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Till Statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet 

Kungl. Maj:t bemyndigade den 28 juni 
1968 chefen för utbildningsdepartementet 
att tillkalla högst sju sakkunniga för att ut
reda frågan om filmbranschens ekonomiska 
struktur och villkor m. m. 

Med stöd av detta bemyndigande tillkalla
de departementschefen den 9 juli 1968 så
som sakkunniga presidenten i Göta hovrätt 
N. Erik Åqvist, ledamoten av riksdagen och 
numera talmannen Torsten Bengtson, ad
vokaten Ola Ellwyn, ledamoten av riksdagen 
redaktören Sture Palm, numera statssekre
teraren Thage G. Peterson, direktören Harry 
Schein och regissören Jan Troell. Åqvist ut
sågs att vara ordförande. 

De sakkunniga antog namnet Filmutred
ningen 1968. 

Troell entledigades den 20 mars 1969 på 
egen begäran från sitt uppdrag. Samtidigt 
uppdrogs åt regissören Kjell Grede att in
träda i hans ställe. 

Ellwyn och Peterson entledigades på egen 
begäran från sina uppdrag, Ellwyn den 28 
januari och Peterson den 1 februari 1971. 
I deras ställe tillkallades den 28 juni 1971 
direktörerna Bengt Göransson och Göran 
Lindgren. 

Departementschefen tillkallade den 19 
september 1968 hovrättsrådet Gunnar Ek
man att vara huvudsekreterare åt utredning
en och den 10 oktober 1969 numera depar
tementssekreteraren Leif Larson att vara 
biträdande sekreterare. 

Som experter åt utredningen har bl. a. 
tillkallats den 16 december 1968 numera 
kammarrättsrådet Birger Stening och den 
28 mars 1969 numera universitetslektorn 
Bo L. Eklund. 

Utredningen överlämnade den 17 decem

ber 1970 sitt första betänkande, »Samhället 
och filmen», del 1 (SOU 1970: 73). I detta 
redovisas frågor om samhällsstödda biogra
fer, filmstudios, barnfilm samt filmbran
schen och tv. 

Den 12 december 1972 överlämnade ut
redningen sitt andra betänkande, »Samhäl
let och filmen», del 2 (SOU 1972: 9). I be
tänkandet redovisas frågor om film- och 
tv-undervisning samt kortfilm. 

Utredningen överlämnar härmed sitt tred
je betänkande. Det behandlar fyra olika om
råden, nämligen den svenska filmbranschens 
ekonomi, film och mervärdeskatt, filmarbe
tarnas villkor samt filmstöd utomlands. 

Betänkandet inleds med en ekonomisk 
analys av den svenska filmbranschen. Av
sikten var att analysen skulle publiceras fö
re utredningens andra betänkande. På grund 
av omständigheter som utredningen inte 
kunnat råda över har emellertid den ur
sprungliga tidsplanen inte kunnat hållas. 

Analysen — som upptar huvuddelen av 
betänkandet — har utarbetats av Eklund 
på uppdrag av utredningen. Redovisningen 
av material och synpunkter står helt för 
författarens räkning. Utredningen kommer 
i ett slutbetänkande att ta upp en del av de 
problem som berörs. 

Efter branschundersökningen följer en re
dogörelse med vissa synpunkter på mervär
deskatt på biograffilm. Den har utarbetats 
av Eklund och Stening. 

I en tredje avdelning redovisas en enkät
undersökning rörande de svenska filmarbe
tarnas ekonomiska situation och arbetsför
hållanden som utredningen i samråd med 
kulturrådet låtit utföra med hjälp av biblio
tekarien Sune Hofsten. 
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Betänkandets sista del upptar en översikt Utredningen avser att avsluta sitt uppdrag 
över filmstöd i vissa länder utomlands. med att avge ett slutbetänkande. 

Stockholm i mars 1973. 

N. Erik Åqvist 

Torsten Bengtson Kjell Grede Bengt Göransson 

Göran Lindgren Sture Palm Harry Schein 

I Gunnar Ekman 
Leif Larson 
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I En systemteoretisk analys av den svenska 
biograffilmsbranschen. Av Bo L. Eklund 

Sammanfattning av undersökningsresultaten 

Den år 1963 genomförda filmreformen med
förde en starkt förändrad arbetssituation för 
personer och företag som sysslade med pro
duktion och distribution av biograffilm. 
Filmreformen syftade också till att åstad
komma kulturpolitiska effekter av skilda 
slag, främst att stimulera produktionen av 
konstnärligt värdefull film. Av utrednings
direktiven (se bil. 1) till Filmutredningen 
1968 framgår att åtskilliga problem kvarstår 
att lösa såväl för biograffilmen som för 
filmen i allmänhet. I direktiven efterlyses 
bl. a. en »kartläggning och bedömning av 
filmbranschens ekonomiska struktur». I fö
religgande rapport redovisas resultaten av 
ett antal fältundersökningar som författaren 
genomfört under perioden hösten 1969 
t. o. m. våren 1971. Några allmänna klar
lägganden om rapportens omfattning och 
avgränsning skall lämnas. 

Författarens utredningsuppdrag omfattar 
enbart en ekonomisk analys av de företag 
som sysslar med produktion och traditionell 
distribution av biograffilm, i det följande 
sammanfattningsvis kallade filmbranschen. 
Till filmbranschen har således icke räknats 
vare sig televisionen eller t. ex. filmstudio
organisationer. Arbetet har inriktats mot att 
analysera filmbranschens ekonomiska vill
kor utan hänsyn till tänkbara förändringar 
i branschens framtida arbetsförhållanden. 
Ingen hänsyn har tagits till sådana aspekter 
som t. ex. den tekniska utvecklingen. För
fattaren har ingen möjlighet att bedöma 

om och när det blir tekniskt och ekonomiskt 
möjligt att i Sverige införa t. ex. kabeltele
vision. Författaren har inte heller försökt 
att formellt beakta tänkbara tekniska inno
vationer avseende t. ex. den utrustning bio
graferna använder vid filmvisningen. I här 
nämnda hänseenden är analysen därför sta
tisk. 

Författaren har inte heller beaktat vilka 
möjligheter som finns att etablera — och/ 
eller förstärka redan befintliga — samar
betsformer mellan filmbranschen och intres
senter utanför branschen. Kortfilmsproble
matiken, samarbetet med televisionen etc. 
har således inte medtagits i bedömningarna 
utan samtliga dessa och liknande frågeställ
ningar som nämns i direktiven behandlas 
av filmutredningen i dess tidigare betän-
kanden (SOU 1970: 73 och 1972: 9). 

Genomförandet av filmreformen marke
rar en gränslinje i statens relationer till 
filmbranschen. I kapitel 2 ges en översikt 
över förhållandena mellan staten och film
branschen före respektive efter filmrefor
men. Fram till den 1 juli 1963 belastades 
biograffilmen av en nöjesskatt av varierande 
storlek, vilken fr. o. m. 1957 successivt hade 
minskats. När skatten slopades 1963 hade 
den sjunkit till 25 procent av biografens 
bruttobiljettintäktcr. Samhällets intresse för 
biograffilmen var fram till 1960-talet hu
vudsakligen av fiskal karaktär. Med början 
1951/52 utbetalades visserligen ett begrän
sat stöd åt filmproduktionen genom att en 
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mindre del av nöjesskatten återbetalades till 
producenterna. Stödet ökade successivt och 
fr. o. m. budgetåret 1960/61 restituerades 
hela den statliga andelen (70 procent) av 
nöjesskatten. Fr. o. m. 1957/58 befriades 
dessutom biografer med få föreställningar 
delvis från nöjesskatt, genom att de varje 
vecka fick göra ett avdrag vid skatteinbe
talningen. Avdraget var så stort att det för 
många biografer medförde en faktisk skatte
befrielse. 

Filmreformen 1963 innebar att staten träf
fade ett avtal (se bil. 2) med filmbranschen. 
Enligt avtalet skulle biografer med fler än 
fem ordinarie föreställningar per vecka beta
la 10 procent av bruttobiljettintäkterna till 
en särskilt bildad stiftelse, Svenska Filminsti
tutet, samtidigt som staten avvecklade nöjes
skatten. En av filminstitutets uppgifter blev 
att fördela influtna medel enligt anvisning
arna i filmavtalet. Under perioden 1963/64 
t. o. m. 1968/69 fick producenter av svensk 
biograffilm varje år tillgodoräkna sig 65 
procent av influtna medel, av vilka drygt 
hälften (35 procent av influtna medel) gick 
till s. k. kvalitetsstöd. Även fortsättningsvis 
har producenterna erhållit 65 procent av 
biografavgiften, dock med något ändrade 
fördelningar. Fr. o. m. 1968/69 minskades 
kvalitetsstödets andel till att omfatta 30 
procent av influtna medel, medan den icke-
kvalitetsbundna utdelningen ökades till 35 
procent, dock med tillägget att den delvis 
(15 procent) också kunde utgå i förskott 
i form av produktionslån. En tredje avtals
ändring trädde i kraft den 1 juli 1972. Kon
sekvenserna av denna blir efter en tvåårig 
övergångsperiod att tidigare kvalitetsstöd 
minskas till 10 procent av tillgängliga me
del. I stället har införts ett selektivt för
handsstöd omfattande 30 procent. Samtidigt 
har de icke-kvalitetsbundna bidragen till 
producenterna skurits ned till 15 procent 
och utgår enbart i form av förlustgarantier 
och/eller produktionslån. Dessutom erhåller 
filminstitutet för egen lång- och kortfilms
produktion 10 procent av medlen. 

Av återstående medel tillfaller 30 procent 
Svenska Filminstitutet för att täcka institu
tets övriga verksamhet, såsom stöd åt forsk

ning, undervisning m. m. samt för att be
strida institutets förvaltningskostnader. De 
5 resterande procenten används för »gemen
samma branschändamål» av skiftande slag. 

En granskning av Svenska Filminstitutets 
hittillsvarande verksamhet, dvs. för spel
åren 1963/64 t. o. m. 1970/71, visar, att 
ca 60 mkr omfördelats mellan avgiftsplik
tiga biografer och producenter. På grund av 
viss eftersläpning i utdelningen kommer för 
ifrågavarande period svenska filmproducen
ter att tilldelas ytterligare ca 8 mkr. Där
utöver har en indirekt resursomfördelning 
ägt rum framförallt genom institutets egen 
verksamhet men också genom avsättningen 
av medel för gemensamma branschändamål. 
Allt som allt har under ovannämnda åtta
årsperiod ca 122 mkr direkt eller indirekt 
omfördelats mellan parterna i branschen. 

För budgetåret 1972/73 har statsmakter
na dessutom anslagit ett belopp på drygt 
760 000 kronor som ekonomiskt stöd åt 
svensk filmproduktion. 

De förslag som på grundval av bl. a. 
föreliggande rapport kan komma att under
ställas statsmakterna kan leda till föränd
rade relationer mellan staten och filmbran
schen. Enligt författarens uppfattning är det 
väsentligt att beakta samtliga de konsekven
ser som förändrade relationer kan ge upp
hov till, även om effekterna av olika hand
lingsåtgärder inte alltid kan kvantifieras. 
Författaren granskar därför i kapitel 3 tänk
bara samband mellan olika »problem» be
roende på ur vems synvinkel problemen ses. 

Först behandlas samhällets problem. 
Starkt förenklat kan därvid följande bild 
skisseras. Antingen statsmakterna vidtar nå
gon åtgärd gentemot filmbranschen eller ej, 
så får beslutet återverkningar på branschens 
förmåga att i framtiden bemästra de pro
blem den möter. Branschens möjligheter att 
producera och distribuera biograffilm kan 
sättas in i ett vidare perspektiv. Ett filmut
bud av viss storlek är visserligen önskvärt 
sett ur kulturpolitisk synvinkel, men både 
produktionen och visningen av biograffilm 
kan tillskrivas även andra effekter på sam
hällsnyttan. Som exempel kan nämnas fil
mens roll som informationsspridare. Ett an-

10 SOU 1973: 16 



nat exempel är filmbranschens roll som 
underhållningsleverantör till televisionen. 
Förekomsten av biografer på mindre orter 
i glesbygdsområden kan också användas 
som exempel. En systematisk analys av 
tänkbara effekter skulle troligen visa att 
biograffilmen på åtskilliga områden påver
kar samhällsnyttan vid sidan av den direkta 
effekten på kulturutbudet. Denna påverkan 
kan vara både positiv och negativ. De posi
tiva verkningarna överväger sannolikt och 
enligt författarens mening kan dessa effek
ter ej lämnas obeaktade vid beslut om hur 
statsmakterna skall agera gentemot film
branschen. 

Ur branschens synvinkel upplevs troligen 
problemen mer konkret. Biografernas be
sökssiffror sjunker från år till år, antalet 
biografer minskar och alltför många filmer 
ger en oacceptabelt låg avkastning. Ett av 
skälen härtill är televisionens utbredning. 
Författaren framhåller dock att även andra 
orsaker måste beaktas. Överhuvud gäller att 
konsumenternas möjligheter att spendera bå
de sin tid och sina pengar har ökat under 
senare decennier och kommer i framtiden 
sannolikt att öka i än större utsträckning. 
Dessa förändringar är strukturella till sin 
natur och kräver enligt författarens mening 
att filmbranschen anpassar sig till de för
ändrade förutsättningarna för sin verksam
het. Med detta synsätt blir branschproble
men i första hand anpassningsproblem. 

Ur författarens synvinkel kommer utred
ningsproblemet att bestämmas av önskemå
let att framta ett relevant utredningsmaterial 
som skall underlätta dels filmutredningens 
bedömningar, dels statsmakternas ställnings
taganden till eventuella ekonomiska stödåt
gärder. Eftersom författarens utrednings
uppdrag är begränsat till att göra en ekono
misk analys av traditionellt slag fästs i före
liggande rapport inget avseende vid sådana 
mer svårfångade effekter på samhällsnyttan 
i dess helhet än den analys som följer i ka
pitel 3. I stället inriktas utredningsarbetet 
mot att belysa branschens ekonomi med 
hjälp av traditionella kostnads- och intäkts
analyser. Författaren ser dessa analyser som 
ett första steg i det totala utredningsarbetet 
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och antar att erforderliga bedömningar av 
annat slag kommer att bli föremål för över
väganden av filmutredningen i dess slutbe
tänkande. 

Samtliga tidigare filmutredningar har ar
betat på ett sinsemellan likartat sätt. I stort 
sett har man i utredningarna studerat skill
naden mellan intäkterna och kostnaderna 
i branschen (vanligtvis begränsat till enbart 
filmproduktionen). Det ekonomiska resulta
tet har vid dessa utredningar visat sig vara 
så »dåligt» att förslag om statliga stödåt
gärder blivit följden. Med få — och margi
nella — undantag har utredningarna närma
re granskat relationerna mellan olika före
tag i branschen. Författaren anser en sådan 
granskning nödvändig, vilket genomsyrar 
framställningen i hela rapporten. Ett motiv 
för denna analys är att undersöka om bran
schens relationer i något relevant avseende 
medför att de ekonomiska resultaten, fram
tagna på visst sätt, i någon utsträckning 
återspeglar en »skenbar» lönsamhet. Ett an
nat motiv är att undersöka om relationerna 
i sig får positiva eller negativa konsekvenser 
gentemot olika intressenter. Om branschens 
verkningssätt medför negativa konsekvenser 
för t. ex. konsumenterna, så skulle ett stat
ligt stöd i brist på utförligt beslutsunderlag 
kunna verka konserverande på dessa arbets
former. 

I kapitel 4 beskrivs branschen och rela
tionerna mellan företagen i branschen. För 
att möjliggöra senare analyser har beskriv
ningarna gjorts omfattande. Två ting bör 
särskilt beaktas. För det första granskas den 
ägargemenskap som enligt utredningsdirek
tiven finns avseende produktions- och bio
grafleden. De tre stora svenska produktions
bolagen, fortsättningsvis kallade integrerade 
bolag, AB Europa Film, Sandrew Film & 
Teater AB samt AB Svensk Filmindustri, 
svarar inte enbart för den större delen av 
svensk filmproduktion utan äger dessutom, 
helt eller delvis, ca hälften av samtliga 
avgiftspliktiga biografer. Denna ägargemen
skap (se s. 54 f.) blir betydelsefull i senare 
analyser, eftersom de integrerade bolagen 
i sitt agerande kan låta det ekonomiska re
sultatet »komma fram» på olika ställen 
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i distributionskedjan. 
Ett annat förhållande som också blir 

betydelsefullt för analysarbetet utgörs av 
den s. k. filmhyran, dvs. principerna för 
intäktsavräkningarna mellan biografer och 
filmleverantörer. Det principiella förfaran
det består i att biografen betalar en varie
rande andel av influtna biljettintäkter till 
filmleverantören. Filmhyresprincipen i för
ening med integrationsförhållandena blir se
nare i framställningen centrala företeelser 
och ägnas därför stort utrymme i kapitel 4. 

I kapitlen 5—8 redovisas de ekonomiska 
analyser som författaren genomfört. Ka
pitel 5 ägnas åt en beskrivning av det sätt 
på vilket lönsamhetsbedömningarna i se
nare kapitel har genomförts. I stora drag 
går principen ut på att endast sådana kost
nader som kan påverkas har medtagits i 
bedömningarna. För att fastställa det eko
nomiska resultatet för t. ex. en biograf har 
ingen hänsyn tagits till investeringar i exem
pelvis projektorer. Dessa kan vara gjorda för 
många år sedan och är kanske redan intjä
nade. Investeringar av detta slag har i stäl
let beaktats genom en analys av hur stor 
andel av biograferna som överhuvud har 
förutsättningar genomföra framtida ersätt
ningsinvesteringar med de i undersökning
arna framkomna resultaten. 

I kapitel 6 beskrivs resultaten av lönsam
hetsbedömningarna i biografledet. Under
sökningsresultaten utgör genomsnittsvärden 
för perioden 1965—1969. I brist på lämplig 
jämförelsenorm är det svårt att uttala en 
bestämd uppfattning om ett resultat är 
»bra» eller »dåligt». Vissa karakteristiska 
drag kan dock urskiljas. Det visar sig t. ex. 
att storstädernas kedjebiografer genomsnitt
ligt uppvisar bättre resultat än motsvarande 
biografer på landsorten. I jämförelse med 
landsortsbiograferna är avkastningen på ked
jebiograferna i Stockholm ca 3,5, i Göte
borg ca 4,0 och i Malmö ca 2,0 gånger så 
hög. 

Spridningen inom grupperna är dock be
tydligt större än mellan dem. För samtliga 
här nämnda kedjebiografer finns enheter 
som genomsnittligt för hela undersöknings
perioden uppvisar negativa resultat, dvs. 

dessa biografer har fått »betala» för att 
överhuvud kunna upprätthålla verksamhe
ten. För kedjebiograferna gäller att ca 10 
procent av biograferna genomsnittligt haft 
negativa resultat för perioden. Som exempel 
kan nämnas att den biograf som uppvisar 
det sämsta resultatet årligen har gått med 
ett underskott på ca 60 000 kronor. Både 
integrationsförhållandena och filmhyresprin-
ciperna kan bidra till att förklara hur detta 
varit möjligt. Även andra orsaker kan fin
nas, t. ex. att biografägaren också äger den 
fastighet i vilken biografen bedrivs. Om 
biograflokalen inte kan hyras ut till annan 
hyresgäst kan det principiellt tänkas att det 
är motiverat att driva biografen trots ett 
»underskott» när en beräknad hyra medtas 
bland kostnaderna. 

Betraktas totalbilden kan, trots bristen på 
jämförelsenorm, den slutsatsen dras att re
sultaten för en stor del av biograferna är 
mycket dåliga, och att många biografer är 
direkt nedläggningshotade. Med utgångs
punkt i antagandet om oförändrade in
täkter och med preciserade kostnadsökning
ar visas, att på den femårsperiod som följer 
i direkt anslutning till undersökningsperio
den skulle antalet kedjebiografer med nega
tiva genomsnittsresultat komma att unge
färligen trefaldigas, dvs. omfatta omkring 
30 procent av biograferna i undersöknings
materialet. 

Till avgiftspliktiga biografer hör också 
enskilda enbiografföretag samt förenings
biografer. Även för dessa biografer är varia
tionerna i lönsamhet mycket stora inom 
grupperna. För enskilda enbiografföretag är 
resultaten genomsnittligt något sämre än för 
landsortens kedjebiografer. Beträffande för
eningsbiograferna blir bedömningarna osäk
ra bl. a. till följd av benägenheten att sam
mankoppla biografernas ekonomi med för
eningsekonomin i dess helhet. De redovisa
de resultaten är genomsnittligt sämre än för 
samtliga övriga avgiftspliktiga biografer. Sä
kerheten i skattningarna måste dock förses 
med stora reservationer. 

I kapitel 6 redovisas också de resultat 
som erhållits för icke-avgiftspliktiga biogra
fer. Osäkerheten i dessa uppgifter är dock 
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så stor att siffrornas värde i huvudsak lig
ger däri att de ger en antydan om omfatt
ningen av dessa biografers verksamhet. 

Kapitel 7 behandlar lönsamhetsproble
men inom filmuthyrningssektorn. Samtliga 
amerikanska filmuthyrare har deltagit i un
dersökningen medan uppgifter erhållits från 
endast ett fåtal fristående svenska filmut
hyrare. De senare bolagen är mycket hetero
gena, varför data från dessa företag ej läm
pade sig för genomsnittsberäkningar. Dess
utom visade det sig omöjligt att urskilja 
relevant information avseende de integre
rade bolagens filmuthyrningsavdelningar. 
Värdet av undersökningsresultaten i film-
uthyrareledet är därför starkt begränsat och 
endast tentativa slutsatser har kunnat dra
gas. Resultaten tyder framförallt på att film
uthyrningen bedrivs under starkt olönsam
ma former. Till en del torde lönsamhetspro
blemen sammanhänga med att verksamhe
ten i sig är orationellt utformad. Framför
allt gäller dock att lönsamheten inom film
uthyrningssektorn påverkas i negativ rikt
ning av den rådande biografstrukturen i för
ening med de filmhyresprinciper som tilläm
pas. 

Analysen av filmproduktionens lönsam
het har omfattat totalt 66 filmer. Av dessa 
har 43 fått kvalitetspremier från filminsti
tutet. Med ett undantag har uppgifter er
hållits enbart från de integrerade bolagen. 
Då dessa tillämpar samma kalkyleringsprin-
ciper som övriga filmproducenter förefaller 
resultaten ändå att kunna användas för att 
belysa den samlade svenska filmproduktio
nens lönsamhetsproblem. 

En granskning av filmernas ekonomiska 
resultat för perioden 1963/64 t. o. m. 1968/ 
69 tyder på mycket stora problem för pro
ducenterna. När intäkterna från visningen 
i Sverige och i utlandet minskades med 
framställningskostnaderna gav endast 18 av 
66 filmer ett positivt resultat. Då skall till 
bedömningen läggas att inga kostnadspåslag 
gjorts för försäljningsomkostnader såsom 
premiär- och stödannonsering. När utdel
ningen från filminstitutet medräknades er
hölls positiva resultat för ytterligare 20 fil
mer, dvs. totalt 38 filmer gav överskott 

efter avdrag för deras framställningskostna
der. 

Skillnaden mellan kvalitetspremierade och 
övriga filmer har särskilt analyserats. När 
det gäller intäktsspridningen kan inga större 
skillnader märkas. För båda filmtyperna 
gäller att ett begränsat antal filmer svarar 
för den större delen av intäkterna. Granskar 
man i stället det ekonomiska resultatet fin
ner man en viss olikhet. Av kvalitetspre
mierade filmer förmådde enbart ca 65 pro
cent att av »egen kraft» täcka framställ
ningskostnaderna. Med tillägg av fond ut
delningen från filminstitutet förbättrades 
dock situationen så att ca 80 procent av 
filmerna gav positivt resultat. 

För övriga filmer medförde fondutdel
ningen ingen förbättring i antalet filmer 
med positiva resultat. Endast ca 13 procent 
av dessa filmer gav sin producent något 
överskott utöver framställningskostnaderna. 

I kapitel 9 behandlas avslutningsvis ett 
antal interna och externa relationer av bety
delse för branscheffektiviteten. Först ana
lyseras de kombinerade konsekvenserna för 
olika branschkomponenter av filmhyresbe-
stämmelserna och integrationen inom bran
schen. Enligt undersökningsresultaten var 
under perioden 1965—1969 den genom
snittliga filmhyran knappt 40 procent av 
biljettintäkterna efter det att avgiften till 
filminstitutet hade inbetalats. Med utgångs
punkt i de prestationer gentemot konsumen
terna som kan tillskrivas biografer och film
producenter finner författaren att den ge
nomsnittliga filmhyran snarare borde uppgå 
till 60 procent av nämnda belopp. Skillna
den på 20 procent görs till föremål för en 
kvantitativ analys baserad på marknads
andelarna för olika slags filmer. En föränd
ring av filmhyran av angiven storlek skulle 
vid en total biljettintäkt hos biograferna på 
140 mkr medföra avsevärda inkomstomför
delningar mellan branschkomponenterna. 
För de integrerade bolagen skulle inkomst
minskningar på ca 12 mkr bli följden av en 
sådan förändring. Även fristående biografer 
skulle få vidkännas ett inkomstbortfall i 
denna storlek eller nästan 13 mkr. För de 
amerikanska bolagen, övriga utländska pro-
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ducenter respektive fristående svenska pro
ducenter skulle en filmhyreshöjning med 20 
procentenheter medföra teoretiska resultat
förbättringar (ingen hänsyn har tagits till 
dynamiska aspekter) på ca 16 mkr, ca 6 
mkr respektive ca 2 mkr. Här nämnda för
ändringar tillskrivs i rapporten helt integra
tionsförhållandena i branschen, eftersom de 
integrerade bolagen genom sitt stora biograf
innehav kan hålla filmhyrorna på en konst
lat låg nivå. 

Integrationen får effekter också för kon
sumenterna. Dessa följdverkningar är dock 
svårare att analysera. I första hand påpekas 
att den låga filmhyran minskar biografernas 
kostnader och därför verkar återhållande på 
biljettpriserna. Mot detta skall dock ställas 
att filmhyran verkar konserverande på bio
grafstrukturen. Med beaktande av den lön
samhet hos biograferna som framkommer i 
kapitel 6 kan den slutsatsen dragas att en 
prestationsanpassad filmhyra skulle medföra 
omfattande nedläggningar bland både av
giftspliktiga och icke-avgiftspliktiga biogra
fer, vilket i sin tur positivt skulle påverka 
kostnadsstrukturen i branschen. Huruvida 
kostnadsreduktionerna vid en tänkt biograf
nedläggning skulle kunna medföra prisre
duktioner eller i varje fall en avtagande takt 
i prishöjningarna är svårt att avgöra. Under 
alla förhållanden skulle de totala distribu
tionskostnaderna kunna sänkas, låt vara med 
negativa kulturpoltiska effekter som följd. 
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2 Bakgrund och lägesbeskrivning 

2.1 Några grundläggande begrepp 

Liksom flertalet andra branschsystem före
ter filmbranschen vissa specifika egenskaper 
som måste klarläggas för att möjliggöra en 
bedömning av förhållandena inom bran
schen. En utförlig redogörelse för branschen 
och relationerna mellan skilda komponenter 
lämnas i kapitel 4. I detta avsnitt skall där
för endast översiktligt antydas några av de 
speciella branschegenskaper som omnämns 
senare i kapitlet samt i kapitel 3. 

