filmavtalet. Då tillkom 

videobranschen i avtalet och förband sig att betala en avgift per uthyrd videofilm till 

Filminstitutet (Timm 2003, s. 33). 1981 hade åtta och en halv procent av de svenska hushållen 
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en videoapparat, och således möjligheten att se film i hemmet. Detta gjorde att videouthyrarna 

konkurrerade med biograferna vilket syntes på de kommande årens biobesökssiffror som sjönk 

till rekordlåga nivåer och där majoriteten av svenskarna såg mer film på video än på 

biograferna. Med videobranschen som en part i filmavtalet säkrade man upp intäkter till 

Filminstitutet och skapade en slags trygghet i branschen eftersom intäkterna från 

biografavgiften minskade med de uteblivna biobesökarna (Timm 2003, ss. 95–97). 

 

Filmbranschen inledde 90-talet i kris med allt mer sjunkande besökssiffror på biograferna. De 

lägsta siffrorna sedan filmreformen infördes presenterades med bara 15,7 miljoner 

biobesökare, och kom att sjunka ännu mer de närmsta åren. Ett nytt filmavtal skulle skrivas 

under, men då parterna inte kunde komma överens förlängdes det gamla avtalet i ytterligare ett 

år och det nya avtalet kom inte att börja gälla förrän i januari 1993. I det nya avtalet hade 

intäkterna från videobranschen sänkts med ungefär sextio procent vilket gjorde att en ny 

lösning för att rädda filmbranschen behövdes. Staten gick därför in och tog över ansvaret för 

den filmkulturella biten och säkrade på så vis upp pengar till produktion, filmarkiv och 

cinematek. Filminstitutet som tidigare haft rätt att producera egen film förlorade den rättigheten 

med det nya avtalet och deras uppgift blev således att fokusera på att dela ut pengar till andra 

(Timm 2003, ss. 120–121, 126). 

 

I mitten av 90-talet införde riksdagen ett regionalt filmstöd där staten går in med lika mycket 

pengar som kommun och landsting går in med tillsammans. Dessa regionala fonder finansierar 

lokala resurscentra som verkar för att stärka filmen i det regionala området. Bland annat verkar 

man för att utveckla skolbio, stödja biografer och filmare i regionerna. De blev ett slags 

regionalt filminstitut, där de tre största regionerna är Filmpool Nord, Film i Väst och Film i 

Skåne. Kravet från regionerna är att de pengar som går ut som stöd till olika filmer ska användas 

i regionen (Timm 2003, ss. 145–148). På så vis utvecklar man de kreativa näringarna i 

regionerna och gör att filmen sprids i hela landet vilket är ett utav Sveriges kulturpolitiska mål 

(Regeringens Proposition 2015/16:132, ss. 36, 60). 

 

Under senare delen av 90-talet gick det bättre för svensk film. Statisk från EU visade att Sverige 

låg i topp för antal biobesök på inhemsk film. Samtidigt förhandlades det om ett nytt filmavtal 

igen. P O Enqvist hade då skrivit en välskriven utredning som låg till grund för det nya 

filmavtalet där han bland annat föreslog att staten skulle skjuta till med fyrtiofyra procent mer 

pengar (Timm 2003, ss. 162, 165).  
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Den svenska filmens guldålder fortsatte in på 2000-talet och Åse Kleveland tillträdde som ny 

VD för filminstitutet. Då stod svensk film för mer än var fjärde biobesökare. Men pengarna, 

som fortsatt finansierades till ungefär hälften av staten och hälften av biografavgiften, räckte 

inte till och Kleveland menade på att man måste hitta ett sätt så att alla visningsfönster hjälper 

till att finansiera filmbranschen, annars skulle man hamna i en helstatlig filmpolitik. 

Biograferna stod då bara för drygt en tredjedel av omsättningen på en film, men var ändå det 

visningsfönster som bidrog mest (Timm 2003, ss. 166, 169, 181). 

 

Sedan dess har filmavtalet varit en het debatt i filmsverige. Inga större förändringar gjordes 

men i 2006 års filmavtal tillkom målformuleringar som sedan utvecklades i 2013 års filmavtal 

som blev det sista filmavtalet mellan branschens parter. Avtalet skulle gått ut 31 december 

2015 men förlängdes till och med 31 december 2016. Regeringen sade upp filmavtalet den 11 

juni 2015 efter att ha beslutat att ta steget mot en helstatlig filmpolitik (Regeringens Proposition 

2015/16:132, ss. 5–7).  