Som utgångspunkt iför en branschbeskriv
ning kan lämpligen tas den klassiska distri
butionskedjan, vilken i sin enklaste form be
står av komponenterna producent, grossist, 
detaljist och konsument. Inom filmbran
schen används för motsvarande begrepp ter
merna »(film)producent», »filmuthyrare», 
»biograf» och »biobesökare». Såsom senare 
skall visas är framförallt producentbegreppet 
mångtydigt, men även andra oklarheter före
ligger.1 Som exempel kan nämnas att vissa 
bolags verksamhet är långtgående integrerad, 
dvs. skilda distributionsfunktioner utförs av 
ett och samma företag. Framför allt bör 
framhållas att de större filmproducenterna 
dels bedriver en omfattande filmuthyrning, 
dels äger ett stort antal biografer över hela 
landet. Såsom kommer att visas i kapitel 4 
existerar även andra integrationsformer. 

Den distribuerade varan, filmen, utgör 
också ett mångtydigt begrepp. I föreliggan
de rapport riktas intresset väsentligen mot 
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biograffilm i långfilmsutförande. Därmed 
förstås en film som primärt är avsedd för 
biografvisning och som har en viss minimi-
längd. Längden skall i 35-millimetersformat 
uppgå till minst 2 000 meter. Numera fästs 
främst avseende vid visningstiden och som 
biograffilm i långfilmsutförande räknas alla 
filmer, som har en visningstid motsvarande 
minst 2 000 meter i 35-millimetersformat.2 

Förutom biograffilmen visas ibland även 
något slags fyllnadsprogram, såsom en kort
film, en journalfilm eller en reklamfilm. I 
fyllnadsprogrammet kan även ingå utdrag ur 
kommande långfilmer, s. k. »trailers». 

En analys av prissättningen inom bran
schen måste göras i form av ett slags »ned
brytningsprocess». Priset per biljett fastställs 
av biografägaren och biografens bruttobil-
jettin takter per vecka utgör bas för den er
sättning som tidigare distributionsled erhål
ler. Från bruttobiljettintäkterna avgår för 
vissa biografer en biograf avgift på 10 pro
cent, vilken inbetalas till Svenska Filminsti
tutet'. På återstoden, nettobiljettintäkterna, 
beräknas därefter filmhyran, som utgör film-
uthyrarens ersättning. Filmhyran utgår med 

1 Termen »(film)distributör», som i praktiken 
ofta används i stället för filmuthyrare, kom
mer konsekvent att undvikas i föreliggande 
rapport. 

2 Se Svenska Filminstitutets verksamhetsbe
rättelse 1967/68, s. 10. 

' Reglerna för biografavgiften behandlas i 
avsnitt 2.3.1. 
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varierande procentsatser, beroende på stor
leken av nettobilj ettintäkterna. 

Filmhyran utgör ersättning enbart för 
biograffilmen. Eventuellt förekommande 
kortfilmer får ingen del av biljettintäkterna. 
För reklamfilmerna gäller att biografen er
håller särskild ersättning från reklamfilms-
uthyraren. Utdrag ur kommande filmer på
verkar inte direkt de ekonomiska relationer
na mellan biograf och filmuthyrare utan 
kan ses som en del av biografens åtagande 
gentemot filmuthyraren. 

Formerna för hur filmuthyraren ersätts 
för sin del av distributionsarbetet varierar 
starkt. En modell är att han får en viss pro
cent av influtna filmhyror. Det belopp som 
därefter återstår tillfaller producenten. Pro
duktionskostnaderna för den enskilda filmen 
påverkar således inte det pris producenten 
erhåller av senare distributionsled. Film-
hyresprocenten bestäms genom avtal mellan 
filmuthyrare och biografägare, vanligen lö
pande per år, och endast undantagsvis görs 
avsteg från dessa avtal. 

2.2 Perioden fram till den 1 juli 1963 

2.2.1 Statens relationer till filmbranschen 

Statens relationer till filmbranschen fram 
till den 1 juli 1963 har för föreliggande 
rapport enbart ett begränsat intresse och 
skall därför endast beröras i korthet. Karak
teristiskt för perioden var att statens intresse 
för biograffilmen i huvudsak var av fiskal 
karaktär, vilket tog sig uttryck i en kraftig 
beskattning av filmvisningen i form av nöjes
skatt. Nöjesskatt uttogs med få undantag på 
även andra nöjestillställningar, men biograf
filmen var hårdare beskattad än flertalet 
andra nöjesverksamheter. Nöjesskatten kom 
att spela en väsentlig roll i förhandlingarna 
mellan staten och filmbranschen i samband 
med film avtalets upprättande. I efterföljan
de underavsnitt ges därför en redogörelse 
för nöjesskattens omfattning under perioden 
med hänsyn till hur den drabbade biograf
filmen. 

Filmbranschen blev under perioden före
mål för ett flertal statliga utredningar. Dessa 
ledde till att branschen fr. o. m. 1951 erhöll 
ett begränsat ekonomiskt stöd från staten, 
och detta stöd var delvis bundet till nöjes
skatten. Även dessa stödåtgärder fick viss 
betydelse för utvecklingen efter den 1 juli 
1963 och skall därför i korthet beskrivas. 

2.2.2 Nöjesskatten på biografföreställningar 

Beskattning av offentliga nöjestillställningar 
infördes i Sverige år 1919. Skatten utdebi-
terades enligt olika taxor beroende på »nö
jesmomentet» hos respektive tillställning. 
För biografföreställningar gällde under hela 
nöjesskatteepoken att de drabbades av den 
vid varje tillfälle gällande högsta skattesat
sen. Fr. o. m. den 1 juli 1963 slopades all 
nöjesskatt och i samband därmed förband 
sig biograferna att i stället till Svenska Film
institutet inbetala en frivillig avgift på 10 
procent av bruttobiljettintäkterna. (Se av
snitt 2.3.) 

Såväl storleken av som principerna för 
biografnöjesskatten varierade starkt under 
perioden. I tabell 2.1 har med hjälp av ett 
godtyckligt valt biljettpris om 250 öre illu
strerats hur skatten under skilda perioder 
drabbade biograferna.1 På grund av prin
ciperna för filmhyresberäkningen fick nöjes
skatten direkta ekonomiska konsekvenser 
även för efterföljande distributionsled, vil
ket dock inte illustrerats i tabellen. 

Under nöjesskatteepokens två första de
cennier tillföll skatten i sin helhet kom
munerna. Utdebiteringen var emellertid fa
kultativ och alla kommuner utnyttjade inte 
sin beskattningsrätt. Biografnöjesskatten 
uppgick till 16 procent av det valda brutto
priset. Under första hälften av 1940 tillkom 
dessutom en statlig nöjesskatt om 5 öre per 
påbörjad 50-öring av priset efter skatt och 
skatten steg därför till 20 procent av brutto
priset. Fortfarande gällde dock att kom
munerna själva kunde bestämma om skatt 

1 För budgetåret 1953/54 utgjorde pristypen 
225 öre (SOU 1956: 23, s. 94). 
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skulle utdebiteras eller ej. Om kommunal 
nöjesskatt uttogs, så skulle emellertid även 
den statliga delen utdebiteras. 

Den 1 juli 1940 gjordes utdebiteringen 
obligatorisk och skatten tillföll stat och kom
mun i lika delar. I samband därmed ändra
des även utdebiteringsprincipen så att beräk
ningen gjordes i procent av biljetternas brut
topris, dvs. biljettpriset inkl. nöjesskatt. För 
de första 100 örena uttogs i nöjesskatt 15 
procent samt för överskjutande del 30 pro
cent av biljettpriset. Av fiskala skäl ändra
des procentsatserna år 1948 till 30 respek
tive 45 procent av biljettpriset samtidigt som 
statens andel av nöjesskatten ökades till 75 
procent. År 1957 infördes proportionell be
skattning i stället för den tidigare progres
siva, och skattesatsen fastställdes till 38 
procent av bruttopriset. Den år 1959 antag
na skattesänkningen till 33 procent av brut
topriset utgjorde endast en provisorisk åt
gärd i avvaktan på en mer noggrann analys 
av filmbranschens ekonomiska situation. I 
propositionen 1960: 79 föreslogs en sänk
ning av nöjesskatten till 27 procent. Bevill
ningsutskottet yrkade emellertid i sitt betän
kande 1960: 49 på att skattesatsen skulle 
sänkas till 25 procent och riksdagen antog 
detta förslag. För att något reducera skatte
bortfallet för kommunerna höjdes i samband 
därmed deras andel till 30 procent av nöjes
skatten. I de likalydande motionerna I: 253 
och II: 301 till 1963 års riksdag yrkades på 
ett fullständigt slopande av nöjesskatten, vil
ket också föreslogs i Kungl. Maj:ts proposi
tion 1963: 101. Riksdagen beslöt i enlighet 
med propositionen och fr. o. m. den 1 juli 
1963 upphörde nöjesskatten helt såväl för 
biografföreställningar som för andra nöjes
tillställningar. 

Nöjesskatten var till en början generell för 
allt slags film och oavsett visningsställe. Små
ningom infördes dock vissa lättnader i be
skattningen. I 1945 års nöjesskatteförord
nings 14 § fritogs från nöjesskatt film som 
»är ägnad att tjäna vetenskapligt ändamål 
eller upplysnings-, undervisnings- eller upp-
fostringssyfte», varvid det ankom på Statens 
biografbyrå att efter förhandsgranskning 
meddela om filmen kunde anses uppfylla 

nämnt ändamål. Nöjesskatteförordningens 
14 § utvidgades fr. o. m. 1957 till att om
fatta skattebefrielse även för barnmatinéer 
och av barnfilmklubbar visade filmer samt 
för »visning av film, som i studiesyfte an
ordnas uteslutande för medlemmar i organi
sation med huvudsaklig uppgift att studera 
filmens konstnärliga och sociala betydelse». 
Med den senare bestämmelsen avsågs ett 
underlättande av filmstudioverksamheten. 

2.2.3 Statligt stöd åt filmbranschen 

Under perioden fram till den 1 juli 1963 
genomfördes fem statliga utredningar om 
den svenska filmbranschens ekonomi.1 Ut
redningarna resulterade i olika slags stat
liga stödåtgärder dels åt filmproduktionen, 
dels åt vissa biografer. 

Det främsta motivet bakom den första 
utredningen var att undersöka om det då 
rådande internationella läget kunde anses 
motivera ett statligt stöd för att säkerställa 
en svensk filmproduktion. Vid denna tid
punkt var filmproduktionens ekonomiska 
situation ljus, bl.a. till följd av svårigheterna 
att importera utländsk film. Pendeln skulle 
emellertid komma att svänga och sjunkan
de lönsamhetssiffror inom filmbranschen bli 
det huvudsakliga motivet för att tillsätta 
övriga utredningar. 

Branschens lönsamhet påverkades under 
slutet av 1940-talet och resten av perioden 
till en början främst av kostnadsstegringar. 
För biograferna utgjorde nöjesskatten i mån
ga fall den tyngst vägande kostnadsposten. 
Under t.ex. perioden 1948—1957 tog nöjes
skatten såsom framgått av den tidigare re
dogörelsen 45 procent av den biljettpris
höjning som Statens Pris- och Kartellnämnd 
tillät biograferna att göra. Eftersom skatten 

1 Utredningarna återfinns i SOU 1942: 36, 
SOU 1951: 1, Detlofsson (1954), SOU 1956: 23 
samt SOU 1959: 2. Vissa ekonomiska problem 
har dessutom behandlats i statliga utredningar 
rörande filmcensuren. Författaren har i en sten-
cilerad rapport (Eklund, 1969) till filmutred
ningen gjort en sammanfattning av utredning
arnas resultat och förslag, vilka icke redovisas 
här. 
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frånräknades biljettintäkterna innan film
hyran beräknades fick skatten också åter
verkningar i senare distributionsled, samti
digt som prishöjningarna i sig möjligen på
verkade efterfrågan och i så fall därigenom 
ytterligare försämrade branschekonomin. 
Den tidvis mycket hårda beskattningen gav 
branschen argument för statligt stöd åt den 
svenska filmen, eftersom statsmakterna inte 
visade någon benägenhet att avskaffa nöjes
skatten. 

Vid sidan av nöjesskatten fick branschen 
mot slutet av 1950-talet ytterligare ett starkt 
argument för statligt stöd. Televisionens ge
nombrott medförde ett kraftigt publikbort
fall och trots att nöjesskattesatsen successivt 
började sänkas fr.o.m. 1957 fortsatte bran
schens lönsamhet att försämras. 

Det statliga stödet åt biograferna knöts di
rekt till nöjesskatten. Såsom tidigare nämnts 
utgjorde denna en betungande kostnadspost 
för samtliga biografer. Statsmakternas in
tresse riktades mot de mindre biograferna, 
vilkas lönsamhetsutveckling visat sig särskilt 
ogynnsam. Departementschefen framhöll 
därvid dessa biografers trivselskapande roll. 

De biografföretag varom här är fråga är 
i allmänhet belägna på landsbygden och fyller 
där en icke oviktig uppgift som trivselskapande 
faktor. Med hänsyn härtill finner jag motiverat 
att en särskild skattelindring genomföres för 
de mindre biografföretagen. (Prop. 1957:66, 
s. 101.) 

Fr.o.m. 1957 erhöll de mindre biograferna 
ett s. k. bottenavdrag, dvs. ett belopp med 
vilket nöjesskatten per vecka fick reduceras. 
Detta avdrag fick göras av samtliga biogra
fer som per vecka hade högst tre skatteplik
tiga föreställningar. Vid beräkningen av an
talet föreställningar medräknades således 
icke barnmatinéer och icke heller föreställ
ningar vid vilka visats film som var befriad 
från nöjesskatt enligt nöjesskatteförordning
ens 14 §. 

Stödet till de mindre biograferna utvidga
des successivt. Såsom framgår av tabell 2.2 
ökades dels bottenavdragets storlek, dels an
talet biografer som kom i åtnjutande av av
draget. Vid periodens slut uppgick avdraget 

till 150 kronor per veoka och fick göras av 
biografer med högst fem skattepliktiga före
ställningar per vecka. 

Tabell 2.2 Nöjesskattebefrielse under perio
den 1957—1963. 

Antal före- Bottenavdrag, dvs. belopp med vil-
ställningar ket nöjesskatten per vecka fick re-
per vecka1 duceras 

1957— 1959— 1960— 1961— 
1959 I960 1961 1963 

Högst 3 75 
Högst 4 75 125 
Högst 5 150 

1 Exkl. barnmatinéer och föreställningar med 
nöjesskattebefriad film. 

Statligt stöd åt svensk filmproduktion ut
gick fr.o.m. den 1 juli 1951. Även detta stöd 
knöts direkt till nöjesskatten. Producent av 
svensk biograffilm erhöll en direkt restitu
tion av viss storlek av statens andel av den 
nöjesskatt filmen inspelat. Kvalificerad för 
stöd var svensk film, vars längd icke un
dersteg 2 000 meter som bredfilm eller 800 
meter som smalfilm. Fr.o.m. budgetåret 
1955/56 differentierades stödet med hänsyn 
till om filmen var inspelad i svartvitt eller 
i färg. En sammanfattning av stödåtgärderna 
har återgetts i tabell 2.3. 

Såsom framgår av tabellen återbetalades 
under perioden 1951/52—1954/55 20 pro
cent av statens andel av den nöjesskatt 
filmen gav upphov till. Under perioden 
1955/56—1958/59 var procentandelen oför
ändrad för svartvita filmer men höjdes för 
färgfilmer till 35 procent. För budgetåret 
1959/60 återbetalades för svartvita filmer 30 
och för färgfilmer 45 procent av statens nö
jesskatteandel. För periodens tre sista år öka
des restitutionen till 80 procent för både 
svartvita filmer och färgfilmer. Resterande 
del (20 procent) avsattes till en särskild fond, 
varifrån producent av biograffilm kunde er
hålla kvalitetsstöd efter särskild ansökan. 
Såsom framgår av tabell 2.3 uppgick för 
budgetåren 1960/61 och 1961/62 kvalitets
stödet till 1 000 tkr årligen och för perio
dens sista budgetår till 1 500 tkr. 
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Tabell 2.3 Statligt stöd åt svensk filmproduktion under perioden 1 juli 1951 t o m 30 
juni 1963. 

Typ av stöd 

Skatterestitution, proc. av statens 
andel av nöjesskatten 

Svartvita filmer 
Färgfilmer 

Kvalitetspremiering i tkr, totalt 
för branschen per budgetår 

Budgetår 

1951/52— 
1954/55 

201 

1955/56— 
1958/59 

20 
35 

1959/60 

30 
45 

1960/61— 
1961/62 

801 

1 000 

1962/63 

80l 

1 500 

1 Ingen differentiering mellan svartvita filmer och färgfilmer. 

2.3 Perioden fr.o.m. den 1 juli 1963 

2.3.1 1963 års filmavtal 

Fr.o.m. den 1 juli 1963 slopades biograf
nöjesskatten och, bl.a. som en följd därav, 
även övrig nöjesskatt. Slopandet av bio
grafnöjesskatten motiverades i propositio
nen 1963:101 med att lönsamheten inom 
filmbranschen hade fortsatt att försämras 
under 1960-talet. Som främsta orsak härtill 
angavs den snabba utbyggnaden av televi
sionen. 

Den nu skildrade utvecklingen har medfört, 
att en del andra områden av samhällslivet kom
mit att utsättas för allvarlig konkurrens från 
televisionen. Detta torde med särskild styrka 
gälla filmen. Enligt de uppgifter som nu före
ligger har besöksfrekvensen på biograferna i 
Stockholm minskat med över 50 procent jäm
fört med förhållandena före televisionens till
komst. Liknande siffror redovisas också för 
Göteborg och Malmö. I Norrland har, i de 
städer dit televisionen nått, besöksfrekvensen 
sjunkit mycket snabbt med ca 50 procent. Det 
totala antalet biografbesök, som år 1957 upp
gick till 76 miljoner, hade 1961 sjunkit till 54 
miljoner. De preliminära siffror, som förelig
ger för år 1962, visar en fortsatt nedgång. An
talet biografer i riket har sedan år 1957 mins
kat med 266, varav 86 under det senaste året. 
Den årliga produktionen av svenska långfilmer, 
som år 1957 uppgick till 30 filmer, har under 
de senaste åren nedgått till omkring 15 filmer. 
(Prop. 1963: 101, s. 15.) 

I propositionen framhölls vidare att fil
men måste anses utgöra »en viktig faktor i 

kulturlivet» (s. 16) och att tidigare statliga 
stödåtgärder icke varit tillräckliga för att 
uppnå de mål, som avsetts med dem, dvs. 
att upprätthålla en svensk filmproduktion 
och främja produktion av kvalitativt högt
stående film. För att säkerställa en fortsatt 
produktion av svensk biograffilm krävdes 
enligt propositionen radikala åtgärder. Där
efter redovisas de förhandlingar som under 
våren 1963 upptogs mellan staten och film
branschens representanter (Sveriges Biograf-
ägareförbund, Folkets Husföreningarnas 
Riksorganisation, Föreningen Våra Gårdar, 
Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a. och 
Föreningen Sveriges Filmproducenter). För
handlingarna ledde fram till det s.k. film
avtalet mellan staten och filmbranschen.1 

Avtalet trädde i kraft den 1 juli 1963 men 
reviderades i mars 1968. Under våren 1972 
förändrades avtalet på nytt och dessa änd
ringar trädde i kraft den 1 juli samma år, 
bortsett från vissa övergångsbestämmelser. 
Det nu gällande filmavtalet har återgetts i 
bilaga 2. För föreliggande rapport är avta
lets utformning under perioden 1 juli 1963 
t.o.m. 30 juni 1972 av primärt intresse. Den 

1 Någon formell utredning tillsattes inte utan 
avtalet baserades i huvudsak på ett program 
som Schein (1962) framfört. Dessutom torde 
även vissa samband mellan filmavtalets utform
ning och den tidigare filmpolitiska debatten i 
övrigt kunna spåras. För en utförlig redogörel
se för förhandlingarna som ledde fram till film
avtalet hänvisas till Schein (1970). 
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närmaste redogörelsen avser denna period. 
Avsnittet avslutas emellertid med en kort
fattad beskrivning av de under 1972 träffa
de överenskommelserna. 

Genom avtalet bildade staten och ovan
nämnda organisationer en stiftelse, Svenska 
Filminstitutet, vars verksamhet regleras av 
filmavtalet. Vid avtalets tillkomst förutsat
tes att biografnöjesskatten skulle slopas, lik
som att det direkta statliga stödet till film
produktionen skulle upphöra. I gengäld för
band sig biograferna att till Svenska Film
institutet inbetala en biograf avgift på 10 
procent av bruttobiljettintäkterna, mot att 
inbetalade medel av institutet omfördelades 
inom branschen på i avtalet angivet sätt. 
Vissa undantag från avgiftspliktighet inför
des i avtalet, nämligen: 

a. För biografföreställning på fast visnings
ställe, vid vilket ges, utöver barnmatinéer, 
högst fem föreställningar per vecka. 

b. Vid visning av film, som är ägnad tjäna ve
tenskapligt ändamål eller upplysnings-, un
dervisnings- eller uppfostringssyfte. 

De biografer respektive filmföreställningar 
som undantogs från avgiftsskyldigheten hade 
såsom framgår av föregående avsnitt också 
varit befriade från nöjesskatt. För dessa bio

grafer och filmer medförde filmavtalet där
för inga förändringar på kostnadssidan. 

De medel som avgiftspliktiga biografer 
inbetalar till Svenska Filminstitutet skall an
vändas för vissa i filmavtalet angivna ända
mål. Medlen förvaltas hos filminstitutet på 
särskilda fonder. Ursprungligen var antalet 
fonder fem men vid avtalsändringen i mars 
1968 tillkom ytterligare en fond, F-fonden. 
De t.o.m. den 30 juni 1972 gällande för
delningskriterierna har återgetts nedan. 

Av uppställningen kan utläsas att under 
denna period fick producenter av svenska 
biograffilmer en direkt utdelning från A-, 
B-, C- och F-fonderna. Större delen av till 
institutet inbetalda medel kom således den 
svenska filmproduktionen direkt till godo. 
Övriga medel användes dels för gemensam
ma branschändamål, D-fonden, dels för ut
bildning, undervisning, forskning etc. inom 
filmens område samt för bestridande av 
filminstitutets förvaltningskostnader, E-fon-
den. Den del av avgiften som tillfördes D-
och E-fonderna kan sägas ha utgjort ett 
slags indirekt branschstöd. 

Det generella stödet ur A-fonden utgick 
till alla svenska biograffilmer oavsett när 
de hade producerats, medan utdelningen 
från B- och C-fonderna kunde tillfalla en-

Fond Fördelningskriterier Procent av 
inbetalda medel 

1.7.63— 1.7.69— 
30.6.69 30.6.72 

A Direkt stöd till producenterna av de svenska biograffilmer (lång
filmer) som under redovisningsåret visats i Sverige, med fördelning 
dem emellan i direkt proportion till filmernas bruttobiljettintäkter. 

B Kvalitetsstöd till producenterna av de svenska biograffilmer vilka 
enligt i filmavtalet fastställda kriterier, utvalts av en härför sär
skilt utsedd jury. 

C Förlustutjämningsstöd till producenter av de svenska biograffilmer, 
vilka är berättigade till kvalitetsbidrag. 

D Bestridande av gemensamma branschändamål, främst informations
verksamhet i olika avseenden. 

E Allmänt stöd åt utbildning, undervisning, forskning, museal verk
samhet etc. samt bestridande av förvaltningskostnader. 

F Tillhandahållande av produktionslån och/eller produktionsgarantier 
åt svensk biograffilmsproduktion. 

Summa 

30 

20 

20 

20 

15 

5 

30 

0 

100 

10 

5 

30 

15 

100 

SOU 1973: 16 21 



dast de filmer som hade premiärvisats efter 
den 30 juni 1963. S.k. samproducerad film, 
dvs. film som tillkommit i samverkan mellan 
svenska och utländska intressen, kunde 
också erhålla utdelning från A-, B- och C-
fonderna. Den svenska kapitalinsatsen måste 
dock uppgå till minst 25 procent av produk
tionskostnaderna samt den svenska insatsen 
av artistiska medarbetare vara av påtaglig 
betydelse. Utdelningen reducerades dock i 
relation till den utländska kapitalinsatsen. 
Även film som tillkom i samverkan mellan 
den svenska televisionen och svensk film
producent kunde under vissa betingelser er
hålla utdelning från A-, B- och C-fonderna, 
varvid utdelningen reducerades i relation till 
televisionens kapitalinsats. 

Utdelning från B- och C-fonderna kunde 
endast ifrågakomma för filmer som film
institutets jury hade tilldelat viss minimi-
poäng. Bägge fonderna utgjorde således en 
kvalitetspremiering; för C-fonden tillkom 
dock ytterligare ett kriterium, nämligen att 
filmen hade gått med förlust enligt de an
visningar institutet utfärdat för förlustbe
räkning. Varje film som uppnådde minimi-
poängen erhöll ur tillgängliga B-fondsmedel 
en andel som stod i direkt relation till den 
utdelade poängsiffran. Vid utdelning från 
C-fonden togs hänsyn till såväl förlust som 
erhållen kvalitetspoäng. För varje bidrags-
berättigad film multiplicerades förlusten med 
kvalitetspoängen och filmen fick utdelning 
i relation till den så uppkomna produkten. 

För både B- och C-fonderna komplette
rades utdelningsbestämmelserna av s.k. 
spärregler. Den maximala utdelningen ur 
respektive fond som en film kunde erhålla 
uppgick till 20 procent av tillgängliga medel. 
När spärreglerna utlöstes för någon film 
reducerades utdelningen i samma proportion 
även för övriga bidragsberättigade filmer. De 
överblivna medel som därigenom kunde 
uppstå i såväl B- som C-fonden överfördes 
till E-fonden. 

Genom avtalsändringen i mars 1968 till
kom fr.o.m. den 1 juli 1969 ytterligare en 
fond, F-fonden. Denna gjordes liksom A-
fonden generellt verkande i den meningen 
att stöd skulle kunna utgå helt oavsett fil

mens konstnärliga kvalitet. I samband med 
avtalsändringen 1969 gällde vissa övergångs
bestämmelser för filmer premiärsatta under 
våren detta år. Såsom kommer att visas i 
kapitel 8 fick några filmer utdelning från 
F-fonden redan före dess formella ikraft
trädande. 

Både C- och F-fonderna konstruerades på 
så sätt att filmproducenten kunde bli helt 
eller delvis återbetalningsskyldig för de me
del han erhöll ur dessa fonder. Skälet härtill 
ligger i svårigheten att vid en given tidpunkt 
fastställa en films lönsamhet. Eftersläpning 
i intäkterna kan nämligen ge anledning till 
revision av filmens efterkalkyl. 

De förändringar i filmavtalet som genom
fördes under våren 1972 omfattade dels 
ändringar i fondernas antal och relativa an
delar av influtna medel, dels nya bestäm
melser rörande Svenska Filminstitutets orga
nisation. Endast det förra slaget av ändring
ar behandlas här. För en utförlig redogö
relse för de organisatoriska förändringarna 
hänvisas läsaren till bilaga 2. 

Av de tidigare fonderna har A- och C-
fonden helt slopats medan B-fondens andel 
av influtna medel minskats från 20 till 10 
procent. Övriga fonder, dvs. D-, E- och F-
fonderna, finns fortfarande kvar och erhål
ler samma andel av influtna medel som ti
digare, alltså 5, 30 respektive 15 procent. 
Genom A- och C-fondernas upphörande 
samt B-fondens reducering har 40 procent 
av influtna medel »friställts» och dessa för
delas numera på två nya fonder. 

Minskningen av B-fondens andel från 20 
till 10 procent av medlen har kompletterats 
med en förändring av tidigare nämnda 
spärregler. Visserligen kan en film fortfa
rande inte erhålla mer än maximalt 20 pro
cent av disponibelt belopp, men eventuellt 
överskjutande medel fördelas numera på 
övriga kvalitetsbidragsberättigade filmer. Ti
digare överfördes spärrade belopp till E-
fonden och användes av filminstitutet för 
både lång- och kortfilmsproduktion. I stället 
för dessa överföringar disponerar institutet 
numera en av de nya fonderna, G-fonden, 
för egen produktionsverksamhet. Till G-fon
den avsätts 10 procent av influtna medel — 
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motsvarande minskningen av B-fonden — 
och denna fond skall av filminstitutet använ
das för lång- och kortfilmsproduktion i de 
ungefärliga proportionerna 70/30. 

Fram till den 1 juli 1972 tilldelades A-
och C-fonderna gemensamt 30 procent av 
influtna medel. Fr.o.m. spelåret 1974/75 
skall båda dessa fonder ha upphört helt och 
motsvarande medel återfinnas i H-fonden. 
C-fonden upphörde omedelbart i samband 
med avtalsändringen medan A-fonden skall 
avtrappas med 5 procent årligen under spel
åren 1972/73 och 1973/74 för att helt upp
höra fr.o.m. spelåret 1974/75. Under här 
nämnda period kommer H-fonden att till
växa i motsvarande grad. 

De medel som skall avsättas till H-fonden 
kommer att användas för selektiva produk
tionslån och/eller produktionsgarantier. Stöd 
ur H-fonden skall utgå till filmer med »konst
närlig inriktning». Fonden är uppdelad på 
två delfonder, H 1 och H 2, vilka vardera 
erhåller hälften av influtna medel. Medlen 
förvaltas av en särskild fondstyrelse för var
dera fonden. Ledamöterna till dessa styrel
ser utses av olika intressegrupper. Film
branschen utser flertalet medlemmar till 
fondstyrelsen för H 1 medan valet av sty
relseledamöter till H 2 i huvudsak görs av 
olika sammanslutningar av yrkesutövare in
om filmområdet. 

Den senaste avtalsändringen medförde 
också en principiell förändring i relationer
na mellan staten och filmbranschen. Film-
avtalets tillkomst 1963 fick till konsekvens 
att det tidigare statliga stödet åt filmbran
schen upphörde. I samband med överlägg
ningar inom filminstitutets styrelse om 1972 
års avtalsförändringar framförde filmbran
schens representanter »att det mot bakgrund 
av de sjunkande besökssiffrorna är nödvän
digt att komplettera branschens ekonomiska 
resurser med statsanslag för att den svenska 
filmen skall kunna överleva» (Prop. 1972: 
36, s. 8 f). I propositionen framhöll depar
tementschefen följande om ett statligt stöd. 

Mot bakgrund av vad jag redovisat i det fö
regående förordar jag att ett statsbidrag anvisas 
till filminstitutets nya fond för selektivt för
handsstöd. Detta bidrag bör beräknas till ett 

belopp som motsvarar den avtalade avtrapp-
ningen av A-fonden från 20 till 15 procent av 
avgiftsmedlen. För budgetåret 1972/73 beräk
nar jag detta bidrag till 767 000 kr. Jag är 
inte beredd att nu ta ställning till frågan om 
ytterligare bidrag till denna fond i samband 
med en fortsatt avtrappning av A-fonden. (Prop. 
1972: 36, s. 12). 

Visserligen har statsanslaget för budget
året 1972/73 knutits till A^fondens avtrapp
ning men medlen har tillförts H-fonden och 
icke den generella F-fonden. Dessutom kan 
noteras att något slutligt ställningstagande 
beträffande framtida statsanslag icke görs. 

Filmavtalet gäller t.o.m. den 30 juni 1983. 
Staten äger dock rätt uppsäga avtalet vid 
brott mot detta, liksom branschorganisatio
nerna under speciella betingelser kan från
gå gjorda åtaganden. Framförallt har därvid 
betonats att avtalet kan sägas upp om staten 
åter inför nöjesskatt eller annan skatt av lik
artad karaktär. Vid 1972 års ändring fast
slogs explicit att mervärdeskatt på filmhyror 
eller på försäljning av biografbiljetter ock
så ger branschen rätt att frånträda avtalet. 
I avtalets ursprungliga utformning fanns en 
passus som gav branschen rätt att säga upp 
avtalet om besöksfrekvensen på biografer
na sjönk under en viss nivå. I samband med 
1972 års ändring avstod dook filmbranschen 
från sin tidigare uppsägningsrätt grundad på 
nämnda besöksfrekvens. 

2.3.2 Svenska Filminstitutets verksamhet 

Filmreformen har för filmbranschen med
fört konsekvenser av såväl ekonomisk som 
annan art. De ekonomiska konsekvenserna 
märks främst genom den interna resurs
omfördelning inom branschen som avtalet 
gett upphov till. Filmreformen kan troligen 
också tillskrivas effekter av annat slag, t.ex. 
påverkan på såväl inriktningen hos som om
fattningen av det totala utbudet av svensk 
biograffilm. Dessa konsekvenser har dock 
ej analyserats i rapporten. Här skall enbart 
lämnas en redogörelse för fördelningen av de 
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medel som influtit till Svenska Filminstitutet 
under perioden 1963/64 t.o.m. 1970/71. 

I tabell 2.4 återfinns en sammanställning 
över de till Svenska Filminstitutet influtna 
medlen samt deras förbrukning. Till influt
na medel har hänförts dels inbetalda bio
grafavgifter, dels viss avkastning av kapita
let, vilket kommenteras nedan. Såsom fram
går av tabellen har Svenska Filminstitutet 
under åttaårsperioden totalt disponerat drygt 
122 mkr. Nedgången i besöksfrekvensen på 
biograferna har dock försämrat filminstitu
tets ekonomi. Till en början kunde den mins
kade publiktillströmningen delvis kompense
ras med höjda biljettpriser. Fram t.o.m. spel
året 1967—68 ökade filminstitutets årliga 
intäkter för att under de två följande spel
åren minska något. Under periodens sista 
spelar steg intäkterna åter, vilket dock för
klaras av ovanligt stora publikframgångar 
för några få filmer. 

Till A-fonden influtna medel har i sin 
helhet utdelats till filmproducenterna. För 
periodens sista spelar kommer visserligen 
redovisningen av utbetalningarna att ske 
först i verksamhetsberättelsen för år 1971/ 
72 men kan förutsägas och har därför med-
tagits i tabellen. Det totala generella stödet 
ur A-fonden har för perioden uppgått till 
drygt 31 mkr eller i genomsnitt per år till 
ca 4 mkr. 

I kvalitetsbidrag, B-fonden, har till svensk 
film utbetalats ca 18,5 mkr under periodens 
sju första år eller i genomsnitt per år ca 
2,6 mkr. För kvalitetspremierna enligt B-
fonden förekommer en eftersläpning i redo
visningen på ett år. För spelåret 1970/71 
har därför ingen utdelning upptagits, efter
som denna kan komma att reduceras om 
spärreglerna utlöses. En granskning av ta
bellen visar, att för periodens sju första år 
har ca 93 procent av de till B-fonden influt
na medlen utdelats. Återstoden har genom 
spärreglerna innehållits och överförts till E-
fonden. 

Till C-fonden har totalt influtit ca 15,7 
mkr. Eftersläpningen i utbetalningarna en
ligt C-fonden uppgår till två år. För perio
dens sex första år har totalt utdelats ca 9,3 
mkr i förlustutjämningsbidrag, vilket i ge-
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nomsnitt per år gör ca 1,6 mkr. Till förfo
gande för förlustutjämning har sammanlagt 
funnits ca 12,7 mkr. Till följd av spärr
reglerna har emellertid enbart ca 73 procent 
av tillgängliga medel utdelats och återsto
den, dvs. ca 27 procent, har överförts till 
E-fonden. 

Genom den år 1968 genomförda avtals
ändringen tillkom fr.o.m. spelåret 1969/70 
en produktionsgarantifond, F-fonden. Se
dan dess har till F-fonden influtit totalt oa 
5,0 mkr. I detta belopp har då inräknats 167 
tkr för spelåret 1968/69, vilka medel egent
ligen skulle ha tillförts A-fonden. Genom 
övergångsbestämmelserna kunde dock pro
ducenterna i stället välja en produktionsga
ranti. 

Totalt har under perioden direkt till svensk 
filmproduktion utbetalats ca 60,0 mkr eller 
ca 7,5 mkr i genomsnitt per år. Därtill kom
mer innehållna B-, C- och F-fondsmedel på 
ca 10,0 mkr, vilka till följd av eftersläpning
en ännu icke kunnat delas ut. Även om viss 
del av dessa medel kommer att spärras, så 
torde utdelningen för perioden komma att 
öka med åtminstone ca 8,0 mkr, dvs. med 
ytterligare minst 1,0 mkr i genomsnitt per 
år. 

Den indirekta resursomfördelningen sker 
via D- och E-fonderna. Hälften av till D-
fonden influtna medel gick tidigare till 
filmbranschens samarbetsfond för att använ
das till gemensamma branschaktiviteter.1 

Efter avtalsändringen 1968 reducerades 
branschens andel av D-fonden till 30 pro
cent för att vid 1972 års ändring höjas till 
40 procent. Återstoden används av filmin
stitutet till olika slags informationsverksam
heter. Totalt har till D-fonden influtit ca 5,7 
mkr, och dessa medel har i det närmaste 
helt förbrukats. 

Till E-fonden avsätts varje år 30 procent 
av influtna avgifter. Fonden används dels 
till att bestrida filminstitutets förvaltnings
utgifter, vilka under åttaårsperioden uppgått 
till totalt ca 6,9 mkr eller ca 860 tkr per år, 

1 Filmbranschens samarbetsfond förvaltar in
flutna medel för samma branschorganisationer 
som undertecknat avtalet. 
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dels till institutets övriga verksamheter.1 

Dessa senare kan indelas i verksamheter som 
ger (eller principiellt kan ge) direkt ekono
misk avkastning och sådana verksamheter 
som (huvudsakligen) medför enbart kostna
der för filminstitutet. 

Mätt i ekonomiska mått utgör kapitalpla
ceringen den väsentligaste delen av den av
kastande verksamhetstypen. Av tabell 2.4 
framgår, att intjänade räntor under den här 
redovisade perioden uppgår till totalt ca 
4,5 mkr.2 Därtill kommer avkastningen på 
i filmhuset investerat kapital. Denna avkast
ning kan dock ej avläsas ur institutets verk
samhetsberättelser och har därför ej medta-
gits här. Slutligen skall nämnas filminstitu
tets intäkter från egen biograffilmsproduk
tion. Totalt för hela åttaårsperioden uppgår 
dessa intäkter till ca 2,7 mkr. 

Den av Svenska Filminstitutet bedrivna 
övriga verksamheten, vilken endast indirekt 
kommer filmbranschen till godo, tar i an
språk den större delen av till E-fonden av
satta medel. Dessa verksamheter utgörs av 
t. ex. dokumentation, museal verksamhet, 
forskning inom filmens område etc. 

1 Förvaltningskostnaderna kan inte direkt ut
läsas ur tabellen. Vid beräkningen har kost
naderna för de två första verksamhetsåren re
ducerats med visst finansiellt stöd, som ej hör 
till förvaltningskostnaderna och för senare verk
samhetsår inte heller upptagits under denna 
rubrik. 

2 De i tabellen tillsammans med räntor upp
tagna »diverse intäkter» uppgår för perioden 
som helhet till enbart ca 318 tkr. 
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3 Problemstrukturering och föreställningsram 

3.1 Problemen enligt utredningsdirektiven 

I utredningsdirektiven (se bil. 1) anges ett 
antal företeelser på filmens område som ur 
samhällets synvinkel ännu ej funnit någon 
tillfredsställande lösning. Även om filmut
redningen har mandat att behandla alla rele
vanta problemområden kan det vara av 
intresse att närmare granska de företeelser 
som särskilt framhålls i direktiven. Man fin
ner därvid en omfattande uppräkning av mer 
eller mindre artskilda »problem»: 

a. Distributionen av biograffilm är otillräckligt 
utbyggd på andra orter än i de största stä
derna. 

b. Förutsättningarna för import av utländsk 
kvalitetsfilm och distribution inom landet av 
både svensk och utländsk kvalitetsfilm är 
ogynnsamma. 

c. Filmundervisningen i skolorna kommer att 
ställa ökade anspråk på såväl tillgång till 
som lämpliga visningslokaler för biograf
film. 

d. Kommersiella förutsättningar saknas för 
distribution av kortfilm. 

e. Ekonomisk integration inom filmbranschen 
skapar problem för vissa företag (och under
lättar för andra). 

f. Biograffilmsproduktionens lönsamhet kan 
förmodas vara låg utom möjligen för de 
företag som bedriver en kontinuerlig pro
duktion. 

g. Samspelet mellan televisionen och biograf-
filmsproducerande företag är icke tillfreds
ställande utformat. 

h. Filmstudiorörelsens tillgång till och möjlig
heter att distribuera biograffilmer är otill
fredsställande. 

i. Barnfilmklubbarnas situation är otillfreds
ställande. 

Efter katalogiseringen av dessa »problem
områden» görs i direktiven följande sam
manfattning: 

Samtliga här berörda frågor liksom även 
samspelet mellan produktionen av film för 
biografvisning respektive TV påverkas i hög 
grad av organisationen av och förhållandena 
i den svenska filmbranschen. Förslag att kom
ma till rätta med problemen, som berörts, för
utsätter en kartläggning och bedömning av 
filmbranschens ekonomiska struktur. 

De ovan antydda problemen samt citatet 
ur direktiven kan ge upphov till åtminstone 
tre reflektioner. För det första förutsätts att 
samtliga problem på något sätt kan relateras 
till »organisationen av och förhållandena 
i den svenska filmbranschen». För det andra 
kan ifrågasättas om problemuppräkningen är 
fullständig eller om ytterligare väsentliga 
problemområden bör beaktas. Den tredje 
reflektionen sammanhänger med hur uttryc
ket »en kartläggning och bedömning av film
branschens ekonomiska struktur» skall tol
kas, dvs. vilka krav som kan ställas på en 
sådan utredning. 

Samtliga här nämnda reflektioner belyses 
i detta kapitel. Författaren har därvid funnit 
det ändamålsenligt att granska problem
komplexet ur tre skilda aspekter. I första 
hand ses problemen ur samhällets synvinkel, 
varvid de sätts in i ett slags »totalperspektiv» 
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gentemot vilket utredningsuppdraget avgrän
sas. Detta sker i kapitlets nästföljande hu
vudavsnitt. 

I kapitlets tredje huvudavsnitt ges en över
sikt över de problem som filmbranschen i 
nuläget har. Filmbranschens problem kan 
sägas utgöra en del av samhällets problem. 
De av filmbranschen upplevda problemen 
behöver emellertid inte överensstämma med 
de »verkliga» problemen sedda ur samhäl
lets synvinkel. Dessa framgår av den valda 
utredningsmetodiken, vilken alltså speglar 
författarens föreställning om vilka de verk
liga problemen är. 

I kapitlets fjärde huvudavsnitt avgränsar 
författaren utredningsproblemet, dvs. anger 
hur stor del av det totala problemkomplexet 
som behandlas i föreliggande rapport. Där
vid redogörs också för större delen av den 
teoretiska föreställningsram som legat till 
grund för behandlingen av det avgränsade 
utredningsproblemet. I avsnittet redovisas 
också de grundläggande värdepremisser som 
författaren arbetat med. 

3.2 Samhällets problem 

3.2.1 Filmpolitiska mål 

Tillsättandet av filmutredningen kan princi
piellt ses som en viljeförklaring från rege
ringens sida att pröva huruvida det kan 
anses motiverat med ett utvidgat samhälle
ligt engagemang på bl. a. biograffilmens om
råde, t. ex. i form av ett direkt ekonomiskt 
stöd av antingen generell natur eller special-
destinerat till viss verksamhet.1 Det ligger 
då nära till hands ställa frågan om ett eko
nomiskt behov verkligen föreligger, dvs. om 
filmbranschens ekonomi är sådan att dess 
existens — helt eller delvis — är beroende 
av samhälleligt stöd. Detta kan betraktas 
som ett »ekonomiskt problem i inskränkt be
märkelse» och behandlas längre fram. Tills 
vidare antas att ett stödbehov föreligger. 

Nästa steg i beslutsprocessen blir då att 
undersöka i vilken omfattning filmbranschen 
bidrar till att uppfylla samhällets kultur

politiska mål i allmänhet och filmpolitiska 
i synnerhet. Detta är möjligt endast under 
förutsättning att målen finns formulerade 
eller vid behov kan formuleras. Någon 
explicit statlig målformulering har aldrig 
gjorts, varken för kultursektorn som helhet 
eller för filmsektorn, även om enstaka del
mål kan urskiljas för skilda kultursektorer. 
År 1968 tillsattes emellertid en utredning, 
Kulturrådet, vars främsta uppgift är att 
arbeta med de långsiktiga kulturpolitiska 
målfrågorna (Lindroth, 1970). Utredningen 
har ännu ej avlämnat sitt första betänkande 
men utgav under hösten 1970 en samman
ställning av insamlat bakgrundsmaterial och 
vissa preliminära analyser (Idéer i kultur
politiken. Studier utgivna av Kulturrådet, 
1970).2 

I Kulturrådets skrift struktureras målen 
enligt en modell som använts av Lågin-
komstutredningen. Därvid skiljs mellan tre 
huvudgrupper av mål för kulturpolitiken. 
De individorienterade målen tar sikte på att 
uppfylla den enskilde individens varierande 
behov, t. ex. behovet av skönhetsupplevelser 
av skilda slag. Kulturpolitiken kan också 
sägas ha till uppgift att stödja andra sam
hälleliga mål. Som exempel kan nämnas att 
höja den allmänna bildningsnivån varvid må
len sägs vara samhällsanpassade. Den tredje 
typen av mål är sådana som har till uppgift 
»att bana väg för nya, som bättre uppfat
tade samhällsförhållanden» (a. a., s. 88). Mål 
av detta slag kallas samhälls förändrande. 

En annan indelning av målen är i mani
festa och latenta mål. De förra är klart ut
talade medan de senare endast indirekt kan 
fastställas. 

Kulturrådet har i sitt hittillsvarande ar
bete försökt kartlägga bl. a. samhällets kul
turpolitiska mål. Granskningen har därvid 
främst avsett de politiska partiernas ageran
de under skilda tidsepoker samt de faktiska 
reformer som genomförts på kulturpoliti
kens område. Analysen har också omfattat 

1 Jfr föregående kapitel. Statsmakterna har 
inte fattat några för framtiden slutgiltiga beslut 
vid sidan av filmavtalet. 

2 Kulturrådets betänkande, SOU 1972:66, 
publicerades efter det att detta skrevs och har 
därför icke beaktats här. 
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den kulturpolitiska allmändebatten under 
1960-talet. Däremot har i den här åberopa
de skriften inte växelverkan mellan allmän
debatten och den förda politiken explicit 
medtagits i analyserna. Trots att Kulturrå
dets arbete inte har beaktats i sin helhet kan 
det vara av intresse att granska några av de 
preliminära slutsatser som Lindroth redo
visar i sin uppsats. 

För det första kan utläsas att de kultur-
politiska målen i mycket ringa utsträckning 
är manifesta. Individorienterade mål åter
finns i allmänhet endast i samband med 
principiella deklarationer om t. ex. kultur
politikens samhällsfunktioner, och målen är 
icke operationella. De samhällsanpassade 
målen framkommer i allmänhet som ett 
slags bihang till mål inom andra samhälls
sektorer. 

De större, manifesta förklaringarna och poli
tiska målen finns på andra håll eller är lät
tare att urskilja inom mera omfattande verk
samhetsområden: skolan, folkbildningen, fa
miljepolitiken, barn- och ungdomspolitiken, 
miljöpolitiken osv. En fullständig analys av 
målen för den statliga kulturpolitiken är ytterst 
beroende av det resultat en analys av målen för 
dessa större och mer övergripande politiska 
verksamhetsfält ger. (a.a., s. 132) 

Citatet utgör ett exempel på en mer all
män tendens som Lindroth ofta återkommer 
till, nämligen att kulturpolitiken i allt högre 
grad integreras i den allmänna politiken. 
Detta innebär att kulturpolitiken ofta ses 
som ett redskap vid uppfyllandet av såväl 
samhällsanpassade som samhällsförändrande 
mål inom andra områden. Som exempel kan 
nämnas samspelet mellan kultur- och miljö
politik vid planering av nya bostadsområden. 

En granskning av den kulturpolitiska mål
strukturen inom enbart filmsektorn ger även 
den ett klent utbyte. Lindroth (a. a., s. 100) 
framhåller att filmreformen gavs två mål, 
nämligen att »upprätthålla den svenska film
produktionen» samt att »skapa 'konstnärligt 
och kulturellt högtstående filmer'». Detta är 
dock en alltför snäv begränsning av film
reformens mål, vilket en granskning av bl. a. 
filmavtalets andra paragraf visar. De mål 
som där ytterligare kan utläsas är dock av 
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mindre intresse för denna rapport och tas 
därför icke upp här. 

De båda ovan angivna målen kan preci
seras något. Svensk filmproduktion kan upp
rätthållas på åtminstone två sätt. Dels kan 
produktionen ske i samhällets egen regi, dels 
kan den överlämnas åt den redan etable
rade filmindustrin respektive åt enskilda per
soner och/eller företag som önskar etablera 
sig som filmproducenter. Beslutet bakom 
filmreformen syftade otvivelaktigt till att 
skapa ett ekonomiskt klimat på filmens om
råde som skulle möjliggöra svensk biograf
filmsproduktion utan något direkt samhäl
leligt engagemang i själva framställnings
processen av filmerna. 

Det andra målet Lindroth framhåller är 
egentligen endast ett delmål av det första. 
Produktionen avsågs bli inriktad mot »konst
närligt och kulturellt högtstående filmer». 
I filmavtalets andra paragraf uttrycks t. ex. 
att stiftelsens (Svenska Filminstitutets) upp
gift är »att främja värdefull svensk film
produktion». Huruvida samhällets mål nå
gonsin varit att urskillningslöst stödja all 
biograffilmsproduktion är svårt att avgöra. 
Den senaste ändringen av filmavtalet tyder 
dock på att målen numera i alldeles över
vägande grad är att stödja enbart den 
»värdefulla» filmen. 

När det gäller filmdistribution finns inga 
manifesta mål. I filmavtalet berörs distribu
tionsproblemen överhuvud icke. Av tidigare 
samhälleliga åtgärder kan dock vissa slut
satser dragas. 

Under nöjesskatteepoken fick vissa bio
grafer med få ordinarie föreställningar per 
vecka skattelättnader genom det i kapitel 2 
nämnda bottenavdraget. Vid filmreformens 
genomförande undantogs dessa biografer 
från avgiftsplikt till filminstitutet. I och för 
sig kan det finnas flera motiv för dessa åt
gärder. Det är dock troligt att ett huvud
motiv har varit omsorgen om avnämarna, 
dvs. biografbesökarna. Flertalet av de biogra
fer som berördes av bottenavdraget var be
lägna på landsbygden eller i mindre kom
muner, dvs. orter som i allmänhet hade ett 
blygsamt kulturutbud. Även om hittillsva
rande åtgärder troligtvis haft endast begrän-
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sad effekt tyder de på att statsmakterna har 
en önskan att bidra till ett ökat filmutbud 
på mindre orter och på landsbygden. 

3.2.2 Problemen i ett vidare perspektiv 

Författaren har fått i uppdrag att göra »en 
kartläggning och bedömning av filmbran
schens ekonomiska struktur». Intresset i den
na rapport fokuseras därför i första hand 
mot en granskning av filmbranschens resurs
förvaltning med hänsyn tagen till det »all
männa klimat» i vilket branschen arbetar. 
Att basera beslut om eventuella stödåtgär
der — eller uteblivna sådana — enbart på 
grundval av en analys av branschens eko
nomiska status medför dock suboptimerings-
risker. En åtgärd som får positiva verk
ningar för en del av systemet kan ge nega
tiva effekter i andra delar och kanske 
t. o. m. en negativ totaleffekt. Det finns 
därför anledning sätta in analysen i ett vida
re sammanhang. 

Filmbranschen utgör ett av flera delsys
tem i det totala kultursystemet. Ur samhäl
lets synvinkel kan systemets aktiviteter vär
deras på skilda sätt och tillsvidare riktas 
intresset mot systemets »effektivitet» utan 
närmare anknytning till någon speciell be
slutssituation. 

Effektivitetsbegreppet är ingalunda enty
digt. Principiellt syftar effektivitetsmätning
ar till att relatera prestationer (outputs) och 
uppoffringar (inputs) till varandra enligt 
formeln: 

Uppoffring 

Effektivitetsmåtten kan vara av skilda slag 
beroende på hur prestationerna och uppoff
ringarna mäts. I allmänhet gäller dock att 
effektiviteten relateras till målet (för t. ex. 
en viss verksamhet), dvs. att effektiviteten 
är ett uttryck för graden av måluppfyllelse. 
Valet av både prestations- och uppoffrings-
mått blir då beroende av i vilka begrepp 
målet (målen) har formulerats.1 I det föl
jande skiljer författaren mellan ekonomisk 

effektivitet och samhällseffektivitet. Det för
ra begreppet har relevans när målen uttrycks 
i form av t. ex. vinstmaximering medan 
samhällseffektivitet är ett uttryck för i vilken 
utsträckning en verksamhet bidrar till sam
hällsnyttan. Denna senare term används där
vid som sammanfattande uttryck för alla 
tänkbara nyttoaspekter som kan anföras i 
ett givet sammanhang. 

Den ekonomiska effektiviteten hos en 
bransch kan mätas genom olika slag av lön-
samhetsmått, varvid både prestationer och 
uppoffringar värderas i kronor. I tidigare 
filmutredningar har detta tillvägagångssätt 
använts. Kostnads- och intäktsekonomiska 
analyser av biograffilmsproduktionens och 
biografernas lönsamhet har lagts till grund 
för statsmakternas ställningstaganden till 
samhälleligt stöd åt branschen. Frågan är 
under vilka betingelser ett beslutsunderlag 
grundat på enbart den ekonomiska effekti
viteten kan anses tillräckligt. 

Den ekonomiska effektiviteten kan sägas 
utgöra ett mått på konsumenternas värde
ring av filmbranschens direkta prestationer 
men utsäger ingenting om de indirekta eller 
externa effekter som dessa prestationer kan 
tänkas ha på samhällsnyttan i dess helhet. 
De externa effekterna är troligen av starkt 
skiftande karaktär och kan påverka sam
hällsnyttan både positivt och negativt. Nå
gon systematisk granskning av biograffil
mens externeffekter existerar inte. Antyd
ningar finns dock i skilda skrifter.2 

Ett explicit hänsynstagande till extern
effekterna innebär framförallt att andra 
prestationsmått än ekonomiska medtas i 
analysen. Ett exempel på externeffekter är 
biograffilmens roll som informationssprida-

1 Effektivitetsbegreppet behandlas utförligare 
i t. ex. programbudgetutredningens första be
tänkande (SOU 1967: 11) och Thorburn (1969). 
Valet av prestations- och uppoffringsmått be
skrivs från en principiell utgångspunkt av bl. a. 
Ackoff m.fl. (1962). 

2 Ett flertal utredningar om filmens påverkan 
på mottagarna har gjorts i såväl Sverige som 
utlandet. Se t. ex. sammanställningar i SOU 
1951:16, SOU 1967:31 och SOU 1969:14. 
I dessa undersökningar riktas intresset i all
mänhet mot filmens eventuella skadeverkningar. 
I inget fall görs något försök att skapa en hel
hetsbild av filmens externeffekter. 
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re, såväl när filmerna visas vid ordinära 
föreställningar som när de används som 
direkta hjälpmedel i t. ex. skolundervisning
en. Biograffilmens betydelse som informa-
tionsspridare varierar visserligen starkt och 
informationen kan tänkas medföra även ne
gativa effekter, t. ex. vid visning av filmer 
som återger en förljugen och romantiserad 
»verklighet». Under senare år har inslagen 
av dokumentärliknande filmer blivit allt van
ligare, t. ex. länken, Ni ljuger och Miss
handlingen. Dessa filmer har av en del be
dömare ansetts ge en »sann» bild av verk
ligheten. Följande citat kan sägas vara ett 
uttryck för en positiv externeffekt. 