 

 

2.2 Filminstitutets ställning 
 

Sedan Filminstitutet grundades har det haft en unik roll i den svenska filmbranschen genom att 

verka som en slags mellanhand mellan stat och bransch. Man skulle alltså vara oberoende av 

både staten och branschen men ändå jobba för båda parter (Timm 2003, ss.73, 174). 

Filminstitutet drivs som en stiftelse och fram till den helstatliga filmpolitiken trädde i kraft 1 

januari 2017 har filminstitutet inte haft någon styrning från departementet som på så vis har 

kunnat hålla armlängds avstånd till filmen som konstform (Regeringens Proposition 2015, ss. 

5–6, Timm 2003, ss. 72, 122). Ingen annan konstart har haft en egen institution med så mycket 

makt som Filminstitutet (Timm 2003, s. 30).  

 

Filminstitutets roll har förändrats under de femtiofem år som det har existerat. Det har gått från 

att vara filmbranschens mittpunkt till att bli mindre och mindre central. Filminstitutet nådde 

början på sin guldålder när man invigde Filmhuset i januari 1971 (Timm 2003, s. 54). I huset 

fanns inte bara två biografer, utan huset innehöll också flera filmstudios, ateljéer och annan 

verksamhet som var knuten till film. Filminstitutet drev även en filmskola som specifikt satsade 

på unga talanger som de försökte bilda till att bli nya Ingmar Bergman (Timm 2003, ss. 41, 

45). Man bedrev också visningar runt om i landet av egen importerad kvalitetsfilm som utan 

Filminstitutet aldrig skulle ha visats i Sverige. Med 1972 års filmavtal fick Filminstitutet också 
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rätten att producera egen film vilket stärkte deras ställning i branschen ännu mer (Timm 2003, 

ss. 56, 59). 

 

Filminstitutet var alltså när de var som starkast en väldigt stor organisation med många strängar 

på sin lyra. Men med en alltmer försvagad bransch, där besökssiffrorna fortsatte att sjunka på 

biograferna, blev också Filminstitutet roll i branschen svagare. Filminstitutet behöll dock sin 

centrala roll i branschen och förblev den oberoende parten mellan stat och bransch vars främsta 

uppgift sedan mitten av 90-talet varit att fördela bidrag till branschens olika parter (Timm 2003, 

s. 81).  

 

Med den nya filmpolitikens intågande valde man att behålla Filminstitutet som den stiftelse 

den varit under filmavtalsåren, men som styrs utav mål som fastställs av riksdagen 

(Regeringens Proposition 2015/16:132, ss. 21, 32). Den största skillnaden för Filminstitutet är 

att de nu helt och hållet finansieras utav statsbudgeten och där hela verksamheten styrs utav 

samma mål och återrapporteringskrav. Tidigare hade olika delar av deras verksamhet 

finansierats av olika delar, så som biografavgiften och statliga medel, vilket också innebar att 

de olika pengarna skulle rapporteras på olika sätt. Den nya filmpolitiken underlättar därför för 

Filminstitutets verksamhet (Riksdagens Proposition 2015/16:132, s. 28).  Det är dock viktigt 

att poängtera att det varken är regeringen eller politiken som bestämmer vad som anses vara 

film av god kvalitet (Regeringens Proposition 2015/16:132, s. 25).  

 

 

2.3 Filmavtalet vs Kulturpolitiken 

 

Filmen som konstform har alltid stått utanför kulturpolitiken. En anledning till detta kan vara 

att filmavtalet skrevs innan övrig kultur fick en kulturreform, en annan kan vara att filmen som 

konstart har haft svårt att nå en kulturell status (Timm 2003, s. 37). Filmen är den yngsta 

konstformen och i förhållande till annan kultur så är filmen lägst rankad där lyrik är den finaste 

följt av dans, konst, romaner och teater (Timm 2003, s. 113, Rindzeviciute, Eglé 2016, Les 

liaisons dangereuses? Kultur och ekonomisk tillväxt i EU, s. 74). Trots det är filmen en utav 

de viktigaste konstarterna i vår samtid och en konstart som når ut till de allra flesta i vårt 

samhälle (Regeringens proposition, 2015/16:132 s. 17, Timm 2003, s 75).  