Diskussionen om Lars Forsbergs film »Jän-
ken» på Arkivmuseet i går utmynnade i en 
dialog mellan socialvårdare å ena sidan och 
socialvårdens kritiker å andra sidan. Det var 
i stort sett bara en sak som alla var eniga om: 
att filmen tecknat ett sanningsenligt porträtt av 
en mycket vanlig verklighet. — Filmen borde 
vara obligatorisk i juristutbildningen, menade 
professor P O Bolding. (Sydsvenska Dagbladet, 
10.4.70) 

Ett annat exempel på en positiv extern-
effekt är förekomsten av biografer på orter 
med i övrigt starkt begränsat kulturutbud. 
Den marginella nyttan — mätt på något 
sätt — av att distribuera ytterligare en film 
på t. ex. en avfolkningsort skulle troligen 
visa sig avsevärt större än marginalnyttan 
av att visa samma film i exempelvis Stock
holm med dess rikt varierade och omfat
tande kulturutbud. En jämförelse av den 
ekonomiska effektiviteten skulle i ett sådant 
fall troligen ge ett diametralt motsatt re
sultat.1 

De externa effekterna kan även göra sig 
gällande på andra delsystem inom kultur
sektorn. Ett mått på värdet av de visnings
rätter som Sveriges Radio brukar förvärva 
av skilda biograffilmsproducenter är det 
pris producenten får ut för sin film. Det kan 
dock ifrågasättas om detta pris verkligen 
återspeglar samhällets — i detta fall repre
senterat av Sveriges Radio — nytta av för
värvet. Sveriges Radio kan betraktas som 
ett »inköpsmonopol» och företaget bestäm
mer självt vad det maximalt vill betala för 
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en gammal film. Ett alternativt sätt att mäta 
nyttan för Sveriges Radio vore att använda 
kostnaderna för att inom företaget produ
cera en likvärdig underhållning. Troligtvis 
skulle då värdet av den inköpta filmen kun
na sättas betydligt högre än de priser Sve
riges Radio brukar betala. 

Externeffekterna kan också sträcka sig 
utanför Sveriges gränser. Det skapande ar
bete och de ekonomiska satsningar som 
filmregissörer och filmbolag gjort har san
nolikt haft stor betydelse för hur Sverige 
upplevs utomlands. Den seriöst inriktade 
filmens effekter har troligen varit betydligt 
mer omfattande än att enbart ge Sverige ett 
rykte om »filmkunskap». Andra filmer har 
emellertid bidragit till att sprida negativa 
effekter. Benägenheten utomlands att etiket
tera vissa filmer »Schwedenfilm» har inte 
alltid med filmens ursprungsland att göra. 

En utvidgning av analysen till att omfatta 
även filmens externeffekter är i ett mer 
långsiktigt perspektiv troligtvis erforderlig 
för att undvika suboptimering i beslutsfat
tandet. Vad som talar härför är inte enbart 
det förhållandet att filmen sannolikt kan 
tillskrivas åtskilliga externeffekter av antytt 
slag. Ett annat skäl är den tendens som 
påpekas i Kulturrådets skrift, nämligen att 
kulturpolitiken under senare år i allt större 
omfattning kommit att integreras med övriga 
politiska verksamheter i samhället. 

Såsom framgår av de nämnda exemplen 
är externeffekterna av skiftande karaktär. 
För vissa av dem torde mätproblemen vara 
ytterst svårbemästrade. I andra fall före
faller det inte omöjligt att åstadkomma nå
gon form av kvantitativ bedömning av ef-

1 Förekomsten av en biograf ingår i det 
»serviceaggregat» som expertgruppen för regio
nal utredningsverksamhet har arbetat med 
(Äström, 1970). Ingen rangordning gjordes 
emellertid av komponenterna i serviceaggrega
tet utan endast en analys av vilken »affärs-
eller serviceinrättning» som intervjupersonen 
i första hand skulle vilja ha tillgång till. På
ståendet »Bio, kyrka är servicekrav — men 
inte skola och system» (Veckans Affärer, 
25.9.69) har inte täckning i nämnda undersök
ning. Detta utesluter dock inte att ett stort 
behov av biograflokaler i de undersökta gles
bygdsområdena skulle ha kommit fram med en 
annan undersökningsteknik. 
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fekternas betydelse. Enligt författarens me
ning är det emellertid mot bakgrunden av 
detta vidare perspektiv som beslutsfattandet 
skall ställas. 

3.2.3 Avgränsning av utredningsuppdraget 

Med resonemanget i föregående avsnitt som 
utgångspunkt har i figur 3.1 skisserats en 
tänkbar modell för resursallokering och 
styrning. I modellen har förutsatts att sam
hället har preciserade önskemål om vad 
kultursystemet skall uppnå, dvs. en kultur-
politisk målstruktur. Såsom tidigare fram
hölls är de manifesta kulturpolitiska målen 
få. Kulturrådets arbete förefaller därför vara 
en ytterst väsentlig uppgift för att åstad
komma en styrning och samordning av kul
turpolitikens olika verksamhetsfält. 

Målstrukturen kommer förmodligen inte 
att uttrycka enbart de kulturpolitiska önske
målen. Målstrukturen påverkas dessutom av 
benägenheten att integrera kulturpolitiken 
med den politiska verksamheten inom andra 
områden. Samtidigt utgör kulturpolitiken ett 
medel att nå andra politiska mål, t. ex. inom 
skolan, folkbildningen, bostadsplaneringen 
m. fl. områden. En stark, ömsesidig påver
kan mellan den kulturpolitiska målstruktu
ren och övriga politiska handlingsprogram 
är därför trolig. 

Målstrukturen påverkas också av de re
surser som för varje tidsperiod kan förväntas 
tillgängliga för en aktiv kulturpolitik. Re
surserna är emellertid begränsade och be
roende av dels de totala samhälleliga resur
serna, dels den betydelse som kulturpolitiken 
tillmäts i det allmänna politiska handlandet. 
Även i detta avseende kommer i framtiden 
troligen en ömsesidig påverkan att göra sig 
starkt märkbar. Ju viktigare de kulturpoli
tiska arbetsuppgifterna blir, desto större del 
av den totala resursmängden kan förmodas 
bli tillgänglig för kultursektorn. 

Till sitt förfogande — respektive poten
tiella förfogande — för att bedriva en aktiv 
kulturpolitik har statsmakterna ett kultur
system bestående av skilda delsystem, i 
figur 3.1 betecknade Si, S 2 . . . Sn. Delsyste

men kan indelas i två huvudgrupper. Dels 
finns sådana system som finansieras med 
allmänna medel (vid sidan av eventuella 
biljettintäkter), dels sådana som i ett visst 
utgångsläge är privatfinansierade men som 
kan tänkas göra anspråk på även samhälle
lig finansiering. 

Vid resursallokeringen måste hänsyn tas 
till tidigare politiska utfästelser gentemot de 
samhällsfinansierade delsystemen. Dessa ut
fästelser binder beslutande myndigheters 
framtida handlingsfrihet. Visserligen kan 
gjorda åtaganden principiellt omprövas, men 
erfarenheten visar att de ofta får karaktär 
av institutionalisering och därmed låser 
handlingsfriheten. Skälen härtill kan vara 
flera. Många gånger torde andra hänsyns
taganden än kulturpolitiska påverka resurs
tilldelningen, t. ex. trygghetsaspekter för den 
personal som är beroende av medelstilldel
ningen. Helt oavsett vilken samhällseffekti
vitet som uppnås, respektive som skulle kun
na uppnås vid en alternativanvändning av 
resurserna, så kommer medel att fördelas 
enbart på grund av att tidigare åtaganden 
fått en »prejudicerande verkan». 

För att få underlag för fortsatta beslut 
om resursallokering måste delsystemens be
teenden analyseras, dvs. en resultatvärdering 
göras. I första hand gäller då att under
söka i vilken utsträckning samhällets för
väntningar (mål) infriats. Analyser av det 
ekonomiska beteendet utgör emellertid ock
så en väsentlig del av resultatvärderingen. 
Detta gäller för samtliga delsystem men de 
ekonomiska analyserna blir särskilt betydel
sefulla för sådana system för vilka en över
gång från privatfinansiering till samhällsfi-
nansiering helt eller delvis kan bli aktuell. 
En utökning av antalet samhällsstödda del
system medför nämligen inte enbart ökade 
resurskrav utan begränsar dessuton ytter
ligare de anslagsgivande myndigieternas 
framtida handlingsfrihet. Resultatvärdering
en bör också omfatta en analys av delsyste
mens externeffekter, bl. a. för att klarlägga 
de inbördes relationerna mellan skida del
system. 

Utfallet av resultatvärderingen läggs sedan 
till grund för en styrning av den kuturpoli-
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tiska verksamheten. Styrningen leder till en 
omprövning av såväl målstrukturen som re
surstilldelningen i nästa beslutsperiod lik
som den direkt kan påverka delsystemens 
beteenden i önskad riktning. 

För att komma till rätta med problemen 
inom filmområdet krävs enligt utrednings
direktiven en »kartläggning och bedömning 
av filmbranschens ekonomiska struktur». 
Vad som åsyftas därmed är troligen en 
granskning av enbart den ekonomiska effek
tiviteten inom branschen. Enligt författarens 
mening bör emellertid en sådan bedömning 
kompletteras med analyser av filmens effek
ter på samhällsnyttan i stort. Sådana analy
ser omfattas icke av det utredningsuppdrag 
författaren fått. De analyser av filmbran
schens ekonomiska effektivitet som redovisas 
i föreliggande rapport kan därför betraktas 
som ett första steg i insamlandet av ett 
adekvat beslutsunderlag. 

Filmbranschen utgör ett i huvudsak pri-
vatfinansierat system. För att statsmakterna 
överhuvud skall kunna bedöma om ett stöd
behov föreligger är i första hand kännedom 
om branschens ekonomiska effektivitet en 
nödvändig förutsättning. Effektiviteten i sin 
tur är emellertid beroende av en mängd 
faktorer. Vissa av dessa kan påverkas av 
företagen i branschen, medan andra fakto
rer helt eller delvis ligger utanför företagens 
kontrollsfär. Analysen måste därför fördju
pas och såväl relationerna mellan företagen 
i branschen som branschens relationer till 
sin omvärld klarläggas. Innan utrednings
problemet beskrivs närmare skall emellertid 
först en översikt ges över branschproble
men. 

3.3 Filmbranschens problem — en översikt 

Under de två senaste decennierna har den 
svenska filmdebatten i stor utsträckning 
kretsat kring den s. k. filmkrisen. Begreppet 
»filmkris» är mångtydigt och tolkningen be
ror bl. a. på från vems horisont problemet 
betraktas. Sett ur filmbranschens synvinkel 
kan ett antal problemsymptom skönjas, t. ex. 
minskad besöksfrekvens på biograferna. De 

därigenom sjunkande intäkterna har med
fört nedläggningar av ett stort antal biogra
fer, vilket utgör ännu ett problemsymptom. 
Biografnedläggningarna torde i sin tur ytter
ligare påverka efterfrågeminskningen, vilket 
gör att åtminstone filmproducenterna kan 
tyckas känna sig dubbelt drabbade. 

Situationen har emellertid varit helt annor
lunda. I likhet med förhållandena inom så 
många andra branscher har även film
branschen upplevt en period då praktiskt 
taget allt som producerades också kunde av
sättas respektive i detta fall finna en stor 
publik. Sådan var efterfrågesituationen un
der 1940-talet och även de första åren på 
1950-talet kännetecknades av en tillfreds
ställande publiktillströmning. Under hela 
denna period utgjorde nöjesskatten det stora 
problemet för filmbranschen. Såsom fram
gick av redogörelsen i kapitel 2 tog skatten 
en stor del av biljettintäkterna. Mot mitten 
av 1950-talet började emellertid besökssiff
rorna i biografledet att sjunka. År 1956 
gjordes de första reguljära TV-sändningarna 
i Sverige och medförde, liksom i andra län
der, en utveckling för biograffilmen som 
småningom ledde till en i det närmaste 
katastrofal nedgång i antalet biografbesök. 
Enligt Statistisk Årsbok uppgick år 1956 
antalet biografbesök till 78,2 miljoner. Un
der de två följande åren minskade antalet 
besök med nära en fjärdedel eller till 
60 miljoner. Nedgången har därefter fort
satt oavbrutet. Vid 1970-talets början upp
gick antalet årliga besök till ca 26 miljoner, 
dvs. en minskning med ca 67 procent under 
ungefär 15 år. Slutet av 1950-talet känne
tecknas således av snabbt sjunkande besöks
frekvens på biograferna i kombination med 
en hårt drabbande nöjesskatt och troligen 
kan denna period anses utgöra filmkrisens 
födelseår. 

Även i andra länder har likartade ut
vecklingsförlopp kunnat konstateras. Med 
utgångspunkt från OECD-statistik visar 
Schein (1970, s. 110) att under perioden 
1962—1967 besöksfrekvensen sjönk ännu 
mer i en rad länder än som var fallet i 
Sverige. Den största minskningen svarar i 
Scheins material Japan för där besöken un-
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der angiven period minskade med 50 pro- nedåtgående tendens som snarare är något 
cent. Även om utvecklingen varit mindre starkare mot periodens slut än för dess bör-
ogynnsam i Sverige än i många andra län- jan. En uppdelning av besökssiffrorna på 
der, så kvarstår att efterfrågeminskningen svensk och utländsk film ger en något 
utgör det allvarligaste symptomet på film- annorlunda bild. För periodens första år 
branschens problem. Särskilt betydelsefullt uppgick den volymmässiga marknadsande-
är därvid att även den svenska filmen drab- len för svensk film till drygt 1/5. Därefter 
bats av minskande besökssiffror. sjönk marknadsandelen till ett lägsta värde 

Genom filminstitutets försorg finns sedan på knappt 15 procent för spelåret 1968/69. 
spelåret 1963/64 statistik över bl. a. efter- Under periodens två sista år skedde emeller-
frågeutvecklingen på den svenska markna- tid en återhämtning. Under dessa båda år 
den med fördelning på svensk och utländsk premiärsattes dock flera filmer som blev 
film. En sammanställning av denna har ovanligt stora publikframgångar. Det är där-
återgetts i tabell 3.1 för spelåren 1963/64— för svårt bedöma om utvecklingen av mark-
1970/71. En granskning av siffrorna för det nadsandelen i ett längre perspektiv är mer 
totala antalet besökare visar på en klart ogynnsam för svensk film än för utländsk 

Tabell 3.1 Biljettintäkter brutto i tkr och antal besökare i 1 000-tal för spelåren 1963/64 
—1970/71 med fördelning på svensk och utländsk film samt genomsnittliga biljettpriser 
för perioden. 

Specifikation 

Biljettintäkter brutto 
Totalt i tkr 

därav svensk film1 

utländsk film 

Procentuell fördelning 
svensk film 
utländsk film 

Antal besökare 
Totalt i 1 000-tal 

därav svensk film 
utländsk film 

Procentuell fördelning 
svensk film 
utländsk film 

Genomsnittliga biljett
priser, exkl. hel
aftonsfilmer, 
löpande priser 

Konsumentprisindex, 
1949 = 100 

Genomsnittliga biljett
priser, exkl. hel
aftonsfilmer, 
1963/64 års priser 

Spelar 

1963/64 

138 474 
27 918 

110 556 

20,16 
79,84 

39 598 
8 628 

30 970 

21,79 
78,21 

3,502 

175 

3,502 

1964/65 

154 422 
35 948 

118 474 

23,28 
76,72 

38 154 
9 242 

28 912 

24,22 
75,78 

3,95 

181 

3,62 

1965/66 

164 607 
27 928 

136 679 

16,95 
83,05 

37 127 
6 394 

30 733 

17,22 
82,78 

4,22 

190 

3,80 

1966/67 

179 507 
30 755 

148 752 

17,13 
82,87 

35 422 
6 281 

29 141 

17,73 
82,27 

4,70 

202 

4,04 

1967/68 

180 426 
28 689 

151737 

15,90 
84,10 

32 586 
5 106 

27 480 

15,67 
84,33 

5,23 

211 

4,22 

1968/69 

172 909 
23 744 

149 165 

13,73 
86,27 

30 394 
4 432 

25 962 

14,58 
85,42 

5,48 

215 

4,30 

1969/70 

174 957 
33 368 

141 589 

19,10 
80,90 

28 173 
5 593 

22 580 

19,85 
80,15 

6,00 

221 

4,42 

1970/71 

178 221 
34 342 

143 879 

19,27 
80,73 

26 034 
4 694 

21 340 

18,03 
81,97 

6,39 

236 

4,72 

1 Tabellens uppgifter för svensk film inkluderar även svensk-utländska samproduktioner efter
som dessa icke särredovisas i källan. 

2 För spelåret 1963/64 saknar källan särredovisning av helaftonsfilmerna. 
Källa: Svenska Filminstitutets verksamhetsberättelser, delvis bearbetade. 
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film. Bedömningen kompliceras dessutom av 
svårigheterna att förutsäga vilka verkningar 
den senaste ändringen i filmavtalet kan föra 
med sig. En inom filmbranschen utbredd 
uppfattning är dock att svensk film under 
senare decennier tappat en allt större del av 
marknaden till den utländska filmen. En 
tänkbar förklaring därtill skulle i så fall 
kunna vara att det relativa antalet svenska 
filmer minskat. Detta räcker dock ej som 
enda förklaring utan andra orsaker måste 
också sökas. En jämförelse mellan tabel
lerna 3.1 och 3.2 antyder att kvalitativa 
skillnader mellan filmerna främst måste 
beaktas. 

Av tabell 3.2 framgår att svensk film 
årligen svarat för mellan ca 10 och ca 
12 procent av det totala filmutbudet sedan 
1963/64. Betraktas i stället svenska och 
svensk-utländska premiärfilmers andel av det 
totala antalet premiärvisade filmer varierar 
procentsiffran mellan ca 7 och ca 10. Spel
året 1968/69 hade svensk film, inkl. sam
produktioner, den lägsta marknadsandelen 
under ifrågavarande period, vilket framgår 
av tabell 3.1. För detta år var emellertid 
andelen svenska och svensk-utländska filmer 
ganska hög såväl totalt som för enbart pre

miärvisade filmer. För den senare typen av 
filmer gäller att de svarar för den större 
delen av totalinspelningen, och eftersom 
svensk film för just spelåret 1968/69 upp
visade den största andelen premiärvisningar 
för perioden tyder detta på att det knappast 
föreligger något samband mellan antalet fil
mer och marknadsandelen. Huruvida mark
nadsandelen varierar med några få procent
enheter i ena eller andra riktningen utsäger 
dock ingenting om den svenska filmens lön
samhet. Ur den aspekten är marknadsande
len ointressant. 

Inte heller en granskning av inspelade 
biljettintäkter lämnar någon vägledning för 
en lönsamhetsbedömning. Intressant att no
tera i tabell 3.1 är emellertid det förhållan
det att totala biljettintäkterna i landet fort
satte att stiga t. o. m. spelåret 1967/68 trots 
den volymmässiga efterfrågeminskningen. 
Även detta kan betraktas som ett problem
symptom. Ett sätt att möta efterfrågeminsk
ningen består i att höja priserna och — vid 
oförändrat kostnadsläge — därigenom för
söka bevara en viss lönsamhetsnivå eller i 
varje fall reducera volymminskningens lön
samhetskonsekvenser. I ett läge där konsu
menten är okänslig för prishöjningar skulle 

Tabell 3.2 Filmutbudet på den svenska marknaden under spelåren 1963/64—1970/71. 

Specifikation 

Totalt antal visade 
filmer 
därav svenska filmer 

Svenska filmer i pro
cent av samtliga 

Totalt antal premiär
visade filmer 
därav svenska 

svensk-ut
ländska 

Svenska och svensk
utländska premiär-
filmer i procent av 
samtliga premiär
visade filmer 

Spelar 

1963/64 1964/65 1965/66 

2 049 2 459 2 481 
251 266 272 

12,2 10,8 11,0 

258 281 258 
18 24 18 

— — 1 

7,0 8,5 7,4 

1966/67 

2 317 
248 

10,7 

323 
20 

5 

7,7 

Källa: Svenska Filminstitutets verksamhetsberättelser. 

36 

1967/68 

2 284 
243 

10,6 

337 
23 

4 

8,0 

1968/69 

2 248 
259 

11,5 

337 
32 

2 

10,1 

1969/70 1970/71 

2 111 
260 

12,3 

241 
22 

2 

10,0 

SOU 

2 122 
238 

11,2 

260 
13 

7 

7,7 
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detta tillvägagångssätt vara möjligt. Frågan 
är dock i vilken utsträckning prishöjningar i 
framtiden kan genomföras. 

Även en granskning av prisutvecklingen 
för biografbiljetter bidrar därför till att illu
strera branschproblemen. Resultatet kan ut
läsas ur tabell 3.1 som också visar dels lö
pande genomsnittspriser, dels fasta priser 
framräknade med hjälp av konsumentpris
index. Valet av indexserie kan visserligen 
ifrågasättas men är av underordnad bety
delse, eftersom intresset begränsas till att 
illustrera prisutvecklingens ungefärliga om
fattning. 

De löpande priserna utgör genomsnitts
priser för filmer av ordinär spellängd. Hel
aftonsfilmerna har således exkluderats utom 
för det första spelåret, då dessa filmer ej 
särredovisades i källan. Vidare utgör priser
na ett aritmetiskt medium för samtliga bio
grafer, dvs. både avgiftspliktiga och icke-
avgiftspliktiga. Såsom kan utläsas av tabel
len har de löpande priserna under perioden 
stigit med ca 83 procent samtidigt som kon
sumentprisindex ökat med enbart 61 enhe
ter.1 I 1963/64 års priser skulle ökningen 
således ha begränsats till ca 35 procent mot
svarande ett genomsnittspris för periodens 
sista spelar på 4,72 kronor per biljett. 

Den kostnadsökning som ägt rum under 
perioden är inte känd för författaren. Det är 
möjligt att prisstegringarna på biografbiljet
ter gjorts enbart eller huvudsakligast för att 
täcka in kostnadsökningarna. Det är emel
lertid också tänkbart att en del av prissteg
ringarna genomförts för att kompensera 
publikbortfallet. Oavsett vilket eller vilka 
skäl som varit dominerande kan konstateras 
att prisökningarna varit så omfattande att 
utrymmet för framtida prisstegringar måste 
anses starkt begränsat. Samtidigt kan såsom 
kommer att visas i kapitel 6 stora kostnads
ökningar förutses för biograferna. 

Biografnedläggelserna under senare år an
ses av många utgöra ett väsentligt symptom 
på den s. k. filmkrisen. Antalet biografer 
har sedan 1952 sjunkit från 2 583 till 1 483 
den 1 juli 1971, dvs. en nedgång med ca 
43 procent under de två senaste decennier
na. Dessa uppgifter avser det totala antalet 

biografer i landet och som kommer att visas 
i nästa kapitel ger många av dessa endast ett 
obetydligt antal föreställningar och i en del 
fall har verksamheten de facto kanske helt 
upphört. 

Mer intressant att studera är utvecklingen 
över antalet till Svenska Filminstitutet av
giftspliktiga biografer. Under filminstitut
tets första verksamhetsår minskade en icke 
obetydlig mängd biografer antalet föreställ
ningar per vecka för att därigenom bli be
friade från avgiftsplikt till institutet. Från 
spelåret 1964/65 stabiliserades förhållan
dena och den första juli 1964 var antalet 
avgiftspliktiga biografer 472. En successiv 
minskning har därefter skett till 382 den 1 
juli 1971, exkl. speciellt avgiftsbefriade bio
grafer. Nedgången i antalet avgiftspliktiga 
biografer behöver inte innebära att biogra
ferna lagts ned. Genom reduktion av anta
let föreställningar kan avgiftsplikten ha upp
hört men verksamheten fortfarande bedrivas 
fast i mindre skala. Även detta är dock ett 
uttryck för de lönsamhetsproblem som 
branschen brottas med. De avgiftspliktiga 
biograferna svarar för merparten av brutto-
biljettintäkterna i biografledet. För spelåret 
1970/71 ca 85 procent — ca 88 procent 
om speciellt avgiftsbefriade biografer inklu
deras — av de totala biljettintäkterna. Trots 
den stora andel av intäkterna som faller på 
dessa biografer har inte mindre än ca 1/5 
av dem tvingats upphöra eller minska anta
let föreställningar per vecka till fem eller 
färre. 

I direktiven till filmutredningen framhålls 
att filmpubliken blivit »selektiv», dvs. män
niskor går inte längre enbart på bio utan går 
på bio för att se en viss film. Även detta 
utgör numera ett betydande problem för 
branschen därigenom att intäkterna blir 
snedfördelade mellan filmerna. Som exem
pel kan nämnas att under de tre spelåren 
1968/69 t . o . m . 1970/71 premiärsattes 
sammanlagt 78 svenska filmer. Fram t. o. m. 
den 30 juni 1971 hade dessa filmer totalt 
spelat in ca 68,8 mkr. Därav föll ungefär 
38,3 mkr eller ca 56 procent på de nio 

1 För spelåret 1963/64 har 1963 års index 
använts, för nästa spelar 1964 års index osv. 
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mest publikdragande filmerna, dvs. något 
mer än 1/10 av filmerna har hittills svarat 
för betydligt mer än hälften av intäkterna. 
Det är dessutom troligt att denna tendens 
kommer att förstärkas under de närmaste 
åren. 

Även om de båda senaste spelåren upp
visar ovanligt publikattraktiva filmer, så kan 
av tillgänglig statistik utläsas att intäkternas 
snedfördelning är ett återkommande feno
men. Ju kraftigare snedvridningarna har 
blivit, desto mer har risktagandet inom film
produktionen ökat. I kombination med öka
de produktionskostnader har, såsom fram
hålls i direktiven, effekten blivit att »allt 
fler filmer går med allt större förlust». 
Därtill skall också läggas de återverkningar 
detta får bland biograferna. Även i detta 
distributionsled resulterar intäkternas sned
fördelning i ett »gungorna-och-karusellen-
resonemang». 

Som främsta — och ibland även enda — 
orsak till nedgången i besöksfrekvensen på 
biograferna brukar anges televisionens ut
bredning. Att televisionen påverkar efter
frågan på biograffilm i negativ riktning tor
de vara ställt utom allt tvivel. Även andra 
faktorer har troligtvis betydelse. En detalje
rad analys av tänkbara orsaker ligger utan
för utredningsuppdragets ram. Det bör dock 
framhållas att för flertalet branscher avsätt
ningsproblemen kommit att dominera un
der efterkrigstiden. 

Konsumenten har för varje tidsperiod en 
disponibel inkomst av viss storlek och han 
skall fördela denna mellan skilda konsum
tionsalternativ. De senaste decennierna kän
netecknas av ett ständigt ökande varuutbud 
och trots stigande realinkomster måste kon
sumenten fortfarande rangordna sina kon
sumtionsönskemål — alla kan han omöjligt 
tillgodose. I relation till antalet möjliga kon
sumtionsalternativ torde i själva verket ge
nomsnittskonsumentens resurser under efter
krigstiden successivt ha minskat. 

Huvudorsakerna till de problemsymptom 
som filmbranschen i nuläget upplever kan 
troligtvis indelas i tre grupper. För det första 
har konkurrensen i inskränkt bemärkelse, 
dvs. televisionens tillkomst och snabba ut

byggnad, tilltagit i en omfattning som knap
past har sin motsvarighet i någon annan 
bransch. Visserligen tillfredsställer sannolikt 
biografbesöket även andra behov än dem 
som konsumenten kan täcka med televisio
nens hjälp. Den övervägande delen av film
konsumtionen torde för flertalet konsumen
ter dock ske via televisionen. För det andra 
har filmbranschen i likhet med många andra 
branscher utsatts för en ökad konkurrens 
i vidsträckt bemärkelse, dvs. konkurrens om 
konsumentens begränsade inkomster. För
ändringarna i konkurrensbetingelserna behö
ver i och för sig inte leda till försämrad 
lönsamhet. Genom att på lämpligt sätt vidta 
motåtgärder bör principiella förutsättningar 
finnas att möta strukturella förändringar av 
angivet slag. Den tredje gruppen av orsaker 
skulle därför kunna sökas i de anpassnings
åtgärder som vidtagits inom branschen. Man 
skulle med andra ord kunna tänka sig att 
branschens anpassning till ändrade förhål
landen — eller brist på sådan anpassning — 
utgör en väsentlig orsak till de lönsamhets
problem som många företag anser sig ha. 

De enskilda företagens möjligheter till 
anpassningar är varierande. Detta beror 
bl. a. på skillnader mellan företagen. Det 
är alldeles uppenbart att en enstaka biograf 
har helt andra förutsättningar än ett bolag 
med en kedja av biografer. Möjligheterna 
för företagen i branschen att anpassa sig till 
förändringar av skilda slag kan också tän
kas bero av de relationer som råder mellan 
producerande och distribuerande enheter. 
Dessa relationer torde även ha en mer vid
sträckt betydelse. Det är mot bakgrund av 
dessa förhållanden som utredningsproblemet 
närmast skall avgränsas. 

3.4 Utredningsproblemet 

3.4.1 Metod och värdepremisser 

I avsnitt 3.2 angavs utredningsproblemet 
översiktligt till att omfatta en analys av 
filmbranschens ekonomiska effektivitet. En 
sådan analys kan genomföras på flera satt 
och kommer därvid att leda till olika resul-
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tat. Dessa i sin tur medför sannolikt att 
statsmakternas slutsatser om lämpliga åtgär
der kan ta sig skilda uttryck. 

Dessa konstateranden kan tyckas under
liga. En ganska utbredd uppfattning går ut 
på att »objektivt» genomförda utredningar 
alltid leder till samma resultat. Detta är 
dock möjligt endast under förutsättning att 
det finns ett absolut objektivitetsbegrepp. 
Objektiviteten är emellertid relativ såtillvida 
som den är beroende av bl. a. forskarens vär
depremisser.1 En väsentlig uppgift i varje ut
redning blir därför att explicit klargöra de 
värdepremisser som forskaren arbetat med. 

Den principiella arbetsmetodik som an
vänts tidigare i filmutredningar har schema
tiskt åskådliggjorts i figur 3.2. I dessa ut
redningar har filmbranschen betraktats som 
en »black box» Analyserna har avsett de 
uppoffringar, t. ex. i form av olika slags 
produktionsresurser som tillförts systemet, 
samt vilka prestationer dessa uppoffringar 
gett upphov till, exempelvis biljettintäkter
nas storlek. Vad som skett inne i systemet 
har praktiskt taget inte alls berörts. Såsom 
tidigare antytts kan dock de relationer som 
finns mellan företagen i branschen också 
komma att påverka effektivitetsbedöm
ningen. 

Det är svårt att avgöra om detta förenk
lade betraktelsesätt återspeglar en värdepre
miss, bristande insikt om sambandens art 
eller en kombination av bägge dessa förkla
ringar. Av några tecken att döma har ut
redarnas värdepremisser troligen haft viss 
betydelse. Om man a priori är av den upp
fattningen att t. ex. filmbranschens lönsam
het är så dålig att det inte är fråga om 
huruvida ett statligt stöd bör utgå utan en
bart hur stort detta stöd måste vara, så kan 
man möjligtvis acceptera den utredningsme
todik som använts i tidigare utredningar. 
Metodiken i sig gör inte utredningarna in-
objektiva. Utredarnas bristande redovisning 
av sina värdepremisser medför dock att 
frågetecken av skilda slag måste uppställas 
vad gäller utredningsmetoderna. 

Enligt författarens uppfattning finns det 
ingen anledning betrakta filmbranschen på 
annat sätt än andra branscher i en liknande 

FILMBRANSCHEN 

UPP- _ > ~~ _ > PRE-
OFF- —-> »The black box» —> STA-
RINGAR - > ~ > TIONER 

Figur 3.2 Filmbranschen betraktad som en 

»black box». 

situation. Så länge analyserna avser film
branschens ekonomiska effektivitet bör där
för hänsyn tas enbart till det ekonomiska 
beteendet och inte till kulturella aspekter. 
Såsom framhölls i avsnitt 3.2 både kan och 
bör andra analyser än traditionella kostnads-
och intäktsanalyser genomföras i ett senare 
skede för att undvika suboptimeringar i be
slutsfattandet, dvs. suboptimeringar ur det 
allmännas synvinkel. I ett första analysskede 
granskas emellertid enligt tidigare angiven 
modell enbart den ekonomiska effektiviteten. 
Därvid måste en noggrann penetration av 
hela branschsystemet genomföras. Om man 
då finner att lönsamhetsproblemen i ett eller 
annat avseende kan tillskrivas systemet i sig, 
så bör detta också klarläggas i analysen. Ett 
statligt stöd kommer nämligen att minska 
det ekonomiska trycket på systemet. Där
med reduceras också det kanske främsta 
incitamentet att förbättra effektiviteten, dvs. 
stödet får en konserverande inverkan och 
ökar därigenom risken att de samhälleliga 
resurserna blir ineffektivt utnyttjade. 

Denna grundläggande värdepremiss leder 
i sin tur fram till följdpremisser av skilda 
slag. I den följande framställningen redovi
sas dessa explicit i den utsträckning förfat
taren själv är medveten om dem. Framför 
allt medför emellertid denna grundsyn att 
en rättvisande bedömning av den ekono
miska effektiviteten måste göras på ett mer 
systematiskt sätt än vad fallet varit i tidi
gare utredningar. Detta angreppssätt be
handlas närmast. 

1 Se t. ex. Myrdal (1968) som menar att re
dan valet av forskningsprojekt kan vara ett ut
slag av forskarens värdepremisser och att följ
aktligen också objektivitetsproblemen uppträder 
redan på detta stadium i ett vetenskapligt ar
bete. 
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3.4.2 Ett systemteoretiskt betraktelsesätt 

Karakteristiskt för ett systemteoretiskt be
traktelsesätt är främst att hänsyn tas till 
helheten. Detta innebär i och för sig inte 
att alla egenskaper hos systemet analyseras. 
Varje system kan ses som ett delsystem i 
ett större system. Hur djupgående analysen 
görs beror på syftet med den och kräver 
avgränsningar såväl nedåt mot underord
nade delsystem som uppåt mot delsystem 
av högre ordning. Strävandena att åstad
komma en helhetsbild innebär därför att 
när väl valet av studieobjekt gjorts inriktas 
intresset mot att analysera det valda syste
met i dess helhet och på den förstoringsnivå 
som befinns lämplig med hänsyn till bl. a. 
analysens syfte. 

Någon entydig, generell definition av sy
stembegreppet finns ej. Uttrycket »system» 
— och olika avledningar av detta — an
vänds i många sammanhang. 

There are systems of numbers and of equa
tions, systems of value and of thought, systems 
of law, solar systems, organic systems, manage
ment systems, command and control systems, 
electronic systems, even the New York Central 
System. The meanings of »system» are often 
confused. (Miller, 1965, s. 200) 

Exemplen i citatet visar att system kan 
utgöras av helt abstrakta företeelser, såsom 
värdesystem, liksom att de kan bestå av 
konkreta ting, på något sätt ordnade till en 
helhet, såsom exempelvis en dator. 

Det finns olika sätt att karakterisera ett 
system. Churchman (1968) använder i sina 
analyser fem karakteristika: 

a. Systemets mål. 
b. Systemets komponenter. 
c. Relationerna mellan systemet och dess 

miljö. 
d. Systemets resurser. 
e. Systemets styrbarhet. 

Författaren har funnit Churchmans in
delning lämplig som utgångspunkt för sin 
analys. 

Filmbranschen utgör ett socialt system be
stående av en mängd skilda företag (orga
nisationer). Vissa forskare hävdar att orga

nisationen i sig inte kan ha några mål utan 
att denna förmåga endast kan tillskrivas in
divider (Cyert och March, 1963). Om före
taget inte skulle kunna ha några mål är det 
inte heller möjligt att än mer komplexa sy
stem, t. ex. branscher, skulle kunna tillskri
vas mål. Saknar organisationen mål upp
kommer emellertid ett antal frågeställningar. 
»Hur skall de rätta medlen (att nå vad?) 
kunna väljas?», »Hur kan systemets effek
tivitet värderas när värderingskriterier (mål) 
saknas?», »Hur skall delaktiviteterna i ett 
system kunna samordnas?» etc. Författaren 
förutsätter därför att sociala system kan ha 
eller tillskrivas mål för sin verksamhet oav
sett systemets grad av komplexitet.1 

Ett problem är emellertid att explicita 
målformuleringar ofta saknas hos en organi
sation liksom att angivna mål inte nödvän
digtvis behöver utgöra verkliga mål. Bris
tande överensstämmelse mellan angivna och 
verkliga mål kan uppkomma av flera skäl. 
Om de verkliga målen strider mot t. ex. rå
dande värderingar i samhället leder detta 
ofta till att målen omformuleras. Church
man skiljer i detta sammanhang mellan verk
liga och legitima mål. De senare målen ut
gör omformuleringar eller anpassningar av 
verkliga mål till det rådande värdesystemet. 

Vissa inlägg i den allmänna filmdebatten 
ger ibland ett intryck av att strävan efter 
hög ekonomisk effektivitet är en förkastlig 
verksamhet för företag som sysslar med 
produktion och/eller distribution av en kul
turprodukt som biograffilm. Filmbranschen 
åläggs — respektive ålägger sig (se t. ex. 
Fant, 1969) — ett kulturpolitiskt ansvar 
som författaren anser svårt att finna logiska 
motiv för. Så framhölls t. ex. från statsmak
ternas sida i samband med filmreformens 
genomförande »att samhället fortfarande bär 
sitt kulturpolitiska ansvar för filmen sam
tidigt som filmbranschen erkänner sitt an
svar» (Prop. 1963: 101, s. 18, kurs. här). 

Författaren har i stället utgått från att 
företagens överordnade mål / allmänhet är 
av ekonomisk natur. Detta behöver i och 

1 Jfr Langefors (1968) beträffande organi
sationers möjlighet att ha mål. 
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för sig inte innebära att ett företag i alla 
sammanhang har t. ex. vinstmaximering som 
överordnat mål. Det kan också tänkas att 
målet är av »kulturellt slag» t. ex. att »fram
ställa konstnärligt högtstående filmer» men 
att detta skall göras med vissa ekonomiska 
restriktioner. Restriktionerna kan därvid 
knytas antingen till produktionen av filmer
na eller till verksamheten i dess helhet. Fö
religger ett sådant mål innebär det att före
taget principiellt är berett ge avkall på den 
ekonomiska effektiviteten för att uppnå det 
kulturella målet. Detta senare, med givna 
ekonomiska restriktioner, blir då ett över
ordnat mål eller med den terminologi Lange
fors (1968) använder ett slags ultimärmål. 
Företagets primära mål är med största san
nolikhet dock av ekonomisk art, eftersom 
en viss avkastning på investerat kapital är 
en nödvändig förutsättning för dess fortsatta 
existens. 

Författaren har inte genomfört någon for
mell målanalys för företagen inom bransch
en. Såsom kommer att visas i branschbe
skrivningen i nästa kapitel finns inom 
branschen ett mycket stort antal småföre
tag. Det ekonomiska ansvaret gentemot 
aktieägare, respektive omtanken om den 
egna förmögenhetsmassan, torde för fler
talet av dessa företag utgöra det domine
rande intresset. Många av dessa företag kän
ner sannolikt inget kulturpolitiskt ansvar. 

En väsentlig värdepremiss i utredningen 
är därför att branschen i dess helhet antas 
i första hand sträva mot att uppnå en hög 
ekonomisk effektivitet. Därav följer också 
att bedömningarna primärt bör avse det eko
nomiska beteendet och inte kulturella effek
ter av branschens verksamhet.1 

Vid beskrivning av komponenterna i ett 
system finns åtminstone två principiellt skil
da tillvägagångssätt. Vid den strukturella 
beskrivningen åskådliggörs systemet med 
hjälp av t. ex. organisationsscheman eller 
genom namngivning av företag, avdelningar 
etc. som ingår i systemet. Ett annat sätt att 
beskriva ett system är att rikta intresset mot 
de aktiviteter som bedrivs inom systemet. 
Vid den aktivitetsorienterade beskrivningen 
görs aktiviteterna i sig till komponenter helt 
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oavsett var i systemet de utförs.2 Liksom 
vid den strukturella angreppsmetoden kan 
komponenterna studeras på olika försto
ringsnivåer, dvs. aktiviteterna kan spaltas 
upp i delaktiviteter och dessa i sin tur i nya 
delaktiviteter osv. De båda beskrivningssät
ten utgör inte konkurrerande utan snarare 
kompletterande ansatser som således kan 
användas samtidigt i analysen. 

Any well-rounded view of a social system 
must deal with both structure and performance 
— although at any particular time there may 
be reason to emphasize one rather than the 
other. (Gross, 1966, s. 181.) 

Mellan systemets komponenter råder rela
tioner av skilda slag, systemets interna rela
tioner. Komponenterna utgör delsystem i det 
överordnade branschsystemet och vart och 
ett av dessa delsystem har sina mål. Ett vä
sentligt inslag i systemanalysen blir därför 
att undersöka hur dessa relationer påverkar 
effektiviteten såväl hos delsystemen som hos 
det överordnade systemet. 

The ultimate aim of component thinking is 
to discover those components (missions) whose 
measures of performance are truly related to 
the measure of performance of the overall 
system. One obvious desideratum is that as the 
measure of performance of a component in
creases (all other things being equal), so should 
the measure of performance of the total system. 
Otherwise, the component is not truly contri
buting to the system performance. (Churchman, 
1968, s. 43.) 

Det vore överdrivet optimistiskt tro att 
delsystemen i alla avseenden kan ha med 
det överordnade systemet konsistenta mål. 
Såväl målkonflikter som konflikter av an
nat slag torde finnas i alla sociala system. 
Det kan över huvud ifrågasättas om en full
ständig konflikteliminering någonsin är önsk
värd. Konflikter kan också medföra positiva 

1 Ställningstagandet utesluter i och för sig 
inte att konflikter mellan ett effektivt ekono
miskt beteende och kulturella effekter redovi
sas när de senare effekterna är uppenbara. 
Detta kommer också att göras. 

2 Den mest konsekvent aktivitetsorienterade 
— »missions-oriented» — systembeskrivning 
författaren känner till återfinns i Churchman 
(1968). 
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effekter genom att stimulera till omprövning 
av mål eller andra konfliktobjekt och där
igenom ge upphov till successiva föränd
ringar i systemet. 

I strukturellt hänseende har analysen av 
filmbranschen inriktats mot att i första hand 
studera den ekonomiska effektiviteten hos 
biograferna och filmproducenterna. Valet av 
förstoringsnivå har därvid gjorts så, att ana
lysen omfattat företagens uppoffringar och 
prestationer. Däremot har inga formella stu
dier utförts av företagens inre effektivitet. 
Så långt råder överensstämmelse med tidi
gare filmutredningar. En väsentlig skillnad 
i jämförelse med dessa består i att författa
ren systematiskt granskat innehållet i »the 
black box», dvs. relationerna mellan syste
mets komponenter. Detta framgår närmare 
av systemavgränsningen vilken dock sker 
först i slutet av nästa kapitel. 

Systemets resurser utgörs av de skilda 
slag av uppoffringar som görs av företagen 
i branschen. Till skillnad från förhållandena 
i andra branschsystem har filmbranschen 
dessutom gemensamma resurser, nämligen 
de medel som inbetalas till Svenska Film
institutet. Eftersom såväl statsmakterna som 
filmbranschen utgör avtalsparter är det vä
sentligt att klarlägga hur resursomfördelning
en påverkar den ekonomiska effektiviteten 
hos olika komponenter, helt oavsett syftet 
bakom de regler som finns i filmavtalet. 

Branschens ekonomiska effektivitet är i 
främsta rummet beroende av dess externa 
relationer, dvs. relationerna med skilda mil-
jökomponenter. Såsom framgått av den tidi
gare redogörelsen i detta kapitel utgör kon
sumentmarknaden den för branschen vä
sentligaste miljökomponenten. Även andra 
komponenter i miljön kan dock tänkas ha 
betydelse för branschens ekonomiska effek
tivitet. 

Genom en målinriktad styrning kan effek
tivitetsförbättringar åstadkommas inom ett 
system. Med styrning förstås därvid en med
veten påverkan av systemet så att detta be
ter sig på ett sätt som är önskvärt ur den 
styrandes (styrenhetens) synvinkel. När styr
ningen avser än mer komplexa system än 
företag kan många gånger ifrågasättas om 

det över huvud är möjligt finna någon för 
alla komponenter acceptabel styrform. 

En viss grad av styrning förekommer tro
ligen inom alla branscher. Åtminstone tre 
tänkbara styrformer kan skönjas. 

Inom en bransch finns i allmänhet ett an
tal s. k. branschfrågor som många gånger 
kan lösas bättre av branschen som helhet än 
av varje företag för sig. De uppgifter som 
utförs inom det överordnade systemet är 
dock oftast av sådant slag att de inte nämn
värt påverkar de enskilda komponenternas 
autonomi. 

Det kan emellertid inom en bransch före
komma styrning av även avgörande betydel
se för enskilda komponenters handlingsfri
het. I ett läge där någon eller några kompo
nenter spelar en dominerande roll kan de 
i kraft av denna kanske påverka systembete
endet till egen fördel och övriga komponen
ters nackdel. 

En tredje möjlighet till styrning av 
branschsystem ligger i att enskilda kompo
nenter frivilligt underordnar sig ett styr
system. Innebörden är att komponenterna 
avstår beslutsrätten i vissa frågor och över
låter den till ett system av högre ordning. 

Inom filmbranschen förekommer alla tre 
slagen av styrning. Ett moment i analys
arbetet blir därför att försöka klarlägga de 
styrformer som finns och belysa deras be
tydelse för branscheffektiviteten. 
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4 Branschsystemet och dess verksamhet 

4.1 Beskrivningens art och tidsinriktning 

I kapitel 2 framhölls att filmbranschen fö
reter vissa specifika egenskaper som måste 
klarläggas för att möjliggöra en bedömning 
av förhållandena inom branschen. I kapitlen 
6—9 redogörs för branschens ekonomiska 
beteende i skilda avseenden. En rättvisande 
tolkning av undersökningsresultaten kräver 
dock ingående kännedom om branschens 
struktur och relationerna mellan skilda 
branschkomponenter. I föreliggande kapitel 
beskrivs därför branschen i alla de avseen
den som har betydelse för den senare fram
ställningen. Bedömningar av hur de inbör
des relationerna mellan branschkomponen
terna kan tänkas påverka de ekonomiska 
förhållandena görs i senare kapitel. 

Vid beskrivningen i detta kapitel används 
inledningsvis ett strukturellt betraktelsesätt. 
I de tre närmast följande avsnitten behand
las filmproducenter, filmuthyrare och bio
grafer. I det därpå följande avsnittet redo
görs för olika integrationsformer mellan 
komponenterna i distributionskedjan. Inom 
systemet förekommande branschorganisatio
ner och deras verksamhet har också viss 
betydelse för den senare analysen, och i 
ett särskilt avsnitt beskrivs några viktigare 
av dessa organisationer. 

Kapitlets näst sista avsnitt ägnas åt de 
interna relationerna mellan branschkompo
nenterna. Därvid används ett aktivitets-
orienterat betraktelsesätt och intresset rik

tas mot några komponenter (delsystem) av 
betydelse för den senare analysen. Främst 
märks därvid prissättningssystemet, vilket är 
direkt avgörande för lönsamhetsbedömning
arna i följande kapitel. Inom branschen 
finns — mer eller mindre formella — över
enskommelser om till vilka biografer olika 
filmuthyrare distribuerar sina filmer. Bio
grafernas bearbetning av konsumentmark
naden görs i allmänhet enligt ett standardi
serat mönster och i samarbete med filmut
hyraren. Såväl marknadsindelningssystemet 
som marknadsbearbetningssystemet beskrivs 
bland de interna relationerna. Mot bakgrund 
av branschbeskrivningen och problemanaly
sen i föregående kapitel skisseras i det sista 
avsnittet en modell för analys av de ekono
miska förhållandena mellan dels bransch
komponenterna inbördes, dels branschen 
och den omgivande miljön. 

Filmbranschens strukturella sammansätt
ning undergår ständiga förändringar. Dessa 
är så stora och inträffar med så täta mel
lanrum att en beskrivning av branschen 
måste vidlådas av viss inaktualitet. Främst 
märks därvid biografnedläggningarna som 
är så omfattande, att varje uppgift om an
talet biografer i allmänhet är föråldrad när 
den publiceras. Dessutom gäller, för såväl 
biografer som andra företag inom branschen, 
att verksamheten i vissa fall är »vilande», 
dvs. företaget kan existera juridiskt och 
vara registrerat i sitt branschorgans förteck
ning utan att bedriva någon verksamhet. 
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Huruvida företaget slutgiltigt är nedlagt 
eller ej kan då vara svårt att avgöra. 

För att åstadkomma en aktuell beskriv
ning av branschstrukturen har författaren 
insamlat uppgifter om antalet per den 1 juli 
1971 existerande företag.1 Som urvalskri
terium har därvid använts registreringarna 
hos respektive branschorgan. Varje företag 
som vid nämnda tidpunkt var registrerat 
har medtagits i beskrivningen, även om 
verksamheten kunnat antagas vara vilande. 
Förändringar som inträffat efter detta da
tum har kommenterats i fotnoter om de är 
av sådan storleksordning att de kan förmo
das påverka den senare analysen. Några 
fall av biografnedläggningar genomförda 
efter den 1 juli 1971 har visserligen varit 
kända för författaren men har trots detta 
icke beaktats. I beskrivningen ingår också 
företag som icke formellt är registrerade 
hos någon av branschorganisationerna i 
respektive distributionsled. I dessa fall har 
urvalskriterierna skiftat något, vilket fram
går av den senare framställningen. 

4.2 Filmproducenter 

Såsom framhölls i kapitel 2 är begreppet 
»filmproducent» mångtydigt. Alternativa 
definitioner kan indelas med hänsyn till om 
producentbegreppet knyts till enskild per
son eller till företaget som helhet. Fant 
(1968) väljer den förra anknytningen och 
ger tre tänkbara tolkningar, nämligen: 
a. Person som äger ett produktionsbolag 

och helt eller delvis med egna medel 
finansierar filminspelningen. 

b. Person som i högre eller lägre grad ut
övar påverkan på filmens konstnärliga 
utformning (exekutiv producent). 

c. Person som genom ledande ställning i 
ett större produktionsbolag har det yt
tersta ansvaret för slutprodukten. 

Som exempel på den tredje definitionen 
kan nämnas att chefen för Sandrew Film & 
Teater AB, Göran Lindgren, själv står som 
producent för bolagets filmer. Även Fant 
betecknar sig som producent enligt den 
tredje kategorin. 

Själv är jag t. ex. att hänföra till den sist
nämnda kategorin. Robin Hood frågade mig 
en gång, om jag ämnade göra som Charles 
Magnusson, nämligen välja regissör mycket no
ga, men sedan ge honom full frihet. Jag sva
rade, att jag skulle vilja travestera frågan och 
svara, att jag väljer producent mycket noga 
men sedan, när vi är överens om manus, re
gissör och huvudrollsinnehavare, ger honom 
full frihet — nästan! (Fant, 1968, s. 23f.) 

Frågan om vem som är producent för
blir dock obesvarad; den av Fant valde 
»producenten» eller Fant själv. 

En alternativ möjlighet att definiera pro
ducentbegreppet vore att som producent(er) 
betrakta den eller de personer och/eller fö
retag som finansierar filmproduktionen. 
Fants första och tredje förslag kan båda 
sägas vara knutna till finansieringsaspekten, 
eftersom »det yttersta ansvaret» rimligen 
bör omfatta även de finansiella aspekterna. 
Inte heller detta begrepp är entydigt men 
torde utgöra en definition som i störst ut
sträckning svarar mot den »allmänna» före
ställningen av producentbegreppet. Princi
piellt kan dock en situation uppstå där en 
person eller ett företag helt svarar för det 
ekonomiska risktagandet samtidigt som an
svaret för produktionens genomförande de
legeras till annan person eller annat företag. 

I sin specialmotivering till förslaget om 
en filmansvarighetslag definierar filmcen
surutredningen producentbegreppet på föl
jande sätt. 

Med producent bör förstås den fysiska eller 
juridiska person som planerar, organiserar och 
genomför produktionen av en film. Under 
denna bestämning ryms ett flertal olika for
mer från större, integrerade filmföretag till 
fristående filmare som är sin egen producent. 
(SOU 1969: 14, s. 122.) 

Något explicit hänsynstagande till fi
nansieringsaspekten kan ej utläsas. Utred
ningen har i stället tagit fasta på vem som 
bär det administrativa ansvaret för produk
tionens genomförande. Även om admini
strativt och finansiellt ansvar oftast faller på 

1 När statistiska uppgifter avser annat da
tum nämns detta särskilt. 
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samma person eller samma företag, så fö
rekommer dock undantag härifrån. 

Under senare år har det blivit allt van
ligare att två eller flera intressenter gått 
samman i ett särskilt bolag, vilket som enda 
mål har haft att genomföra ett specifikt 
filmprojekt men däremot icke att bedriva 
någon fortlöpande verksamhet. Företeelsen 
är vanlig i t.ex. USA, Frankrike, Italien 
och Västtyskland men förekommer också 
i Sverige. 

Såsom kommer att framgå i kapitel 8 
händer det också att den för filmens konst
närliga utformning huvudansvarige regissö
ren eller någon av de ledande skådespelarna 
ingår som finansiärer i filmproduktionen. 
Deras ekonomiska risktagande utgörs van
ligtvis av den egna arbetsinsatsen (inget 
eller enbart ett begränsat arvode uttas) me
dan det formellt ansvariga produktionsbo
laget svarar för övriga ekonomiska riskta-
ganden under inspelningstiden. Det kan 
emellertid också förekomma, att t.ex. re
gissören gör en direkt ekonomisk satsning 
i produktionen. I många fall betraktar sig 
därvid regissören (och/eller andra intressen
ter) som medproducent(er), vilket ytterliga
re motiverar att producentbegreppet knyts 
till finansieringen. 

Ett studium av filmproducenternas an
tal och karaktär skulle kunna göras med ut
gångspunkt i t. ex. de organisationer vil
ka kan betraktas som etablerade företag 
med en mer eller mindre regelbundet åter
kommande filmproduktion. Dessa företag 
återfinns som medlemmar i producenternas 
branschorganisation, Föreningen Sveriges 
Filmproducenter, till vilken den 1 juli 1971 
8 biograffilmsbolag var anslutna. 

Ett annat sätt att karakterisera filmpro
ducenterna är att utgå från regulariteten 
i deras produktion. Man finner då att före
tag som brukar betecknas som producenter 
under vissa perioder kan ha haft en myc
ket liten eller ingen produktion alls. Dess
utom visar det sig att en stor andel av den 
totala filmproduktionen faller på »enfilms-
producenter», dvs. företag eller enskilda per
soner som producerat endast en film. 