 

Den första kulturplanen skrevs 1974 och var den som la grunden för den kulturpolitik som 

råder idag (Svensson / Tomson 2016, s. 13). Denna kulturreform har likt filmavtalet inte 
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förändrats speciellt nämnvärt under de över fyrtio år som den har existerat (Svensson / Tomson, 

2016, s. 10). Kulturen har aldrig varit en valfråga trots att den är en central del av 

likhetsprincipen som bygger på att oavsett vart man bor ska man ha rätt till likvärdig service i 

form av skola, hälsovård och kultur. Kulturen har därmed alltid ansetts vara viktig för 

samhällets och demokratins utveckling (Svensson / Tomson, 2016, ss. 13–14, Blomgren, Roger 

/ Johannisson Jenny, Decentralisering i svensk kulturpolitik: idéer, argument och resultat, 

2016, ss.149, 164, Svensson Jenny, Kulturhuset i Stockholm: visioner och byråkrati, 2016 s. 

206).  

 

Kulturen har i likhet med filmavtalet, i stort sett alltid, haft som mål att decentralisera kulturen 

från stad till landsbygd för att göra den tillgänglig för alla. Detta har varit statens ansvar sedan 

kulturreformen infördes och genom att finansiera delar av kulturen såg man till att kultur som 

inte kunde överleva på marknadens villkor fick bidrag. Man instiftade Statens kulturråd som 

likt Filminstitutet skulle verka för att stödja, sprida och bevara kulturen men som till skillnad 

från Filminstitutets stiftelseform är en statlig myndighet (Svensson / Tomson 2016, s. 14–17).  

 

Redan från början strävade staten efter att hålla armlängds avstånd till kulturen. Kulturpolitiken 

ska därför inte bestämma vilken konst som ska spridas i landet utan det ska vara kulturskaparna 

själva som styr över det. Däremot ska kulturpolitiken se till att kulturskaparna får de verktyg 

de behöver för att kunna skapa sin konst (Svensson Jenny / Tomson Klara, Bokens teoretiska 

perspektiv: stabilitet och förändring på organisatoriska fält, 2016, s. 28, Tomson Klara, 

Regeringens satsning på kulturella och kreativa näringar: nya medel för gamla kulturpolitiska 

mål 2016, s. 124, Blomgren / Johannisson 2016, s.151, Timm 2003, ss. 177, 180). 

 

Idag har huvudansvaret för kulturen flyttat ut i de olika regionerna där varje region avgör vilken 

typ av kultur det skall satsas på. Den regionala kulturpolitiken styrs utav kulturplanens 

nationella mål som man i egenskap av regionerna måste uppfylla för att få bidrag från staten. 

Även politikerna i regionerna skall tillämpa armlängds avstånd. Likt filmavtalets mål skall 

regionerna prioritera kultur för barn och unga, ökad tillgänglighet, jämställdhet och mångfald 

för de bidragspengar som kommer från stadskassan (Blomgren / Johannisson 2016, ss. 154, 

156–162).  
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2.4 Digitaliseringens påverkan 

 

Digitaliseringen utav den svenska biografbranschen har haft en positiv påverkan på branschen. 

Tidigare kunde landsbygdens biografer få vänta i månader på att få en viss film eftersom 

filmkopiorna var få, och städerna i regel körde filmerna länge. När väl filmen kom till 

landsbygden kunde det vara en väldigt repig kopia som publiken fick se. Staten avsatte sextio 

miljoner i extra stöd till digitaliseringen av biograferna på mindre orter som skulle ha svårt att 

klara av investeringen på egen hand. Bidraget syftade till att fylla det filmpolitiska och 

kulturpolitiska målet för att sprida kultur i hela landet (Krutmeijer, Malin, När operan kom till 

byn, 2013, s. 21). När regeringen skrev propositionen 2015 hade nittiofem procent av alla 

biografer digitaliserats (Regeringens Proposition 2015/16:132, s. 10).  

 

För landsbygdens nedläggningshotade biografer gav digitaliseringen ett uppsving. Plötsligt 

fick man möjlighet att visa ny aktuell film vilket också gjorde att besökssiffrorna ökade 

(Krutmeijer 2013, ss. 10, 111). Men det är inte heller bara filmer som visas på biograferna. 