I tabell 4.1 återfinns en uppställning över 

de under perioden 1963/64 t.o.m. 1970/71 
producerade filmerna med fördelning på 
olika producenter. Tabellen visar att endast 
ett mindre antal producenter haft en re
gelbunden produktion under perioden. En
dast två företag — Svensk Filmindustri och 
Sandrews — har spelat in minst en film 
varje år. Hög regularitet visar också Europa 
Film och Minerva. Det senare bolaget ha
de under 1970/71 ingen egenproduktion 
men ingick som medproducent i en av årets 
samproduktioner. Gruppen »övriga produ
center» utgörs av enfilmsproducenter, vilka 
svarar för drygt 10 procent av inspelningar
na. På samproduktioner, vilka här omfattar 
både svensk-utländska och svensk-svenska 
produktioner, faller ca 15 procent av pe
riodens produktion. 

Såsom framgår av tabellen domineras 
filmproduktionen antalsmässigt av tre bolag, 
AB Svensk Filmindustri, Sandrew Film & 
Teater AB samt AB Europa Film. Tillsam
mans svarar dessa för ca 30 procent av den 
totala produktionen under perioden. Dess
utom har dessa bolag i olika hög grad med
verkat i 17 av periodens 27 samproduk
tioner. 

Av flerfilmsproducenterna har två före
tag upphört, Bison Film och Nordisk Tone
film. Det senare företaget har köpts av 
Omega Film. Enligt uppgifter från Omega 
Film fanns under hösten 1971 dock inga 
planer på nyproduktioner. Filmcenter, som 
under perioden producerat sju filmer, har 
under 1971 försatts i konkurs. Artfilm har 
uppgått i AB Svensk Filmindustri. För några 
av övriga flerfilmsproducenter är det ytterst 
tvivelaktigt om ytterligare produktion blir 
aktuell. 

Produktionsbilden visar att drygt hälften 
av producenterna enbart bidragit med en 
film. För många av dessa producenter gäller 
att de sannolikt aldrig kommer att produ
cera någon ytterligare film. Den främsta 
förklaringen till att filmproduktionen i så 
stor utsträckning är av engångskaraktär är 
troligtvis av ekonomisk natur. Biograffilms
produktionen är förenad med ett stort eko
nomiskt risktagande. Den genomsnittliga 
framställningskostnaden för en biograffilm 
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Tabell 4.1 Filmproduktionens fördelning på skilda producenter under perioden 1963/6< 
1970/71. 

Producent 

Svensk Filmindustri 
Sandrews 
Europa Film 
Bison Film1 

Minerva Film 
Omega Film2 

Filmcenter3 

Nordisk Tonefilm1 

Svensk Talfilm 
Swedish Film Production 
A-produktion 
Tax-Production 
Artfilm1 

Svenska Filminstitutet 
Bengt Forsberg 
övriga producenter 
Samproduktioner 

Summa 

Spelar 

1963/ 
64 

6 
3 
2 
1 
1 

— 
2 
2 

— 
— 
— 
— 

1 
— 

18 

1964/ 
65 

5 
3 
4 
3 
1 

— 
2 
1 

— 
1 

— 
— 

2 
1 

23 

1965/ 
66 

6 
5 
1 
2 
1 

1 
2 

— 
1 

1 
— 
— 
— 

2 

22 

1966/ 
67 

5 
3 
3 
2 
1 

1 
— 

1 

1 

1 
3 
5 

26 

1967/ 
68 

5 
3 

— 

2 

1 
2 
1 

1 
1 

1 
— 

3 
4 

24 

1968/ 
69 

7 
7 

— 

2 

5 
2 

1 
1 

— 
5 
4 

34 

1969/ 
70 

3 
4 
2 

— 
1 
1 

3 

1 

1 
1 
4 
3 

24 

1970/ 
71 

2 
3 
1 

— 

2 

— 
4 
8 

20 

Totalt 
för 
perioden 

39 
31 
13 
8 
8 

7 
7 
6 
6 
5 

3 
3 
2 
2 
2 

22 
27 

191 

1 Nedlagt. " Inställt betalningarna. 3 Försatt i konkurs. * Uppgått i AB Svensk Filmindu
stri. 
Källa: Uppgifterna om antalet filmer och deras fördelning på skilda producenter har lämnats av 
Svenska Filminstitutet. 

uppgår till ca en miljon kronor. Ett sätt att 
åstadkomma riskspridning är såsom tidigare 
nämnts att två eller flera intressenter går 
samman i ett särskilt bolag. Ett annat skäl 
till sådana samgåenden står att finna på in
täktssidan. Om en film blir en publikfram
gång, så kan det ekonomiska utfallet bli 
högst betydande. En granskning av perio
dens filmer visar, att några produktioner 
troligtvis varit enbart spekulativa. Personer 
som disponerat erforderligt kapital, kanske 
intjänat inom helt andra verksamhetsfält, 
har med äkta guldfinnaranda satsat sina 
pengar i hopp om snabb och omfattande 
kapitalåtervinning. Erfarenheten tyder dock 
på att de ekonomiska utfallen sällan upp
muntrar till ytterligare engagemang. 

Redogörelsen visar att ytterst få företag 
bedriver en någorlunda regelbunden film
produktion. Med beaktande av de föränd
ringar som skett under den period för vilken 
redovisning lämnats kan sägas att f. n. högst 
fem producenter uppvisar regularitet i film

produktionen, nämligen Svensk Filmindu
stri, Sandrews, Europa Film, Minerva Film 
och Swedish Film Production. Med hänsyn 
till 1972 års ändringar i filmavtalet kan 
dessutom antas att Svenska Filminstitutet 
kommer att producera biograffilm i större 
utsträckning än tidigare. Huruvida avtals
ändringen får en stimulerande effekt på 
även andra potentiella producenter än ovan 
nämnda är svårbedömbart. 

4.3 Filmuthyrare 

Filmuthyrarens verksamhet påminner i 
många avseenden om den roll grossisten har 
inom traditionell varuhandel. Liksom grossis
ten utgör filmuthyraren en av distributio
nens s.k. mellanhänder och fyller därvid 
många av de funktioner som grossisten bru
kar tillskrivas (se t.ex. af Trolle, 1968). I 
ett par väsentliga avseenden skiljer sig dock 
filmuthyrarens funktioner från grossistens. 
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Bland grosshandelns funktioner märks 
främst sortimentsfunktionen, dvs. att i tid 
och rum sammanföra och utbjuda alster 
från olika producenter, varigenom bl.a. an
talet kontakter i distributionskedjan redu
ceras. Sortimentsfunktionens betydelse lig
ger också däri, att den underlättar för de
taljisten att jämföra olika varor med avse
ende på både pris och kvalitet. På grund 
av det inom filmbranschen rådande pris
sättningssystemet, vilket beskrivs senare i 
kapitlet, reduceras filmuthyrarens sorti
mentsfunktion till själva urvalet. I detta av
seende skiljer sig emellertid filmuthyrarna åt 
och kan lämpligen indelas i tre grupper. 

En grupp av filmuthyrarna utgörs av de 
svenska produktionsbolagen Svensk Film
industri, Sandrews och Europa Film. I de
ras urval ingår dels de av bolagen själva 
producerade filmerna, dels filmer produce
rade av andra svenska producenter samt ut
ländska filmer, dock med ett väsentligt un
dantag. Den andra gruppen består av de 
stora amerikanska produktionsbolagen som 
genom dotterbolag bedriver filmuthyrnings
verksamhet i Sverige. De amerikanska film
uthyrarnas urval utgörs dels av moderbo
lagens filmer, dels av andra i utlandet pro
ducerade filmer. Undantagsvis förekommer 
att de amerikanska filmuthyrarna distribue
rar även svensk film. Den tredje gruppen 
bildas av från produktionsbolagen friståen
de svenska filmuthyrare. Deras sortiment 
består av dels svenska filmer producerade 
av icke-filmuthyrande bolag, dels utländska 
filmer. Det händer också att dessa filmut
hyrare förvärvar visningsrätten (reprisrät
ten) till äldre amerikanska filmer som tidi
gare visats på biograferna. 

Med avseende på sortimentsfunktionens 
fullgörande brukar indelning av grossisterna 
ske i fullsortiments- respektive specialgros
sister. Den förra typen kännetecknas av att 
sortimentet omfattar alla eller i varje fall 
flertalet av de varuslag som förekommer i 
branschen medan specialgrossisten endast för 
ett eller ett fåtal varuslag. Om varuslags
begreppet överförs på filmens område, så 
skulle man kunna tala om t. ex. »krigs
filmer», »kärleksfilmer», »musikfilmer» etc. 

I denna betydelse är praktiskt taget samtliga 
filmuthyrare att betrakta som fullsorti-
mentsgrossister. I åtminstone två fall före
kommer dock ett slags specialgrossister bland 
filmuthyrarna. Ett av de amerikanska film-
uthyrningsbolagen har specialiserat sig på 
tecknad film, och detta filmslag svarar för 
ungefär hälften av bolagets totala utbud. 
Dessa tecknade filmer riktar sig företrä
desvis till den yngre biopubliken. Det andra 
företaget har inriktat sin verksamhet mot 
pornografisk eller erotisk film. 

Filmuthyraren fyller liksom övriga gros
sister en lagringsfunktion. Han får för be
gränsad tid, ofta 5 år, den exklusiva visnings
rätten till en viss biograffilm. Under denna 
tid lagerför han de filmkopior som fram
ställts för respektive film. För utländsk 
film brukar antalet kopior variera mellan 
en och fem medan kopieantalet för svensk 
film i allmänhet uppgår till mellan 10 och 
15, undantagsvis högre. När visningsrätten 
har upphört skall kvarvarande, spelbara ko
pior återsändas till filmproducenten. Utslit
na kopior går emellertid direkt till »upp-
huggning», varvid särskilt intyg om att ko
pian är förstörd skall företes för producen
ten. 

I likhet med övriga grossister har filmut
hyraren också att uppfylla vissa uppgifter 
vad avser transport och marknadsbearbet
ning. Till grund för dessa finns ett antal 
branschöverenskommelser eller också har 
praxis blivit sådan att avvikelser från spe
ciella handlingssätt icke sker. Dessa före
teelser behandlas längre fram i kapitlet. 

Filmuthyrningens omfattning kan karak
teriseras på flera sätt. Vid sidan av omsätt
ningssiffror kan även andra mått användas, 
t.ex. antalet verksamma företag eller an
talet filmer som dessa företag tillhandahål
ler biograferna. Exakta mått är dock svåra 
att ge. 

Antalet verksamma filmuthyrare är svår-
bestämbart. I en artikel om filmuthyrningen 
i tidskriften Chaplin (1969: 3) har samman
lagt medtagits 37 företag1. I artikeln redo-

1 Uppgiften torde avse förhållandena i bör
jan av år 1969. Under våren 1972 uppgav 
Svenska Filminstitutet antalet till 31. 
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görs emellertid inte för vare sig urvalskrite
rier eller eventuellt bortfall. Inte heller fram
går klart om företagens verksamhet är kon
centrerad till biograffilm eller till annan film. 
Utöver antalet företag har i artikeln film
uthyrningens omfattning angivits på två sätt, 
nämligen dels med omsättningsuppgifter, 
dels med antalet filmer i distribution. Med 
det senare måttet förstås de filmer för vilka 
respektive filmuthyrare hade visningsrätten 
vid undersökningstillfället, oavsett om fil
merna någonsin visats. Så länge ett företag 
överhuvud har visningsrätten till en film kan 
den inräknas bland »filmer i distribution». 
Av artikeln framgår inte om någon gräns 
satts bakåt i tiden vid beräkningen av an
talet filmer. Här redovisade uppgifter får 
därför ses som ett mycket grovt mått på den 
relativa betydelsen av de olika filmuthyrar-
gruppernas verksamhet. 

Av artikeln framgår att de 37 företagen 
sammanlagt hade ca 3 000 filmer i distribu
tion vid mättillfället. För tre företag har 
även smalfilmer inkluderats i uppgifterna. 
Ett av dessa bedriver enbart smalfilmsut-
hyrning och efter reduktion för detta före
tags filmer återstår ca 2 600 filmer, förde
lade på 36 företag. Filmernas fördelning på 
de tre huvudgrupperna av filmuthyrare 
framgår av tabell 4.2.1 

De svenska produktionsbolagen hade vid 
undersökningstillfället drygt 400 filmer i 
distribution, fördelade med ca 100 eller fler 
filmer per bolag. Även de amerikanska film-

Tabell 4.2 Antal filmer i distribution med 
fördelning på skilda filmu thy rargrupper. 

Filmuthyrargrupp Antal filmer Antal 
i distribution filmut

hyrare 

Svenska produktionsbolag 410 3 
Amerikanska filmuthyrare 1 115 8 
Fristående, svenska 
filmuthyrare 1 069 25 

Summa 2 594 36 

Anm. Uppgifterna avser i övervägande grad 
biograffilmer. 

Källa: Chaplin 89 (1969). 
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uthyrarnas utbud uppgick med ett undan
tag (31 filmer) till 100 eller fler filmer per 
företag. De 25 fristående, svenska filmuthy
rarna företedde en betydligt mer heterogen 
bild. Endast tre företag hade 100 eller fler 
filmer i distribution; för två av dessa avsåg 
uthyrningen till en del även smalfilmer. Av 
återstående 22 fristående filmuthyrare hade 
fem företag färre än 10 filmer i distribu
tion. Bland fristående filmuthyrare finns 
troligtvis dessutom åtskilliga »vilande» fö
retag. Det faktiska utbudet av biograffilm 
från fristående filmuthyrare är sannolikt 
betydligt mindre än vad tabelluppgifterna 
antyder och följaktligen också deras bety
delse i relation till de båda övriga filmut-
hyrargrupperna. 

4.4 Biografer 

A-A. 1 Biografernas struktur 

Traditionellt brukar biograferna klassificeras 
med hänsyn till antalet ordinarie föreställ
ningar per vecka, exklusive barnmatinéer. 
Klassindelningen framgår av tabell 4.3. Av 
tabellen kan utläsas att antalet registrerade 
biografer den 1 juli 1971 uppgick till 1 357. 
Biograferna fördelade sig på 408 avgifts
pliktiga (klasserna I och II) och 949 (klas
serna III—V) icke-avgiftspliktiga biografer. 
Tabellen visar vidare att de mindre (med 
hänsyn till antalet föreställningar) biogra
ferna dominerar antalsmässigt. Ca 56 pro
cent av biograferna ger enbart tre eller 
färre ordinarie föreställningar per vecka. 
Vissa av dessa biografer ger endast före
ställningar en eller två gånger per månad 
eller vid enstaka tillfällen (t.ex. helger). 

1 Till mängden amerikanska filmuthyrare har 
räknats även det svensk-amerikanska Warner-
Tonefilm AB, senare namnändrat till Warner-
Sergelfilm AB. Under 1971 uppdelades detta 
bolag på de båda fristående företagen Warner 
Broth. AB och Sergel Films Distributions AB. 
Warner Broth, har under 1971 dessutom fusio-
nerats med Columbia Film till det nya bolaget 
Warner-Columbia Film AB. Sedan artikeln 
skrevs har också Film AB Paramount och 
Universal Film AB gått samman under namnet 
Cinema International Corp. AB. F.n. (våren 
1972) finns totalt sex amerikanska filmuthyrare. 
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Tabell 4.3 Biograferna fördelade efter antal 
ordinarie föreställningar per vecka exkl. 
barnmatinéer. 

Klass 

Avgiftspliktiga 
I 
11 

Icke-avgifts-
pliktiga 
III 
IV 
V 

Antal ordinarie 
föreställningar 

Minst 14 
6—13 

5 
4 
Högst 3 

Anlal 
biografer 
den 1.7.71 

312 
96 408 

83 
103 
763 949 

Summa 1 357 

Källa: Filmägarnas Kontrollbyrå AB. 

Om man i stället granskar antalet före
ställningar per vecka för avgiftspliktiga re
spektive icke-avgiftspliktiga biografer, så er
hålls en diametralt motsatt bild som illu
strerar den förra biograftypens utbudsmäs-
siga dominans. Som vägningstal har för 
klasserna I och V använts siffrorna 14 (liten 
underskattning) respektive 3 (stor överskatt
ning) samt för klass II klassmitten, dvs. 9,5 
föreställningar per vecka. Antalet visnings
tillfällen per vecka blir då för avgiftsplik
tiga biografer ca 5 300 och för icke-avgifts
pliktiga ca 3 100. Trots sin antalsmässiga un
derlägsenhet torde de avgiftspliktiga biogra
ferna således svara för omkring 2/3 av lan
dets samlade visningstillfällen. 

Även andra indelningsgrunder än här 
nämnda kan tänkas. Liksom traditionell de
taljhandel kan biograferna uppdelas i en 
stationär och en ambulerande mängd. Det 
senare slaget beskrivs i avsnitt 4.4.3. Som 
klassificeringskriterium kan vidare använ
das »organisationstillhörigheten». Biografer 
anslutna till Folkets Husföreningarnas Riks
organisation och Föreningen Våra Gårdar 
kallas i praxis »föreningsbiografer» (se av
snitt 4.4.2). Som sammanfattande benäm
ning på andra biografer än föreningsbiogra
fer används i fortsättningen uttrycket »en
skilda biografer». 

I figur 4.1 har komponenterna i biograf

systemet åskådliggjorts i form av ett träd
diagram. I samråd med Filmägarnas Kon
trollbyrå AB har författaren försökt att kvan-
tifiera delmängderna.1 Biografregistret vid-
lådes dock av vissa begränsningar, framför
allt när det gäller att skilja mellan stationä
ra och ambulerande biografer, varför upp
gifterna delvis är approximativa. 

Såsom framgår av den övre grenen av 
träddiagrammet är alla avgiftspliktiga bio
grafer stationära. Detta har sin grund i 
filmavtalet, enligt vilket avgift till filminsti
tutet utgår endast för biografer som bedriver 
verksamhet på fast visningsställe. Endast en 
mindre del av avgiftspliktiga biografer är 
föreningsbiografer. Träddiagrammets nedre 
huvudgren visar att också flertalet av de 
icke-avgiftspliktiga biograferna är stationära. 

För ett stort antal biografer gäller att de 
ingår i något slags kedjebildning. För andra 
biografer än föreningsbiografer skiljs i det 
följande mellan enbiografföretag och kedje
biografer. Med uttrycket »kedjebiografer» 
förstås därvid sådana enheter som ingår i en 
ägargemenskap, i vilken samma fysiska eller 
juridiska person äger minst två biografer. 
Med uttrycket »äga» avses att vederbörande 
innehar minst 50 procent av biografens ak
tiekapital eller — vid annan bolagsform — 
är minst hälftendelägare i biografen. 

De enskilda biograferna uppvisar olika 
typer av kedjebildningar med avseende på 
relationerna till övriga komponenter i distri
butionskedjan. De tre största produktions
bolagen äger samtliga ett stort antal biogra
fer (se avsnitt 4.5.2). Därutöver finns även 
renodlade biografkedjor. Det totala antalet 
kedjebiografer var den 1 januari 1970 ca 
435 av vilka 364 var avgiftspliktiga.2 Det 
totala antalet enskilda, avgiftspliktiga en
biografföretag uppgick således till enbart 30. 

1 Kvantifieringen gjordes i samband med pla
neringen av de i kapitel 6 redovisade under
sökningarna. Antalet biografer i träddiagram
met avser därför förhållandena den 1 januari 
1970. 

2 Ägarstrukturen i biografledet är mycket 
komplicerad. Biografregistret hos Filmägarnas 
Kontrollbyrå ger endast begränsad vägledning 
för en bedömning, varför uppgifterna kan av
vika något från de faktiska förhållandena. 
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Enskilda 
Avgifts
pliktiga 

biografer 

Icke . , 
avgifts- ^ s ^ 

v pliktiga ^ s ^ 

biografer* '^ . 

Stationära ^ ^ " 

biografer ^ * " " \ . 

Stationära ^ ^ 

^ * ^ biografer ^ " ^ ^ 

^ " ^ ^ Ambulerande ^ - ^ 

biografer ^ ^ ^ 

^ b i o g r a f e r 

^ " " ^ ^ ^ Förenings

biografer 

Enskilda 

^ biografer 

^ ^ ^ ^ Förenings

biografer 

Enskilda 

^ biografer 

" ^ ^ Förenings-

biografer 

(391) 

(50) 

(359) 

(561) 

(119) 

(0) 

Anm.: Uppgifterna avser förhållandet den 1.1.70 och är delvis grundade på uppskattningar. 

Källa: Bearbetning av biografregistret hos Filmägarnas Kontrollbyrå AB. 

Figur 4.1 Strukturering av komponenterna i biograf systemet. 

4.4.2 Föreningsbiografer 

Såsom tidigare nämnts fanns den 1 januari 
1970 561 biografer anslutna till Folkets 
Husföreningarnas Riksorganisation (FHR) 
och Föreningen Våra Gårdar (VG). Bägge 
kedjorna består av biografer som princi
piellt är ekonomiskt fristående enheter, dvs. 
utgör ett slags frivilliga kedjor. Förenings
biograferna har därför icke inlemmats i be
greppet »kedjebiografer» enligt definitionen 
i föregående underavsnitt. Inom de här bäg
ge frivilliga kedjebildningarna finns visser
ligen en motsvarighet till de enskilda kedje
biograferna, dvs. någon lokal förening äger 
mer än en biograf. Företeelsen är emel
lertid marginell. Vid ovannämnda tidpunkt 
fanns sammanlagt endast 10 avgiftspliktiga 
föreningsbiografer med angiven ägarstruk
tur. En jämförelse mellan FHR- och VG-
kedjorna visar att den förra har en mer om
fattande ekonomisk intressegemenskap än 
den senare. VG-kedjan, vars biografer i hu
vudsak ägs av nykterhetsrörelsens lokalägan-

de föreningar, arbetar dock enligt samma 
grundprinciper som FHR-kedjan. 

FHR-kedjans organisation framgår av 
figur 4.2.1 Basen för FHR utgörs av ca 800 
lokala folketshusföreningar fördelade på åtta 
distrikt. Ett distrikt betjänas direkt av FHR 
i Stockholm och övriga distrikt av särskilt 
bildade distriktscentraler. Biograferna ägs 
av de enskilda föreningarna, och samman
lagt finns 403 föreningsägda biografer av 
vilka 34 är avgiftspliktiga. FHR:s centrala 
biografförvaltning i Stockholm svarar gent
emot biograferna för bl.a. filmsättningen, 
dvs. förser distriktscentralerna med precise
rade programförteckningar för biograferna 
inom respektive distrikt. FHR och/eller 
distriktscentralerna betjänar de lokala för
eningarna med även andra tjänster, såsom 
ekonomisk rådgivning, hjälp med löpande 
redovisning och bokslut, utbildning etc. 

1 Samtliga uppgifter om FHR-kedjan och 
dess uppbyggnad har erhållits vid intervjuer 
med FHR-representanter. 
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Figur 4.2 FHR-kedjans strukturella uppbyggnad. 

För de prestationer distriktscentralerna 
utför betalar varje lokalförening en viss 
procentuell avgift beräknad på bruttoom
sättningen av verksamheten, biografavgif
ten.1 Distriktscentralerna betalar i sin tur 
till FHR:s centrala förvaltning en viss andel 
av Influtna biografavgifter som ersättning 
för den centrala förvaltningens prestationer. 

Antalet biografer inom VG-kedjan har 
författaren upptagit till 158 varav endast 
sju var avgiftspliktiga den 1 januari 1970." 
Inom VG-kedjan betjänas biograferna med 
filmsättning etc. direkt från den centrala 
förvaltningen i Stockholm. För mottagna 
prestationer betalar även VG-kedjans bio
grafer en procentuell avgift av bruttoom
sättningen. 

4.4.3 Ambulerande biografer 

I figur 4.1 har antalet ambulerande biogra
fer uppgetts till 119. Egentligen står den 
siffran för antalet visningsställen. Varje så
dant ställe registreras emellertid hos Film
ägarnas Kontrollbyrå AB som en biograf. 
Dessa 119 visningsställen fördelar sig på 12 
biografägare med huvudstationeringsorter 

främst i mellersta och södra Sverige. An
talet visningsställen uppgår i allmänhet till 
ca 10 per företag.3 

De ambulerande biografföretag författa
ren haft kontakt med är samtliga familjefö
retag i den bemärkelsen att familjen utom
stående personer endast undantagsvis är en
gagerade i verksamheten. Företagsägaren 
själv reser runt och visar film på de platser 
han har inregistrerat hos kontrollbyrån. På 
platser som besöks med hög frekvens före
kommer det att teknisk utrustning finns sta
tionärt placerad. Oftast används dock trans
portabla projektorer. Vissa företag bedriver 

1 En motsvarande avgift utgår även för an
nan verksamhet. 

2 Författaren känner ej antalet VG-biogra-
fer per den 1 januari 1970 och har därför måst 
använda senare erhållna uppgifter. 

3 Materialet till den följande framställningen 
har erhållits vid personligt sammanträffande 
med herr Nils Sandberg, Värmländsk Bygdefilm. 
Uppgifterna avser visserligen enbart detta före
tag, men telefonintervjuer med ett urval ägare 
till övriga ambulerande biografföretag gav vid 
handen att verksamheten hos Värmländsk 
Bygdefilm i stora drag är karakteristisk för 
även andra företag inom denna kategori. 

Beskrivningen av de ambulerande biograferna 
har gjorts förhållandevis utförlig. Detta sam
manhänger med att dessa företag icke medta-
gits i författarens fältundersökningar avseende 
biografledets lönsamhetsförhållanden. 
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i anslutning till filmvisningen även försälj
ning av konfekt och läskedrycker. Visning
arna sker i bygdegårdar, folkets hus, or
denslokaler och i skolor eller andra kom
munala lokaler. 

Värmländsk Bygdefilm är det största am
bulerande biografföretaget räknat efter an
talet inregistrerade visningsställen, vilka upp
går till 30. Vid intervjutillfället (hösten 
1970) var dock verksamheten mer eller 
mindre temporärt nedlagd på sju av dessa 
orter. Under spelsäsongen (hela året exkl. 
sommarmånaderna) visar företaget film var 
tredje vecka. Speluppehållet beror på att 
filmvisningen bedrivs av ägaren som kom
plement till fast arbete av helt annat slag. 
Under spelveckorna ges en föreställning per 
vardagskväll samt under veckosluten två el
ler tre föreställningar per dag, beroende på 
bl.a. avståndet mellan huvudstationeringsort 
och visningsställe. 

Med nio spelmånader per år och film
visningar enbart var tredje vecka erhålls ca 
13 spelveckor. I allmänhet besöks under 
varje spel vecka sju orter, dvs. under spelåret 
görs ca 90 besök, vilket i genomsnitt ger ca 
fyra besök per plats. Visningarna fördelar 
sig emellertid icke likartat på de skilda or
terna. Avstånd, publikunderlag m.fl. fakto
rer inverkar på fördelningen, så att vissa 
platser besöks ända upp till nio gånger per 
år medan andra kanske endast erhåller två 
till tre besök. På några orter har företaget 
genom kontrakt bundit sig att visa film ett 
visst antal gånger per år. En annan faktor 
vid val av visningsplats är biopublikens öns
kemål. Kontakten mellan biografägaren och 
befolkningen på orterna har genom åren 
utvecklats så väl att företagets ägare anser 
sig veta vilka platser som bäst lämpar sig 
för en viss film. 

Verksamheten bedrivs under ytterst an
språkslösa former. Publikfrekvensen varie
rar från en handfull personer till undantags
vis ca 150 per föreställning med ett typvär
de på mellan 20 och 40 personer. Även om 
man räknar med ett genomsnittligt publik
underlag på 40 personer förslår detta knap
past till att täcka kostnaderna för verksam
heten. 

Företaget tillämpade vid intervjutillfället 
ett enhetspris för både barn och vuxna på 
tre kronor per biljett.1 De tyngst vägande 
kostnaderna utgörs av lokal- och filmhyror 
samt resekostnader. 

Lokalhyrorna uppgår i allmänhet till mel
lan 20 och 35 kronor per gång och i film-
hyra betalas 20 procent av bruttobiljettin
täkterna.2 Därtill kommer resekostnader 
som utgör en mycket stor kostnadspost i 
relation till intäkterna. Som exempel kan 
nämnas att avståndet till den mest avlägsna 
spelplatsen uppgår till ca 25 mil tur och 
retur huvudstationeringsorten. 