Med digitaliseringen kom också ett större utbud. Landsbygden fick nu tillgång till att stort 

kulturutbud i form av opera från New York, balett från Moskva och teater från London vilket 

hjälpte till att utjämna den kulturella skillnaden mellan stad och landsbygd. Kultur i hela landet 

fick nu en annan innebörd (Krutmeijer 2013, s. 32).  

 

Kungliga operans VD Birgitta Svendén var en av dem som välkomnade digitaliseringen med 

öppna armar och såg förutsättningarna med att deras föreställningar nu fick möjlighet till 

spridning i hela landet. På så vis skulle alla skattebetalare som är med och finansierar Kungliga 

Operans verksamhet få tillgång till deras föreställningar utan att behöva resa till Stockholm 

(Krutmeijer 2013, s. 75). Digitaliseringen bidrog alltså till att decentralisera kulturen från 

Stockholm till landsbygden och därmed minskat klyftan mellan stad och landsbygd 

(Krutmeijer 2013, s. 113). 

 

På orter som innan digitaliseringen fick vänta länge på en färsk film har antalet filmpremiärer 

ökat. På en del mindre orter har det ökat med så mycket som etthundrafyrtiofem procent. 

Digitaliseringen har alltså gett ett nytt liv till Sveriges landsbygdsbiografer (Krutmeijer 2013, 

ss. 111, 117).  
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3. Den nya filmpolitiken 
 

Den nya filmpolitiken infördes 1 januari 2017 och innebär att vi numera har en helstatlig 

filmpolitik istället för det filmavtal som funnits sedan 1963. I det här kapitlet fokuserar jag på 

innebörden av en helstatlig filmpolitik men också vilka konsekvenser den nya filmpolitiken 

har fört med sig för våra svenska biografer.  

 

 
3.1 En helstatlig filmpolitik  

 

En helstatlig filmpolitik innebär i grund och botten att staten står som ensam finansiär till 

filmbranschen via statsbudgeten. Diskussionen om en helstatlig filmpolitik har funnits länge 

men det var först 2015 som regeringen aviserade att filmavtalet skulle upphöra och ersättas av 

en helstatlig filmpolitik. Branschen hade varit på väg i den riktningen länge, och för varje nytt 

filmavtal som undertecknats har staten fått skjuta till med mer pengar.  Branschens aktörer hade 

dessutom allt svårare att enas om ett nytt avtal, och då det tillkommit många nya aktörer som 

exempelvis streamingtjänster var det svårt att få alla att bidra till filmproduktionen (Timm 

2003, s.152).   

 

I filmavtalet stod biograferna (förutom staten) för den största finansieringen med sin 

tioprocentiga avgift till Filminstitutet. Denna finansiering ansåg regeringen vara osäker då 

antalet biobesökare kan gå upp och ner från år till år. Med en helstatlig filmpolitik ska staten 

se till att Filminstitutet får lika stor budget varje år och på så vis stabilisera filmproduktionen 

(Regeringens Proposition 2015/16:132, ss.12, 27). För att finansiera den nya filmpolitiken har 

man höjt mervärdesskatten på biobiljetter från den tidigare kulturmomsen på sex procent till 

tjugofem procent. För att motivera denna höjning har man tagit bort den tidigare tioprocentiga 

biografavgiften till Filminstitutet (Regeringens Proposition 2015/16:132, s.12).  

 

I den nya filmpolitiken har Filminstitutets behållit sin roll som en slags medlare mellan 

branschen och kulturdepartementet, dock är Filminstitutets verksamhet mer styrt än tidigare 

(Regeringens Proposition 2015/16:132, s.31). Det är numera regeringen som utser 

Filminstitutets styrelse som högst får bestå av nio ledamöter. Utav dessa nio är det sedan 

regeringen som utser vem som skall vara ordföranden. Styrelsen utser i sin tur vem som skall 

vara VD (Regeringens Proposition 2015/16:132, s. 30). Den nya filmpolitiken skall likställas 

med övrig kultur där de gemensamma kulturpolitiska målen för yttrandefrihet, mångfald och 

tillgänglighet skall uppfyllas. Dessa mål är det riksdagen som fastställer, och man ska 
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uppmuntra Filminstitutet att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Departementet eller 

regeringen skall däremot inte bestämma vad som anses vara film av god kvalité utan lämnar 

detta till Filminstitutet och på så vis håller man armlängdsavstånd till filmen som konstform 

precis som Kulturdepartementet gör till övrig kultur (Regeringens Proposition 2015/16:132, ss. 