Det förefaller troligt att flertalet av de 
ambulerande biografföretagen drivs av i hu
vudsak ideella skäl och i mycket ringa ut
sträckning av ekonomiska. För Värmländsk 
Bygdefilm torde gälla, att rörelsen i bästa 
fall »går ihop». Något ekonomiskt utbyte 
av verksamheten kan ägaren inte räkna med. 
På förfrågan om hur länge en verksamhet 
av detta slag kan drivas och vilka motiv 
som finns, erhöll författaren följande svar. 

Jag tänker hålla på så länge jag orkar. Om 
det går något så när. Man känner en viss till
fredsställelse när man känner folks tacksamhet. 
Har tänkt sluta många gånger, men så ringer 
folk. Och när man ser att man får lite upp
muntran, så går det. Taxeringsnämnden bru
kar fråga varför jag håller på. Men jag har 
tänkt att en gång i en framtid jag skulle kunna 
engagera kommunen, så man fick mer bidrag. 

Uttrycket »lite uppmuntran» syftar på det 
förhållandet att en av de kommuner inom 
vilka Värmländsk Bygdefilm visar film på 
två platser dels ställer lokal kostnadsfritt till 
förfogande, dels i ett fall lämnar resebidrag 
med sex kronor per visningstillfälle. På den 
andra platsen utgår dock inget resebidrag. 
Kommunen anser att publikunderlaget där 
är tillräckligt stort för att verksamheten skall 
kunna bära kostnaden. Däremot håller kom
munen projektor för vars underhåll dock 
Värmländsk Bygdefilm svarar. I ytterligare 

1 Numera höjt till fyra kronor per biljett. 
2 För bruttobiljettintäkter överstigande 250 

kronor betalas en filmhyra på 35 procent av 
biljettintäkterna. Jfr avsnitt 4.7.1.2. 
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ett fall får företaget disponera en visnings
lokal utan kostnad. F.ö. utgår inga bidrag 
till verksamheten. Försök att få kommunalt 
stöd har inte ens lyckats i den längst bort 
belägna kommunen, trots att film där visas 
på fyra orter. 

4.5 Integration inom branschsystemet 

4.5.1 Produktionsteknisk integration 

De tre bolagen AB Svensk Filmindustri 
(SF), Sandrew Film & Teater AB samt AB 
Europa Film har ett flertal verksamhetsgre
nar på sina program. Intresset riktas i detta 
underavsnitt mot enbart ateljé- och labora
torieverksamheten. 

Den vikande efterfrågan på biograffilm 
har medfört, såväl i Sverige som i andra 
länder, att de stora filmateljéerna fått en 
ständigt sjunkande beläggning. En annan 
faktor som också reducerat efterfrågan på 
ateljélokaler är den alltmer ökande tenden
sen att göra filminspelningar i verkliga mil
jöer. Både antalet ateljéer och deras storlek 
har under senare decennier minskat och i 
Sverige fanns den 1 juli 1971 endast tre pro
duktionsbolag med egna inspelningsateljéer 
respektive med ekonomisk intressegemen
skap i sådana ateljéer. Dessa bolag var 
Europa Film och MAE, Music Artists of 
Europe AB, båda med egna ateljéer, samt 
SF med ekonomisk intressegemenskap i in
spelningsateljéer. Dessutom har Svenska 
Filminstitutet i sina nybyggda lokaler inrät
tat ateljéer avsedda för inspelning av bl.a. 
biograffilm. 

SF:s ekonomiska intressegemenskap i 
ateljéverksamheten gick via AB Film-Tek
nik, som den 1 juli 1971 ägde inspelnings
ateljéer för biograffilm. Under sensomma
ren 1971 övertogs dock ifrågavarande atel
jéer av riksteatern. Film-Teknik är ett hel-
ägt dotterbolag till AB Filmfastigheter, som 
i sin tur — liksom SF — är dotterbolag till 
Fastighets AB Hufvudstaden. Intressege
menskapen har därför tidigare medfört att 
det ekonomiska utfallet av såväl filmpro

duktions- som ateljéverksamheten påverkat 
samma förmögenhetsmassa, varför det ändå 
kan vara motiverat att fram till sensomma
ren 1971 karakterisera SF som ett ateljé-
ägande bolag. 

Här nämnda förhållanden är inte enbart 
av historiskt intresse. För det första måste 
beaktas vid redogörelsen i kapitel 8 för film
produktionens lönsamhet, att SF under hela 
undersökningsperioden utgjorde ett ateljé-
ägande företag i här nämnd bemärkelse. För 
det andra spelar troligen den här intresse
gemenskapen en icke oväsentlig roll vid ana
lys av de ekonomiska relationerna mellan 
olika branschkomponenter. Dessa relationer 
har i stort varit oförändrade under mycket 
lång tid. Även Sandrews har tidigare ägt 
egna ateljéer, och det förhållandet att samt
liga större produktionsbolag i tidigare perio
der innehaft ateljéer torde ha viss betydelse 
för den senare analysen. 

Den tekniska delen av inspelningsverk
samheten omfattar olika slags laboratorie
arbeten, såsom ljudarbeten, framkallning, 
kopiering m. m. Dessa arbetsuppgifter ut
förs på särskilda filmlaboratorier och både 
SF, Sandrews och Europa Film har ekono
miska intressen i de två största laborato
rierna. För SF:s del gäller, liksom för ateljé
verksamheten, att den ekonomiska intresse
gemenskapen går via Fastighets AB Hufvud
staden till AB Film-Tekniks laboratorier. 
Det andra laboratoriet, AB Film Labor, ägs 
till lika delar av Europa Film och Sandrews. 

Samtliga tre inspelningsbolag uppträder 
när det gäller laboratorietjänster som både 
köpare (vid egna inspelningar) och säljare 
(till övriga biograffilmsproducenter). Till 
helt nyligen har för SF:s del samma förhål
landen gällt även vad beträffar ateljéuthyr
ningen och gäller de facto fortfarande för 
Europa Film. Vissa av de för slutprodukten 
— den färdiga filmen — nödvändiga funk
tionerna har helt eller delvis integrerats i 
dessa tre bolags verksamhet. Genom denna 
horisontella integration i produktionsledet 
skiljer sig dessa bolag från övriga biograf
filmsproducenter. Eftersom bolagen dessut
om är vertikalt integrerade i distributions
kedjan kan det vara berättigat att fortsätt-
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ningsvis benämna dem »integrerade bolag». 
Den vertikala integrationen behandlas när
mast. 

4.5.2 Integration i filmdistributionen 

De integrerade bolagens verksamhet om
spänner såsom tidigare nämnts även filmut
hyrning. Filmuthyrningen sker via filmut-
hyrniingsavdelningar inom bolagen, dvs. någ
ra speciellt inregistrerade företag finns inte. 
Dessutom äger samtliga bolag ett stort antal 
biografer. Bolagen är med andra ord full
ständigt integrerade framåt i distributions
kedjan. Intresset riktas i detta underavsnitt 
mot ägarstrukturen i biografledet och denna 
har i figur 4.3 återgetts för samtliga bolag. 

Av figuren framgår att av de integrerade 
bolagen har SF flest biografer, sammanlagt 
107 biografer fördelade på 79 helägda, av
giftspliktiga, 2 helägda, icke-avgiftspliktiga 
och 26 delägda, avgiftspliktiga. Tillsam
mans med Sandrews äger SF dessutom AB 
Kungsbiografer med 3 helägda, avgiftsplik
tiga biografer. 

Sandrews har 28 helägda, avgiftspliktiga 
biografer. Dessutom äger bolaget 50 procent 
av aktierna i Göta Film AB med 3 helägda 
och 1 delägd biograf, samtliga avgiftsplik
tiga. Delägare i Göta Films ena biograf är 
SF, vilket dock icke särskilt markerats i 
figuren. 

Den mest komplicerade ägarstrukturen 
uppvisar Europa Film. Bolaget har dels 12 
helägda biografer, av vilka 10 är avgiftsplik
tiga och 2 icke-avgiftspliktiga, dels 7 del-
ägda, avgiftspliktiga biografer. Europa Film 
äger hela aktiekapitalet i Svenska Förenade 
Biograf AB med 17 helägda och 24 delägda, 
avgiftspliktiga biografer samt 1 delägd, icke-
avgiftspliktig biograf. Dessutom har Europa 
Film 50 procent av aktiekapitalet i AB 
Stjärnbiograferna. Det senare bolaget har 8 
helägda biografer, fördelade på 7 avgiftsplik
tiga och 1 icke-avgiftspliktig, samt 5 delägda 
biografer. Av de senare är 4 avgiftspliktiga 
och 1 icke-avgiftspliktig. AB Stjärnbiogra
ferna har i sin tur ett helägt dotterbolag Li

ma med 5 helägda, avgiftspliktiga biografer. 
Europa Film har dessutom 50 procent av 
aktiekapitalet i Biograf AB Lido med 4 
helägda och 2 delägda biografer, samtliga 
avgiftspliktiga. 

Vid delägarskap gäller att det integrerade 
bolaget, eller dess dotterbolag, med med-
intressent bildat särskilt handels- eller aktie
bolag under vars firmanamn biografen drivs. 
Figuren är såtillvida förenklad att dessa 
bolag inte särskilt markerats. Oftast har del
ägarna 50 procent av aktiekapitalet eller ut
gör hälftendelägare i handelsbolaget. Flera 
av delägarskapen karakteriseras därav att det 
integrerade bolagets medintressent är ägare 
av den fastighet i vilken biografen drivs. 

De integrerade bolagens intressen i bio
grafledet är följaktligen omfattande. Till
sammans kontrollerar — helt eller delvis — 
de integrerade bolagen 227 biografer. Av 
dessa är 220 avgiftspliktiga, vilket utgör ca 
54 procent av landets samtliga avgiftsplik
tiga biografer. 

4.6 Branschorganisationer 

4.6.1 Distributionsledens organisationer 

Inom filmbranschen finns ett flertal sam
manslutningar som i olika avseenden kan 
göra anspråk på benämningen branschorga
nisationer.1 Intresset riktas i detta underav
snitt mot enbart de huvudorganisationer som 
finns i vart och ett av distributionsleden. 
Även andra organisationer kan ha viss be
tydelse för den senare analysen, men i jäm
förelse med huvudorganisationerna är deras 
inverkan på branschbeteendet begränsad. 

Producenternas branschorgan är För
eningen Sveriges Filmproducenter med f. n. 
22 medlemmar. Föreningen är uppdelad på 
en sektion för långfilmsproducenter (8) och 
en sektion för kortfilmsproducenter (14) 
Ett och samma företag kan dock vara re
presenterat i bägge sektionerna, varför det 

1 Till »branschorganisationerna» räknas van
ligen även FHR och VG. Så har dock ej gjorts 
här. 
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faktiska antalet olika medlemsföretag be
gränsas till 19. För vissa av de anslutna 
företagen är produktionsverksamheten dock 
obetydlig eller har eventuellt upphört helt. 

I egenskap av branschorganisation kan 
föreningens allmänna verksamhet sägas vara 
att bevaka medlemmarnas intressen i olika 
avseenden.1 Exempel på områden inom vil
ka föreningen är eller har varit verksam be
skrivs utförligt av Fant (1968). Endast ett 
av dessa områden skall behandlas här. 

Producentföreningens »huvuduppgift är 
att främja medlemmarnas intressen i ekono
miska sammanhang» (a. a., 1968, s. 64). 
Detta har tagit sig uttryck i bl. a. ett inten
sivt bearbetande i olika avseenden av stats
makterna. Det statliga produktionsstöd som 
svensk biograffilm erhöll under nöjesskatte
epoken torde i betydande utsträckning kun
na tillskrivas producentföreningens ageran
de. Vittnesbörd därom finns i bl. a. alla ti
digare statliga filmutredningar, vilka i stor 
utsträckning baserade sina ekonomiska be
dömningar av biograffilmsproduktionens 
ekonomi på uppgifter från producentför
eningen. Fram till filmreformens genom
förande insamlade föreningen kontinuerligt 
information från sina medlemsföretag om 
filmernas ekonomiska utfall. Den kalkylmo
dell (se kap. 8) och det ekonomiska tän
kande som därvid användes är fortfarande 
gängse inom branschen. 

Utformningen av filmavtalet bär också 
spår av producentföreningens arbete. Fram
förallt bör därvid nämnas föreningens in
ställning till A-fondens storlek. Vid förhand
lingarna i samband med filmavtalets till
komst drev producentföreningen ett slags 
»kompensationstänkande», vilket resultera
de i utformningen av A-fonden. 

Förhandlingarna höll på att spricka när vi, 
någon minut före tolv, kom fram till en kom
promiss. Storleken av A-fonden beräknades så 
att det generella stödet skulle motsvara samma 
värden som tidigare utgått i form av restitu
tion av nöjesskatt. Ingen skulle förlora på film
reformen. (Schein, 1970, s. 23.) 

Filmuthyrarnas organisation, Sveriges 
Filmuthyrare förening u. p. a. har f. n. 27 

medlemmar. Medlemmarna utgörs av de in
tegrerade bolagen (3), samtliga amerikanska 
(6) samt flertalet (17) fristående filmuthyra
re av betydelse. Till medlemskadern hör 
också Svenska Filminstitutet. 

Liksom övriga branschorganisationer har 
föreningen ett flertal verksamheter på sitt 
program. Verksamheterna presenteras över
siktligt i ett informationsblad av 3 december 
1969 från vilket följande förtjänar att åter
ges. 

a. Föreningen medverkar i olika bransch
utredningar och utfärdar regler för för
hyrning av film. I frågan om dessa reg
ler har samråd skett med biografägarnas 
organisationer. 

b. Föreningen är även rådgivande organ 
för medlemsföretagen och informerar 
dem kontinuerligt i frågor, som rör film
uthyrningsverksamheten. 

Medlemmarna i filmuthyrareföreningen 
svarar för allt väsentligt utbud av biograf
film i landet. Den rådgivande verksamheten 
föreningen bedriver får därför helt förklar
ligt stor betydelse för branschsystemets verk
ningssätt. Utåt är gemenskapen mellan med
lemmarna i allmänhet solid. Såsom kom
mer att visas i kapitel 9 kan konflikter dock 
förekomma. Formellt beslutar visserligen 
föreningsmedlemmarna över såväl priser 
som andra för deras verksamhet väsentliga 
förhållanden. Realiter är dock situationen 
annorlunda. De allmänna bestämmelser som 
råder beträffande filmuthyrning, prissätt
ningsprinciper (och ibland även priser), film
uthyrning till andra kunder än biograferna 
m. m. »rekommenderas» i stor utsträckning 
av filmuthyrareföreningen, ofta i samråd 
med övriga branschorganisationer, och möj
ligheterna för ett enstaka företag att avvika 
från dessa rekommendationer är små. 

Den tredje branschorganisationen som 
skall nämnas är Sveriges Biograf ägare för
bund. Förbundet har drygt 200 medlemmar 
med tillsammans ca 600 biografer. Samtliga 
enskilda biografkedjor av betydelse är repre
senterade i förbundet. Till medlemmarna 

1 Det löpande arbetet bedrivs i bolagsform 
genom Sveriges Filmproducenter AB. 
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hör dessutom vissa till FHR- och VG-ked-
jornaj anslutna biografer. 

Verksamheten består av informations
spridning och teknisk rådgivning till med
lemsföretagen.1 Dessutom är förbundet till
sammans med övriga branschorganisationer 
avtalspart i flertalet av de avtal och andra 
bestämmelser som reglerar utformningen av 
biograffilmsdistributionen i landet. 

4.6.2 Filmägarnas Kontrollbyrå AB 

Filmägarnas Kontrollbyrå AB startades år 
1958 och är ett servicebolag åt medlem
marna i Filmägarnas Kontrollförening u.p.a. 
Medlemmar i den senare föreningen är samt
liga till filmuthyrareföreningen anslutna 
företag, dvs. totalt 27 medlemmar2. 

Kontrollbyråns huvuduppgift är att be
vaka att korrekta biobiljettkassor redovisas, 
vilket har betydelse för inbetalning av av
giften till filminstitutet och filmhyran till 
filmägaren. Kontrollfunktionen utövas på i 
huvudsak fyra olika sätt: 
a. Alla biografer måste använda samma bil

jettyp. Biljetterna kan endast rekvireras 
genom Kontrollbyrån, som fortlöpande 
kontrollerar biografernas biljettförsälj
ning. 

b. Biograferna är skyldiga att till Kontroll
byrån rapportera tillämpade biljettpriser. 

c. Stickprovsmässig fältkontroll av biogra
ferna avseende dels att rätt biljettyp an
vänds, dels att antal sålda biljetter över
ensstämmer med antal besökare. 

d. Granskning av biografernas räkenskaper. 
När kontrollverksamheten i början av 

1930-talet startades avsåg kontrollen främst 
den enskilde biografägarens agerande. En 
förskjutning i arbetsuppgifterna har seder
mera skett. Det torde numera höra till un
dantagen att biografägaren försöker tillskan
sa sig en orättmätig andel av influtna bil
jettintäkter. I stället har kontrollerna kom
mit att avse biografpersonalen, som genom 
t. ex. dubbelförsäljning av biljetter för eget 
bruk kan undanhålla en del av influtna bil
jettintäkter. 
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Såsom tidigare framgått i detta kapitel 
svarar Kontrollbyrån för registrering av och 
fortlöpande statistiska uppgifter om antalet 
biografer i landet. Statistiken avser även 
olika uppgifter om biograferna, såsom plats
antal, antal föreställningar och biljettpriser. 
Inom filmbranschen rådde tidigare nyeta
bleringskontroll av biografer. Som nyetable
ring räknades även återuppförande av bio
graf som varit nedlagd mer än två år. Den 
tidigare antydda eftersläpningen i biograf
registret kan sammanhänga med enskilda 
biografägares obenägenhet att till Kontroll
byrån anmäla att verksamheten upphört. 
Det antas nämligen att vissa biografägare 
befarar svårigheter om de skulle vilja åter
uppta biografdriften.3 Hur stor del av de re
gistrerade biograferna som av denna eller 
annan anledning är vilande kan ej avgöras. 
De vilande biograferna torde dock i helt do
minerande utsträckning tillhöra mängden 
icke-avgiftspliktiga biografer. 

Även vissa andra uppgifter ingår i Kon
trollbyråns verksamhet. Framför allt bör 
nämnas att byrån för branschens räkning 
utför en del utredningar. Kontrollbyrån är 
dessutom ett slags branschinternt »remiss
organ» i frågor som kan påverka byråns 
möjligheter att utföra sina kontrolluppgifter. 
Som exempel kan nämnas att införande av 
automatiserade en- eller tvåmansbetjänade 
biografer kräver byråns godkännande — vad 
avser dess möjligheter att genomföra kon
trollarbetet enligt tidigare framställning — 
av den utrustning och de rutiner som därvid 
kommer till användning. 

1 Rådgivningen bedrivs genom ett särskilt 
bolag, Biografernas Service AB. 

2 Förklaringen till att två realiter identiska 
sammanslutningar existerar är av skatteteknisk 
natur. Kontrollföreningen är en ideell samman
slutning och medlemsavgiften följaktligen inte 
avdragsgill vid anslutna företags taxering till 
inkomstskatt. Kontrollbyråns avgifter för ut
förda prestationer utgör däremot avdragsgilla 
kostnader. Jfr Sveriges Biografägareförbund och 
Föreningen Sveriges Filmproducenter vilka ock
så har konstruktioner med »servicebolag». 

3 Uppgiften har lämnats av Kontrollbyråns 
direktör Bengt Johansson. Beträffande nyeta
bleringskontrollen gäller att denna upphörde i 
april 1955 (Kartellregistret, reg-nr 642). 
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4.7 Branschinterna relationer 

4.7.1 Prissättningssystemet 

Såsom senare kommer att visas utgör pris
sättningssystemet den mest betydelsefulla re
lationen mellan branschsystemets komponen
ter. Detta motiverar en förhållandevis grund
lig redogörelse för hur prissättningen sker 
inom filmbranschen. Prissättningsrelationer
na mellan komponenterna i ett branschsy
stem, uppbyggt kring den klassiska distribu
tionskedjan, kan baseras på endera av två 
principer — uppbyggnads- eller nedbryt
ningsprincipen. Någon skarp skiljelinje exi
sterar inte mellan dessa principer och ofta 
finner man att bägge tillvägagångssätten gör 
sig samtidigt gällande vid prissättningsarbe
tet. En ytlig granskning av dessa båda prin
ciper fyller en viss funktion genom att ge 
teoretiska referenspunkter för en beskriv
ning av prissättningssystemet inom film
branschen. 

Vid uppbyggnadsprincipen utgår prissätt
ningen från begynnelseledet i distributions
kedjan, producenten (tillverkaren), som på 
grundval av något slags kostnadsunderlag 
fastställer försäljningspriset för varan. Detta 
pris utgör grossistens inköpspris. Denne ad
derar därtill sina kostnader samt gör pålägg 
för erforderlig vinst och fastställer på så 
sätt detaljistens inköpspris. Processen upp
repas i detaljistledet och ger som slutvärde 
konsumentpriset, vilket således uppkommit 
genom addition av mervärden i skilda distri
butionsled. Även andra faktorer än kostna
der och vinstmål beaktas, främst då kon
kurrensförhållandena, men kostnaderna spe
lar alltid en central roll. 

I en marknadsorienterad ekonomi utgör 
prissättning enligt nedbrytningsprincipen tro
ligen den vanligaste formen. Därvid utgår 
man från distributionskedjans sista led, dvs. 
först fastställs konsumentpriset och sedan 
görs något slags avräkning mellan kompo
nenterna i distributionskedjan, t. ex. genom 
angivande av återförsäljarmarginaler och 
kvantitetsrabatter. Principerna för såväl kon
sumentprisets fastställande som fördelning
en mellan komponenterna kan variera med 

hänsyn till bl. a. varuslag och konkurrens
förhållanden. Nedbrytningsprincipen medför 
i allmänhet att producenten genom cirka-
prissättning har ett direkt inflytande på kon
sumentprisets nivå även om smärre fluktua
tioner kring cirkapriset kan förekomma. Vid 
bestämningen av cirkapriset eftersträvar pro
ducenten dels att få kostnadstäckning, dock 
inte nödvändigtvis fullständig sådan, dels att 
avväga priset så att marginalerna blir attrak
tiva för återförsäljarna. Trots att det formellt 
råder fri prissättning i detalj handelsledet, 
så medför cirkaprissättning realiter ofta ett 
slags producentstyrning av konsumentpriset. 

Vid bägge principerna kommer såsom 
framgått producentens kostnader att påverka 
konsumentprisets storlek, även om kostna
dernas roll accentueras kraftigare vid den 
förra än vid den senare principen. En 
granskning av prissättningen inom film
branschen visar emellertid att produktions
kostnaderna för filmen på intet sätt påverkar 
biljettpriset, dvs. det pris konsumenten be
talar för att få se filmen.1 Biljettpriset fast
ställs av biografägaren och prissättningen 
utgör såtillvida ett exempel på nedbrytnings
principen. Någon formell producentstyrning 
av konsumentpriset föreligger inte, utan bio
grafägaren bestämmer biljettpriset huvud
sakligast med utgångspunkt i sin kostnads
situation. De intäkter som inflyter från vis
ningen fördelas därefter mellan distribu
tionskedjans komponenter på ett i förväg 
överenskommet sätt, och intresset riktas när
mast mot dessa fördelningsprinciper. 

I figur 4.4 har fördelningen mellan kom
ponenterna åskådliggjorts i form av en prin
cipskiss. Avräkningen av influtna intäkter 
görs per vecka. Undantag från denna regel 
finns men är av enbart marginell betydelse. 
Från influtna bruttobiljettintäkter avgår först 
den 10-procentiga biograf avgiften till film
institutet. Den återstående nettobiljettintäk-

1 Påståendet gäller för filmer av ungefär 
samma spellängd. En helaftonsfilm betingar 
visserligen ett högre biljettpris än en film av 
ordinär spellängd, men detta beror inte enbart 
på de högre produktionskostnaderna. Den vä
sentligaste faktorn vid prissättningen torde vara 
att biografen enbart får en föreställning per 
kväll mot normalt två föreställningar. 
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N = 100 proc. 

Biografens 

brut to = 0,6N 

Beteckningar: N - bruttobil jett intäkter per vecka minus - i förekommande fall - biografavgift t i l l 
Svenska Filminstitutet. 

h = filmhyra, här antagen till genomsnittligt 40 procent. 

Figur 4.4 Principskiss över prissättningsrelationerna mellan branschsystemets komponenter. 

ten (N) fördelas därefter mellan komponen
terna på följande sätt. 

Filmuthyraren erhåller från biografen en 
filmhyra som här antagits uppgå till genom
snittligt 40 procent av N. Biografen behål
ler således merparten av influtna biljettin
täkter. Filmuthyrarens andel av filmhyran 
varierar från fall till fall. Här har antagits 
att filmuthyraren av producenten får en 
distributionsersättning på 25 procent av film
hyran, dvs. filmuthyraren erhåller 10 och 
producenten 30 procent av N. 

För icke-avgiftspliktiga biografer sam
manfaller brutto- och nettobiljettintäkter. 
Det principiella avräkningsförfarandet är i 
övrigt detsamma som för avgiftspliktiga bio
grafer. Såsom framgår av den senare texten 
råder dock speciella filmhyresbestämmelser 
för de icke-avgiftspliktiga biograferna. 

Det ovanstående principresonemanget vi
sar att samtliga parter i ekonomiskt avseen
de är direkt beroende av publiktillström
ningen. Man kan i och för sig också tänka 
sig att producenten skulle sälja visningsrätten 
till filmen i fast pris till filmuthyraren och 
därigenom överlåta en större del av både 
risktagande och vinstchanser till denne. Så 
sker i viss utsträckning vid framförallt im
porterad film. I dessa fall kommer filmut
hyraren i en risksituation liknande produ
centens. 

Relationerna mellan branschkomponen

terna är dock mer komplicerade än vad 
ovanstående beskrivning antyder. I den föl
jande framställningen behandlas först rela
tionerna mellan producent och filmuthyrare 
och därefter mellan filmuthyrare och bio
graf. 

4.7.1.1 Relationer mellan producent och 
filmuthyrare 

Filmuthyrarnas ekonomiska relationer till 
filmproducenten skiftar starkt. De amerikan
ska filmuthyrarna har med sina respektive 
moderbolag speciella överenskommelser 
(franchise agreements) vilka närmare kom
menteras i kapitel 7. Här skall endast fram
hållas att principen för dessa överenskom
melser är att största möjliga överskott av 
filmuthyrningsverksamheten överförs till 
moderbolagen. 

De integrerade bolagens uthyrning av eg
na filmer ger inte upphov till några avräk-
ningsproblem. Influtna filmhyror kommer i 
princip att krediteras respektive film. I den 
mån en intern fördelning av filmuthyrnings-
kostnaderna görs på skilda filmer är detta 
av intresse enbart för bolagen själva. De in
tegrerade bolagens ersättning vid uthyrning 
av andra filmer än egenproducerade torde 
ske enligt någon av nedanstående modeller, 
vilka också är tillämpbara på fristående 
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filmuthyrares verksamhet. Avvikelser från 
presenterade modeller existerar, men mo
dellerna torde representera de vanligast fö
rekommande avräkningsformerna mellan 
producent och filmuthyrare. 

Bland ekonomiska relationer mellan film
producent (eller annan filmägare) och film
uthyrare kan i huvudsak tre olika modeller 
skönjas. Skillnaden mellan modellerna be
tingas bl. a. av hur kostnaderna för filmut
hyrningsverksamheten och risktagandet med 
lanseringen fördelas mellan parterna. Kost
naderna kan indelas i tre huvudgrupper; 
kopiekostnader, annonskostnader och övriga 
lanseringskostnader. 