20–21, 25, 27).  

 

Som tidigare nämnt innebär den nya filmpolitiken att hela Filminstitutets budget kommer direkt 

från statskassan. Det innebär att hela verksamheten styrs av samma mål och samma 

återrapporteringskrav vilket underlättar deras arbete. Regeringen menar att detta ska skapa 

stabilitet i branschen då statens anslag till Filminstitutet kommer att vara frekvent från år till år 

tillskillnad från biografavgiften som blev olika beroende på antal besökare som besökte 

biograferna. Filminstitutet har behållit sin stiftelseform vilket gör deras position friare än om 

de hade ombildats till en statlig myndighet likt statens kulturråd (Regeringens Proposition 

2015/16:132, ss. 28, 32).  

 

Besöksstatistiken från biografbranschen är viktig för Filminstitutets verksamhet och genom 

filmavtalet har biograferna, via biografägaförbundet, varit skyldiga att lämna ut statistik för 

sina biografföreställningar. När filmavtalet sades upp försvann denna skyldighet och i 

regeringens proposition framgår att både Filminstitutet och SF Bio AB har flaggat för att frågan 

om hur insamlingen av statistik ska hanteras efter att filmavtalet löpt ut. I propositionen lämnar 

inte regeringen några svar på hur detta ska ske, utan konstaterar bara att det ”fortsättningsvis 

krävs ett gott samarbete mellan Filminstitutet och branschens aktörer” (Regeringens 

Proposition 2015/16:132, s. 31). Statistiken behövs bland annat för återrapporteringen till 

departementet för att kunna bedöma om filmpolitikens mål har uppfyllts men även vid 

fördelningen av vissa stöd och (Regeringens Proposition 2015/16:132, ss. 28. 31). 

 

Branschen inflytande över Filminstitutet har i och med den slopade biografavgiften försämrats, 

men Kulturdepartementet menar att man kommer fortsätta att bjuda in företrädare från 

filmbranschen till årliga möten för att diskutera förutsättningar och framtid (Regeringens 

Proposition 2015/16:132, s. 34). På de årliga mötena ska man också se till att stöden granskas 

och förändras till det bättre när de filmpolitiska målen och/eller branschens förutsättningar 

förändras (Regeringens Proposition 2015/16:132, s. 35). Långsiktiga lösningar är en av de 

viktigaste faktorerna för en fungerande filmbransch vilket kan ha varit en av anledningarna till 

att filmavtalet överlevde i över femtio år. I propositionen lovar regeringen att om större 
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förändringar skall genomföras skall tid ges till anpassning till de nya villkoren så att branschen 

hinner med att ställa om sig (Regeringens Proposition 2015/16:132, ss.36, 44–45).  

 

Även om film är bäst på bio så såg svensken i genomsnitt bara tre procent av alla filmer de såg 

2014 på bio. Publikens ändrade beteende har dock inte drabbat biograferna där antalet 

biobesökare har legat stadigt under 2000-talet. Däremot har finansieringen utav svensk film 

påverkats negativt. Siffror från 2014 visar att tolv procent av den totala filmkonsumtionen 

skedde på illegala sajter (Regeringens Proposition 2015/16:132, ss.16–17). Ett sätt att motverka 

denna typ av spridning är att satsa på lagliga alternativ och eventuellt tidigarelägga lanseringen 

i andra kanaler, så som t ex streamingtjänster. Detta för att minska det tidsglapp som uppstår 

mellan visningarna på biograferna till det att de släpps i andra visningsfönster. Under detta 

tidsglapp har de illegala sajterna fritt spelrum och lockar förmodligen fler besökare än om det 

hade funnits ett lagligt alternativ (Regeringens Proposition 2015/16:132, ss. 59, 62).  

 

 

3.2 Den nya filmpolitikens konsekvenser 

 
Det står skrivet i propositionen för den nya filmpolitiken att filmpolitiken nu för första gången 

ska bli helt integrerad i kulturpolitiken. Men med en filmpolitik som finansieras utav en 

momshöjning från sex procent till tjugofem procent på biografbesök gör snarare att filmen som 

konstform fortsätter att stå utanför övrig kultur som fortfarande har sex procent i moms. 

Dessutom hävdar man att ett av målen med den nya politiken är att fler filmer ska nå fler, men 

inte lär det bli på biograferna som besökarna ser mer film. För konsekvensen av den nya 

filmpolitiken har inneburit höjda biljettpriser, vilket gör att färre har råd att gå på bio (Holm, 

Andreas, Uppror mot höjd moms – biografer stänger i protest, Lokaltidningen Ängelholm, 26 

november 2017).  

 

I förlängningen kommer det innebära slutet för många biografer och det är främst biograferna 

på landsbygden som drabbas. I dagsläget, ca ett år efter införandet av momshöjningen, är det 

två biografägare som har fått slå igen sina verksamheter. Ulrika Skålén som i 5 års tid kämpat 

för att bygga upp sin biografverksamhet i Säffle är den första som tvingats stänga ner sin 

verksamhet i januari i år (Österman, Claes, Ulrika stänger bion i januari, Säffletidningen 23 

november 2017). Hennes verksamhet har i dagsläget tagits över av kommunen så än så länge 

finns biografen i Säffle kvar (Johansson, Dennis, Varbergsbiograf hotas av nedläggning, 

24varberg.se 7 februari 2018). Den andra biografen som har tvingats stänga är Biografen i 
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Gagnef som slog igen i mars, vilket gör att Gagnefsborna nu får åka till Borlänge för att se på 

film (Sönnert, Per, Biograf stänger efter höjningen av biografmomsen: ”Det funkar inte”, DT 

5 februari 2018). 

 

Björn Wallgren som drev biografen i Gagnef har också flertalet andra små biografer på 

landsbygden i Dalarna. Alla hans biografer är hårt drabbade av momshöjningen och för 2016 

betalade han drygt 900 tusen kronor i moms. 2017 slutade momssumman på 2,2 miljoner 

kronor. För hans verksamhet innebar det alltså en höjning med 1,3 miljoner som han måste dra 

in på något sätt. Wallgren oroar sig nu för att han skall behöva lägga ner fler utav sina biografer 

för att rädda företaget som varit i familjen i flera generationer (Trygg, Martin, ”Biomomsen 

dödar landsorten och gynnar storstäderna”, SVT Dalarna, 7 februari 2018). Wallgren menar 

också att ett första steg innan nedläggning är att dra ner på filmutbudet och bara köra de mest 

kommersiella filmerna vilket påverkar de mer konstnärliga filmernas spridning negativt. Det 

blir alltså inte mer film till fler utan utbudet på biograferna minskar istället för ökar (Ekenberg 

Kristian, Kris för landsortsbiografer efter höjningen av momsen, Gefle Dagblad, 2 maj 2018). 

 

Skålén och Wallgren är dock långt ifrån ensamma, och fler biografer vittnar om 

nedläggningshot. Lars Pettersson som driver biografen i Osby sa i februari i år att han tror att 

en tredjedel av alla små biografer kommer vara nedlagda om några år (Gäre, Susanne, Norra 

Skåne, Höjd moms slår hårt mot landsbygden, 16 februari 2018). Många av de allra minsta 

biograferna är dock momsbefriade, och är därmed inte drabbade av momshöjningen på samma 

vis (Regeringens Proposition 2015/16:132, s. 12). Det är snarare de biografer i mellanskiktet, 

de som inte har betalat den tioprocentiga avgiften till Filminstitutet men som är momspliktiga, 

som ligger i riskzonen. Anna Serner, VD för Filminstitutet, varnade redan i november 2017 om 

att hälften av Sveriges Biografer kan tvingas läggas ner, och att det då främst kommer att 

drabba landsbygden (Lindqvist, Hugo, ”Varannan bio riskerar att läggas ned”, Dagens Nyheter 

2 november 2018).  

 

Uttalandet av Anna Serner bygger på en dispyt mellan Biografägarförbundet och Filminstitutet 

där Biografägarförbundet menar att de inte längre är skyldiga att dela med sig av 

besöksstatistiken. För Filminstitutet är detta ett viktigt redskap i återrapporteringen till 

Kulturdepartementet, men eftersom det var reglerat i filmavtalet så står de nu utan fullständig 

statistik. Statistiken är dessutom viktig för fördelningen av bidrag till biograferna och Anna 

Serner menar att Biografägarförbundets agerande kan få hela stödsystemet att haverera 

eftersom man inte kan lämna ut bidrag på måfå (Lindqvist, 2018).  
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Anna Serners uttalande är dock inte riktigt sanningsenligt eftersom biograferna som ansöker 

om att få det stöd som man tagit fram för att kompensera för momshöjningen förbinder sig att 

lämna besöksstatistik i efterhand. Detta stöd kan sökas av biografer som ligger i tätorter om 

max tjugofem tusen invånare vilket gynnar landsbygdsbiograferna. Stödet kräver ingen 

motfinansiering och ska användas till utveckling av verksamheten och kan således inte 

användas för att kompensera de höjda kostnaderna för momsen. I och med detta krav kan inte 

Filminstitutet hävda att de famlar i blindo när det gäller utbetalning av stöd och inte heller att 

de skulle kasta ut stödpengar på måfå (Filminstitutet.se, Stöd till utveckling av 

biografverksamhet på mindre ort, 2018).  

 

Många av de hårdast drabbade biograferna klarade sig utan bidrag innan momshöjningen men 

är idag beroende av Filminstitutets bidrag för att klara av verksamheten. Men då bidraget inte 

får användas till den höjda momsen, utan enbart till investeringar, är det inte alla biografägare 

som känner att bidraget hjälper (Ekenberg, 2018). Biografägarna måste lägga dyrbar tid på 

ansökningar och återrapportering av bidrag till Filminstitutet för att ha en chans att överleva 

(Karnatz, Agnes, Väntat slag för biograferna, Helagotland.se, 2 februari 2018). Dessutom är 

det ingen som vet vad som kommer att hända med bidraget efter 2019 eftersom det är fram till 

dess som regeringen valt att avsätta tjugofem miljoner om året till utveckling av biografer på 

mindre orter (Regeringens Proposition 2015/16:132, ss. 29, 61). I vårbudgeten för 2018 

presenterades dock att man tillstöter femton miljoner extra i år, men frågan är hur det hjälper 

biograferna på längre sikt? (TT, Mer pengar till biografer på mindre ort, Svenska Dagbladet, 2 

april 2018). 

 

Framtida investeringar är något annat som oroar biografägarna, däribland Hans Diding som 

driver Bio Capitol i Varberg. Även om hans biograf inte är direkt nedläggningshotad uttrycker 

han oro för framtiden då stora investeringar kommer att behöva göras. Nackdelen med 

digitaliseringen är att tekniken hela tiden förbättras och behöver bytas ut och håller inte i 

samma utsträckning som tidigare utrustning. Med den höjda momsen blir det svårt för 

biografägare att kunna göra de investeringar som krävs för att hålla sig kvar i branschen. Enligt 

Småföretagarnas Riksförbund har momshöjningen orsakat en mycket negativ effekt på 

näringslivet utanför storstadsregionerna (Johansson, 2018).  

 

Ulf Berggren i Båstad drog i december 2017 igång ett biografuppror mot den höjda momsen.  

Man valde att stänga biograferna på årets mörkaste dag, den 21 december, som också råkar 
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vara Kulturminister Alice Bah Kuhnkes födelsedag. Med sig fick han biograferna i Säffle, 

Höganäs och Vimmerby. Berggren som tvingats höja sina biljettpriser menar att han redan i 

november 2017 märkte av sjunkande besökssiffror till följd av den höjda momsen (Holm, 

2017). 

 

I ett uttalande av Niclas Malmberg där han menar att fler svenska filmer skulle vara den 

viktigaste faktorn för att locka fler besökare till biograferna, vilket tillbakavisas av 

Biografägarförbundets ordförande Peter Fornstam. Fornstam menar att Malmbergs påstående 

inte löser de nedläggningshotade biografernas akuta problem, och att om man inte åtgärdar 

problemen snarast så kommer dessa biograferna inte att finnas kvar när filmerna som 

Malmberg pratar om är färdiga. Fornstam riktar också kritik mot att beslutet om den höjda 

biografmomsen drevs igenom trots att en majoritet av riksdagen var emot förslaget (Fornstam, 

Peter, REPLIK: Nya svenska filmer löser inte landsbygdsbiografernas akuta problem med att 

betala räkningarna, DT, 6 mars 2018).  

 

Björn Rosengren, Film & TV Producenternas ordförande, vittnade redan i april 2017 om att 

den nya filmpolitiken är en bra affär för regeringen. Baserat på 2016 års siffror hade de räknat 

ut att regeringen förväntades tjäna sextiofem miljoner kronor om året på den höjda momsen på 

biobiljetter. Deras beräkningar visar att staten får in 386 miljoner i momsintäkter, och betalar 

547 miljoner till Filminstitutet för 2017. Med dessa siffror kan vi konstatera att 

biografbranschens momsintäkter förväntas täcka sjuttio procent utav det totala anslaget till 

Filminstitutet (Rosengren, Björn, Nya filmpolitiken en god affär för regeringen, Film & TV 

Producenterna, 4 april 2017).  

 

Syftet med den nya filmpolitiken är att skapa stabilitet i branschen genom att avskaffa den 

rörliga biografavgiften och integrera filmpolitiken i statsbudgeten. Man menar på att 

biografavgiften varit en osäker inkomstkälla för svensk film eftersom besökssiffrorna varierar 

från år till år (Regeringens Proposition 2015/16:132, ss. 12, 27). Som tidigare nämnts har 

biobesökarna legat stabilt mellan femton och arton miljoner under hela 2000-talet, vilket gör 

att pengarna till Filminstitutet inte har varierat nämnvärt (Regeringens Proposition 

2015/16:132, s. 15). Frågan är då om det verkligen kan vara tryggare för svensk film att ligga 

i statsbudgeten, för vad händer med filmen om det exempelvis skulle bli en finanskris? 
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4. Avslutning och Slutsats  
 

När man förändrar något som har varat i över femtio år kan man inte räkna med annat än att 

det ska få konsekvenser. Den nya filmpolitiken har skördat offer i form av biografer på 

landsbygden som har tvingats stänga eller minska ner sin verksamhet p g a den höjda momsen. 

 

Min studie visar att förutsättningarna för landsbygdens biografer har förändrats drastiskt sedan 

införandet av den nya filmpolitiken. Det handlar främst om höjda biljettpriser, minskade 

besökssiffror och att verksamheterna har gått från att vara självförsörjande till att bli 

bidragsberoende. Biografägarna måste lägga sin dyrbara tid på att ansöka och återrapportera 

bidrag till Filminstitutet för att ha en chans att överleva. Dessutom är bidraget för utveckling 

av biografer på mindre ort bara adresserat mellan 2016–2019 vilket skapar en stor osäkerhet i 

vad som kommer hända sen.  

 

Syftet med den nya filmpolitiken är att skapa stabilitet i filmbranschen, men för biograferna 

har den således fått motsatt effekt. Med en nittonprocentig ökning av momsen är det många 

biografer som vittnar om att de lever under nedläggningshot. Andra biografägare menar att de 

inte lever under nedläggningshot men att det kommer att bli svårt i framtiden att göra de 

investeringar som krävs för att hålla sig kvar i branschen om momsen på tjugofem procent 

kvarstår. Den nya filmpolitiken skall också verka för att ge mer film till fler, men om 

landsbygdens biografer lägger ner kan knappast den nya filmpolitiken uppfylla detta mål.  

 

Momsen som staten får in från biograferna motsvarar drygt sjuttio procent av det totala statliga 

anslaget till Filminstitutet. Idag finns många fler visningsfönster än biograferna. Ändå verkar 

det vara biograferna som bidrar mest till svensk filmproduktion, trots att de enbart står för tre 

procent utav filmkonsumtionen.  

 

Min slutsats blir alltså att momshöjningen har gjort så att förutsättningarna för 

landsortsbiograferna har försämrats drastiskt. Med en höjning på nitton procent har 

biljettpriserna tvingats höjas, vilket har lett till minskade besökssiffror och minskade intäkter, 

vilket i sin tur har lett till ett bidragsberoende och som i värsta fall inte varit tillräckligt för 

biografens överlevnad. Landsortsbiograferna är därmed den nya filmpolitikens största 

förlorare. 
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