Kopiekostnaderna bestrids i allmänhet av 
producenten och utgör kostnaderna för det 
antal kopior av biograffilmen som produ
centen tillhandahåller filmuthyraren. Till 
kopiekostnaderna hör också frakt, tull och 
mervärdeskatt. Ibland inberäknas här även 
kostnader för översättning och textning — 
i andra fall hänförs dessa kostnadsslag till 
gruppen övriga lanseringskostnader. 

Annonseringskostnaderna avser huvudsak
ligen kostnader som uppstår i samband med 
stockholmspremiären. Inom branschen skiljs 
därvid mellan förhandsreklam, premiäran
nonsering och stödannonsering. För sådana 
filmer som kan förväntas ge upphov till ett 
starkt publikintresse görs ibland förhands
reklam, dvs. annonsering en till två vec
kor före premiären. För samtliga filmer 
sker dock en mer eller mindre omfattande 
annonsering i direkt anslutning till premiä
ren.1 Gränsen mellan förhands- och premiär
annonsering är dock flytande. 

Till gruppen övriga lanseringskostnader 
hör de flesta andra kostnader som är nöd
vändiga för att få filmen premiärsatt i Stock
holm. Hit kan räknas kostnader för hem
tagning, översättning och textning — om 
dessa icke upptagits bland kopiekostnaderna 
— samt kostnaderna för en inledande kort
film om sådan finns med i programmet.2 

Utöver här nämnda kostnadsslag uppstår 
för filmuthyraren även andra till respektive 
film direkt hänförbara kostnader. Dessa på
verkar dock inte relationerna mellan produ
cent och filmuthyrare (jfr avsnitt 4.7.1.2). 

Modell A: Ren distributionsuppgörelse 

Den enklaste av alla ersättningsformer mel
lan producent och filmuthyrare brukar kal
las »ren distributionsuppgörelse». Karakteris
tiskt för denna modell är att producenten 
bestrider samtliga ovan beskrivna kostnads
slag. Producentens risktagande utsträcks så
ledes till att gälla även viss del av filmens 
d i stributionskostnader. 

Filmuthyrarens ersättning utgår vid den
na modell i form av en distributionsprovi
sion av varierande storlek. I allmänhet bru
kar hans ersättning uppgå till mellan 15 och 
25 procent av influtna filmhyror även om 
undantagsvis både lägre och högre procent
satser kan förekomma. Vid denna modell är 
filmuthyrarens risktagande starkt begränsat, 
men i gengäld kan han heller inte räkna med 
att hans arbetsinsatser kommer att belönas i 
nämnvärd omfattning. 

Modell B: Delning 

Uttrycket »delning» ger en antydan om par
ternas relationer. Något entydigt svar på vad 
som delas och i vilka proportioner detta sker 
kan ej ges. Ett flertal delningsförfaranden 
förekommer i praktiken, och som extrem
varianter kan tänkas att både intäkter och 
samtliga kostnader delas (i någon propor
tion) respektive att enbart intäkterna delas 
men att producenten svarar för samtliga 
kostnader. Den senare varianten skulle där
med överensstämma med modell A. 

En troligtvis vanlig delningsvariant är att 
filmhyran delas i proportionen 50/50 mel
lan filmuthyraren och filmproducenten och 
att den förre står för annons- och övriga 
lanseringskostnader medan producenten sva
rar för kopiekostnaderna. Såväl risktagandet 
som vinstchanserna kommer därvid att öka 
för filmuthyraren i jämförelse med den rena 
distributionsuppgörelsen. 

1 Premiärbiografen i Stockholm brukar be
strida viss del av kostnaderna för premiäran
nonseringen. Se vidare avsnitt 4.7.1.2. 

2 Kortfilm bör icke förväxlas med presenta
tioner av kommande filmer, s. k. »trailers». 
Dessa senare bekostas i regelfallet av produ
centen. 
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Fördelningen av parternas risktagande är 
emellertid främst beroende av om garantibe
lopp utbetalas eller ej. I många fall brukar 
filmuthyraren garantera producenten en viss 
minimiinkomst, varvid garantibeloppet för
skotteras av filmuthyraren. Garantibeloppets 
storlek varierar från film till film men bru
kar återfinnas i intervallet 50 000 till 
300 000 kr. Garantin innebär således en of
ta betydande förskjutning av risktagandet 
till filmuthyrarens nackdel och kommer där
för att påverka överenskommelserna i övrigt 
mellan parterna. Som tidigare nämnts kan 
formerna för dessa variera, och några tänk
bara förfaringssätt skall anges. 

Av influtna filmhyror behåller filmuthyra
ren för egen räkning så mycket som svarar 
mot dubbla garantibeloppet, dvs. bägge par
ter har då erhållit en lika stor intäkt. Film
hyra överstigande dubbla garantibeloppet 
delas därefter lika. Även kostnaderna kan 
delas i lika proportioner mellan parterna, 
men tänkbart är också att producenten en
sam står för kopiekostnaderna och filmut
hyraren för annons- och övriga lanserings-
kostnader. 

Vid delningen av intäkterna förekommer 
att även andra relationer än 50/50 används. 
Den använda relationen är i sin tur beroen
de av bl. a. hur kostnadsfördelningen läggs 
upp. Delningen av intäkterna kan också ske 
med hänsyn till förväntningar om filmens 
ekonomiska utbyte på så sätt att filmuthyra
rens andel av filmhyran sjunker vid vissa 
angivna belopp. 

Modell C: Fast pris 

Den tredje modellen innebär att filmuthyra
ren förvärvar visningsrätten för viss tid — 
oftast fem år — för ett fast pris. Filmuthyra
ren kommer därvid att svara för samtliga 
lanseringskostnader, och hans risktagande — 
och vinstmöjligheter — kan i princip jäm
föras med den filmuthyrande producentens. 

Förvärv till fast pris omfattar två slags 
filmer. Inköp av utländsk film sker ofta en
ligt denna modell. Dessutom förvärvas 
ibland reprisrätten till fast pris, dvs. vis
ningsrätten till redan tidigare visade filmer. 

I speciellt det senare fallet torde risktagan
det vara starkt begränsat. Dels är inköps
priset i allmänhet lågt, dels hålls lanserings
kostnaderna i regel på en betydligt lägre 
nivå än vid nya filmer. 

4.7.1.2 Relationer mellan filmuthyrare och 
biograf 

De ekonomiska relationerna mellan filmut
hyrare och biograf kan indelas i två huvud
grupper. För det första debiterar filmuthyra
ren biografen vissa kostnader som motsva
rar för respektive film gjorda utlägg. Över
ensstämmelse mellan debiteringar och gjorda 
utlägg kan men behöver ej förefinnas. Den 
andra och mest intressanta relationstypen ut
görs av ersättningen för själva filmen, film
hyran. 

I den första gruppen av relationer bör 
främst nämnas kostnaden för den fysiska 
distributionen av filmkopia och reklamma-
teriel från filmuthyrarens lager till mottagan
de biograf. Denna kostnad debiteras biogra
fen som dessutom svarar för returfrakten. 
När kopian distribueras från en biograf till 
en annan står alltid avsändande biograf för 
fraktkostnaden, dvs. den första biografen i 
en cirkulationskedja betalar två fraktkost
nader. Biografens kostnad begränsas dock 
till »ilgodsfrakt från biograf ägarens plats till 
Stockholm».1 Begränsningen aktualiseras om 
t. ex. en malmöbiograf åläggs sända film
kopian till Haparanda. I ett sådant läge sva
rar filmuthyraren för fraktmerkostnaden. 
Kostnadsökningen påverkar dock inte rela
tionerna mellan filmuthyrare och filmpro
ducent. 

För varje film betalar filmuthyraren en 
censuravgift till Statens Biografbyrå och 
denna avgift övervältras enligt avtal på bio
grafen, såsom framgår av följande utdrag 
ur bestämmelserna. 

Så länge Statens Biografbyrås gransknings
taxa av den 5 juni 1959 är gällande, utdebiterar 
filmuthyraren i censuravgift 3 procent av film-

1 Allmänna Regler vid förhyrning av film, 
Sveriges Filmuthyrareförening u. p. a. 
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hyran, dock högst 6: — kr. per filmprogram 
och spelvecka. Censuravgift utgår icke på film
hyra å 50: — kr. eller därunder. (Filmägarnas 
Kontrollförening u. p. a.) 

Även kostnaderna för försäkring av film
kopian övervältras på biografen. Inom 
branschen har avtal träffats med ett försäk
ringsbolag som ansvarar separat för varje 
filmleverans. Försäkringsavgiften är specifi
cerad med hänsyn till typ av kopia, och film
uthyraren fungerar som mellanhand mellan 
biograf och försäkringsbolag. Några film
uthyrare står själva risken och använder där
vid försäkringsbolagets taxa. 

Till den första gruppen av relationer kan 
hänföras ytterligare ett kostnadsslag. Film
uthyraren debiterar biografen för vissa spe
ciella reklam tjänster. En redogörelse för des
sa tjänster lämnas i avsnitt 4.7.2. 

Den mest intressanta ekonomiska rela
tionen mellan filmuthyrare och biografägare 
utgörs av ersättningen för filmen i sig, dvs. 
för det förhållandet att filmuthyraren dels 
överlåter visningsrätten för en viss tidsperiod 
och viss biograf, dels tillhandahåller en ko
pia som möjliggör för biografägaren att ut
nyttja visningsrätten. Filmuthyrarens er
sättning, filmhyran, varierar med hänsyn till 
typ av biograf. Dels beräknas filmhyran på 
olika belopp för avgiftspliktiga respektive 
icke-avgiftspliktiga biografer, dels föreligger 
skillnader i filmhyrans beräkningsgrunder.1 

Även dessa senare skillnader följer uppdel
ningen i biograftyp och framställningen har 
disponerats med hänsyn härtill. 

Avgiftspliktiga biografer 

Filmhyran för avgiftspliktiga biografer be
stäms genom förhandlingar mellan biograf
ägare och filmuthyrare. Filmhyran är troligt
vis en funktion av dels biografens kostnads
läge och parternas inbördes förhandlings
styrka, dels tidigare avtal. Principerna för 
filmhyresberäkningarna förändras sällan, 
utan ändringarna begränsas i regel till mar
ginella förskjutningar i basen för den pro
centuella beräkningen. Oftast träffas lång
tidsuppgörelser mellan parterna, t. ex. för ett 
år, men avtal kan också upprättas enskilt 

för varje film, men då i allmänhet som ett 
avsteg från en långtidsuppgörelse. Om film
uthyraren t. ex. anser att en film kan bli 
osedvanligt publikattraktiv, så kanske han 
kräver en högre filmhyra än biografen eljest 
skulle ha accepterat. Filmuthyrarens för
handlingsstyrka växer också med attraktivi
teten i det totala utbud han kan presentera. 
I den närmaste framställningen bortses emel
lertid från aspekter av detta slag, och intres
set riktas i stället mot principerna för film-
hyresberäkningen. 

Såsom tidigare framgått utgår filmhyra 
med en viss procent av nettobiljettintäkten 
per vecka. Procentsatsen varierar dock med 
storleken på denna intäkt, varför man i 
praxis brukar tala om filmhyresskalor. Des
sa skalor har tre karakteristika, nämligen 
dels en undre, dels en övre gräns i nettobil-
jettintäkten per vecka, vid vilka gränser vissa 
väsentliga förändringar i procentberäkning
arna sker, dels formen för den procentuella 
tillväxten i filmhyran. Den undre gränsen i 
nettobiljettintäkten kallas biografens »grund
belopp» och skall vara ett uttryck för bio
grafens kostnadssituation. Den totala, årliga 
självkostnaden för biografen divideras med 
antalet spelveckor per år. I förhandlingarna 
med filmuthyraren eftersträvar biografäga
ren att fastställa ett grundbelopp som är 
tillräckligt högt för att han efter avdrag för 
filmhyran, beräknad till filmhyresskalans 
lägsta procentsats som vanligtvis är 30 pro
cent, skall få full kostnadstäckning. Beräk
nar biograf ägaren sin självkostnad per vecka 
till 700 kr kommer han således att i för
handlingarna eftersträva att filmuthyraren 
accepterar ett grundbelopp av 1 000 kr. 

När nettobiljettintäkten per vecka2 över
stiger grundbeloppet sker en tillväxt i film-
hyresprocenten upp till biljettintäktens övre 
gräns enligt filmhyresskalan. Fr. o. m. denna 
övre gräns är filmhyran för premiärbiografer 
i Stockholm 50 procent och för övriga bio-

1 För vissa avgiftsbefriade biografer (se § 17 
i bil. 2) beräknas filmhyran på bruttobiljettin-
täkten. 

2 Samtliga filmhyresberäkningar görs per vec
ka varför detta icke särskilt påpekas i fortsätt
ningen. Inte heller anges särskilt att nettöbil-
jettintäkten avses. 
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grafer i landet 45 procent av biljettintäkten. 
Någon enhetlig regel för relationen mellan 
grundbeloppet och den övre gränsen har 
författaren endast funnit hos ett företag. För 
övriga skalor förefaller den övre gränsen 
ligga mellan ca 1,5 och ca 1,9 gånger grund
beloppet. 

Samtliga de filmhyresskalor författaren 
tagit del av bygger på principen att biograf
ägaren upp till grundbeloppet får den klart 
större delen av intäkterna. Oftast är film
hyran därvid 30 procent, dvs. biograf ägaren 
får behålla 70 procent av intäkterna. För 
biljettintäkter mellan grundbeloppet och den 
övre gränsen ökar filmhyran i allmänhet 
successivt upp till 45 (50) procent.1 Denna 
successiva tillväxt sker med ett undantag in
tervallvis och procentsatserna växer med an
tingen en eller fem enheter vid varje inter
vallgräns. 

I tabell 4.4 har författaren återgett ett 
konstruerat exempel visande enstegsskalans 
funktionssätt. Av tabellen kan utläsas att 
grundbeloppet satts till 5 000 kr och den 
övre gränsen till 7 800 kr. För varje intäkts
belopp t. o. m. grundbeloppet betalar bio
grafen en filmhyra på 30 procent. Vid inter-
vallets övre gräns utgör filmhyran 1 500 kr 
och återstoden, 3 500 kr, återspeglar såle
des biografens självkostnad per vecka. 

Vid enstegsskalan erhålls totalt 16 inter
valler. Varje gång biljettintäkten passerar en 
intervallgräns uppstår en språngvis kostnads
ökning på grund av att filmhyresprocenten 
stiger även för de intäkter som omfattas av 
tidigare intervall. Ju högre upp på skalan 

1 I fortsättningen används enbart 45 pro
cent. De principiella resonemangen gäller även 
om filmhyran fr. o. m. den övre gränsen är 50 
procent, dvs. för Stockholms premiärbiografer. 

Tabell 4.4 Illustration av filmhyresberäkningen och dess konsekvenser — enstegsskala. 

N 

0-
5 001-
5 201-
5 401-
5 601-
5 801-
6 001-
6 201-
6 401-
6 601-
6 801-
7 001-
7 201-
7 401-
7 601-
7 801-

-5 000 
-5 200 
-5 400 
-5 600 
-5 800 
-6 000 
-6 200 
-6 400 
-6 600 
-6 800 
-7 000 
-7 200 
-7 400 
-7 600 
-7 800 

proc. 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

h. i kr vid 
intervallers: 
Nedre övre 
gräns gräns 

0—1 500 
1 550—1 612 
1 664—1 728 
1 782—1 848 
1 904—1 972 
2 030—2 100 
2 160—2 232 
2 294—2 368 
2 432—2 508 
2 574—2 652 
2 720—2 800 
2 870—2 952 
3 024—3 108 
3 182—3 268 
3 344—3 432 
3 510— 

k. 

50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 

72 
76 
81 
85 
89 
94 
98 
103 
108 
113 
119 
124 
130 
136 
142 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

_7*/1570 

Beteckningar: N = Nettobiljettintäkt, här antagen till 5: 00 kronor per biljett. 
k. = Kostnadsökningen när N går från intervall (i—1) till i. 
x — Erforderlig ökning av N för att motverka kostnadsökningen när N passerar 

gränsen mellan intervallen (i—1) och i, 
y, = Erforderlig publikökning för att motverka kostnadsökningen när N passerar 

gränsen mellan intervallen (i—1) och i. 
h. = Filmhyran i det fcte intervallet. 

Anm.: Alla värden är avrundade till närmaste heltalssiffra. 
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intäkten faller, desto större blir denna kost
nadsökning. Så kan t. ex. utläsas att vid ska
lans övre gräns medför en marginalintäkt av 
ytterligare en krona, dvs. från 7 800 till 
7 801 kr, en marginalkostnad på 142 kr. 
Med ett nettobiljettpris av 5:00 kr krävs så
ledes en ökad publiktillströmning av ytter
ligare 28 personer enbart för att eliminera 
kostnadsökningen. 

De ekonomiska konsekvenserna av mar
ginella intäktsökningar blir i femstegsskalan 
ännu större. I jämförelse med enstegsskalan 
minskar visserligen antalet intervall. Såsom 
framgår av tabell 4.5 finns endast fyra inter
vall, men i gengäld blir kostnadsökningen 
betydligt större vid övergång från ett inter
vall till ett annat. När intäkten passerar 
skalans övre gräns uppstår en marginal
kostnad av 390 kronor på den sist sålda 
biljetten. Kostnadsökningen motsvarar en 
erforderlig intäktsökning på 709 kr eller 
att ytterligare 142 personer löser biljett in
nan kassan stängs för veckans sista före
ställning. Den ökning av biljettintäkten som 
krävs för att motverka kostnadsökningen 
när en intervallsgräns passeras kan för bäg
ge skalorna generellt uttryckas med följan
de formel: 

x{ = lOOtyaoO—Af) 

där x{ = den sökta ökningen av nettobil
jettintäkten, 

* i = 

h: = 

kostnadsökningen när nettobil
jettintäkten passerar gränsen mel
lan intervall (/—1) och intervall i 
och 

filmhyresprocenten i 
tervallet. 

det /:te in-

Av formeln kan direkt utläsas att ju högre 
upp på skalan en intervallgräns ligger, des
to högre blir de ekonomiska konsekvenserna 
av att gränsen passeras. 

Av tabell 4.4 kan utläsas att när intäk
terna passerar enstegsskalans övre gräns 
blir marginalkostnaden 142 kr. Först när 
biljettintäkten överstiger 7 942 kr har ris
kerna för ogynnsamma marginaleffekter 
helt eliminerats. En godtyckligt vald bil
jettintäkt inom gränserna 5 001 och 7 942 
kr kan vara ogynnsam i den bemärkelsen att 
en lägre intäkt skulle ha medfört ett positivt 
utslag i biografens rörelseresultat för just 
den veckan. Inom denna spännvidd, i det 
följande kallad »riskområdet», föreligger en 
risk av viss storlek att veckans sist sålda bil
jet medför en resultatförsämring. 

Tillsvidare utgås från att biljettintäkterna 
slumpvis fördelar sig inom riskområdet, dvs. 
att sannolikheten för samtliga tänkbara ut
fall är lika hög. Sannolikheten för ett ogynn
samt utfall kan då skattas som proportionen 
mellan antalet ogynnsamma utfall och an
talet möjliga utfall. Om enbart hela krontal 

Tabell 4.5 Illustration av filmhyresberäkningen och dess konsekvenser — femstegsskala. 

N 

0—5 000 
5 001—6 400 
6 401—7 800 
7 801— 

M 
proc. 

h. i kr vid 
intervallets: 
Nedre övre 
gräns gräns 

30 
35 
40 
45 

0—1 500 
1 750—2 240 
2 560—3 120 
3 510— 

Beteckningar: Samma som i tabell 4.4. 

Anm.: Alla värden är avrundade till närmaste heltalssiffra. 

k. 

£xil 627 

y< 

250 
320 
390 

385 
533 
709 

77 
107 
142 
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räknas finns 2 941 utfall i riskområdet, och 
såsom framgår av tabell 4.4 är 1 570 av 
dessa erforderliga enbart för att täcka mer
kostnader som uppstår när intervallgrän
serna passeras. Vid enstegsskalan skulle så
ledes för de veckor biljettintäkten faller i 
riskområdet sannolikheten för »ogynnsam 
publiktillströmning» vara ca 0,53. Innebör
den därav är att under dessa veckor skulle 
en omsättningsminskning förbättra lönsam
heten. Med andra ord kan man säga att 
biograf ägaren under ca hälften av de veckor 
intäkten faller i riskområdet skulle tjäna 
på att betala en begränsad del av publiken 
för att den inte skulle gå på bio. 

En motsvarande analys för femstegsska-
lan visar att riskområdet utgörs av utfallen 
mellan 5 001 och 8 509 kronor, dvs. totalt 
3 508 utfall. Av dessa är 1 627 ogynnsam
ma, vilket ger upphov till en sannolikhet för 
»ogynnsam publiktillströmning» på ca 0,46. 
Denna sannolikhet är visserligen något läg
re än motsvarande tal för enstegsskalan. 
I gengäld kan konsekvenserna i det enskil
da fallet bli mycket större än vid enstegs
skalan.1 

Det principiella förfaringssättet vid film-
hyresberäkningen har mycket gamla tra
ditioner och tillämpas av det övervägande 
antalet biografföretag. Under senare år har 
emellertid för ett företag, Svensk Filmindu
stri, en förändring skett i beräkningsgrun
derna. SF:s skala är liksom de traditionella 
skalorna uppbyggd kring ett grundbelopp 
och en övre intäktsgräns efter vilken film
hyran växer proportionellt. Karakteristiskt 
för denna skala är att den inte ger upphov 

till de traditionella skalornas språngvisa 
kostnadsökningar. Principerna för SF:s skala 
framgår av tabell 4.6. 

Upp t.o.m. grundbeloppet är filmhyran 
30 procent, dvs. överensstämmer med tidi
gare exempel. För intäkter som faller mellan 
grundbeloppet och den övre gränsen är film
hyran sammansatt av en fast och en rörlig 
del. Den fasta delen utgörs av maximifilm-
hyran i det första intervallet och den rörliga 
delen av en proportionell filmhyra om 70 
procent på intäkterna mellan grundbeloppet 
och den övre gränsen. Den maximala film
hyra som kan utgå i det andra intervallet 
blir fast del i det tredje, öppna intervallet 
i vilket den rörliga delen är 45 procent av 
intäkterna.2 I denna skala är relationen mel
lan grundbeloppet och den övre gränsen all
tid fixerad så att den maximala filmhyran 
aldrig överstiger 45 procent. Den övre grän
sen är därför alltid 1,6 gånger grundbelop
pet. 

Icke-avgiftspliktiga biografer 

För biografer som ger högst fem ordinarie 
föreställningar per vecka träffades 1962 av
tal mellan branschorganisationerna om film-

1 Enligt uppgift från direktör Frankzén, 
Svensk Filmindustri, lär det ha förekommit att 
biograf ägare systematiskt försökt utnyttja 
språngkostnadseffekterna på något sätt. Inom 
branschen anses numera riskerna små att film
hyra på detta sätt orättmätigt undanhålls film
ägaren. 

2 Även på SF:s stockholmsbiografer används 
numera denna skaltyp. Till följd av den högre 
filmhyran på premiärbiograferna varierar både 
procentsiffror och gränser något från här be
skrivna exempel men principerna är desamma. 

Tabell 4.6 Filmhyresskala med fasta och rörliga delar. 

N Filmhyran i intervallet: 

Fast 
del i 
kronor 

Rörlig 
del i 
procent 

h. i kronor vid intervallets: 

Nedre 
gräns 

Övre 
gräns 

0-
5 001-
8 001-

-5 000 
-8 000 

0 
1 500 
3 600 

30 
70 
45 

0 
1 500 
3 600 

1500 
3 600 
— 

Beteckningar: Samma som i tabell 4.4. 

SOU 1973: 16 

Anm.: Öresbeloppen har exkluderats. 

65 

5 — 23479 



hyresberäkningen. I samband med filmre
formens genomförande prolongerades avta
let och har sedan inte ändrats. 

I avtalet skiljs mellan biografer med fem 
och biografer med en till fyra ordinarie fö
reställningar per vecka.1 Såsom framgår av 
tabell 4.7 utgår för samtliga biografer en 
filmhyra på 20 procent av bruttobiljettintäk-
ter upp t.o.m. 250 kronor. När biljettintäk
ten överstiger detta belopp ökar filmhyran. 
I det andra, öppna intervallet består filmhy
ran liksom i SF:s skala av en fast och en rör
lig del. Den fasta delen är för samtliga bio
grafer 50 kr, dvs. maximihyran i det första 
intervallet. Den rörliga delen av filmhyran 
uppgår till 35 respektive 40 procent av den 
del av biljettintäkten per vecka som över
stiger 250 kronor. Inte heller denna skala 
ger upphov till de språngvisa kostnadsök
ningar som karakteriserar de traditionella 
skalorna. 

Tabell 4.7 Filmhyresskalor för icke-avgifts
pliktiga biografer. 

Intervall för Biografer med: 
bruttobiljett-
intäkten 1—4 ordinarie 5 ordinarie 

föreställningar föreställningar 
per vecka per vecka 

0—250 20 proc. 20 proc. 
250— 35 proc. i in- 40 proc. i in

tervallet tervallet 

Rekommenderade filmhyror 

Det finns några fall där avvikelser från 
gängse filmhyresberäkningar brukar göras, 
men då avser filmvisningen en mer eller 
mindre väl avgränsad målgrupp som film
uthyrarna ansett sig böra gynna. Sveriges 
Filmuthyrareförening har för dessa speci
ella fall utfärdat rekommendationer beträf
fande filmhyrans storlek. Särskilda film
hyror föreslås när film uthyrs för undervis
ning i filmkunskap, till filmstudioorganisa
tioner, till vårdanstalter och till militärbio
grafer. I samtliga dessa fall rekommenderas 
filmuthyrarna att ta en fast filmhyra vari
erande från 100 till 200 kr per visning. 

I ett avseende kan även ordinarie biogra
fer erlägga filmhyra enligt dessa specialbe
stämmelser, nämligen vid visning av film 
för enbart pensionärer. Sådan visning skall 
dock ske på icke ordinarie föreställningstid. 
Den rekommenderade filmhyran är 75 öre 
per besökande, dock lägst 100 kronor per 
föreställning. 

4.7.2 Marknadsbearbetningssystemet 

Marknadsbearbetningen varierar mellan oli
ka filmer beroende på bl.a. typ av film, 
namnkunnigheten hos regissören och de all
männa förväntningar som filmproducen
ten (filmuthyraren) knyter till filmen. För 
både svensk och utländsk film gäller i all
mänhet att bearbetningen av konsumenter
na sker enligt ett ganska standardiserat sche
ma. Endast undantagsvis görs vid pre
miärsättningen omfattande rikskampanjer. 
Tyngdpunkten i bearbetningen brukar i stäl
let koncentreras till Stockholm. Bearbet
ningen inriktas i huvudsak mot den typ 
av annonsering som redovisas i avsnitt 
4.7.1.2, dvs. förhands- och premiärannon
sering på stockholmsbiograferna. I varieran
de omfattning förekommer också att film
uthyraren och biografen under filmens av
spelningstid i Stockholm genomför en s.k. 
stödannonsering, dvs. mer omfattande an
nonsering av förmodat »säljande» slag. Där
utöver har i varje fall de större biograferna 
daglig radannonsering, dvs. små, informati
va annonser som ger upplysning om vilka 
filmer som visas på olika biografer och med 
vilka föreställningstider. 

För biografer utanför Stockholm är för
hållandena något annorlunda. För det första 
kan konstateras att kostnaderna för mark
nadsbearbetningen praktiskt taget alltid fal
ler på biografen. Undantagsvis kan förhål
landena avvika från gängse mönster, t.ex. 
om sverigepremiären sker på annan plats än 
i Stockholm eller om biografägaren önskar 

1 Ingenting sägs om biografer med färre än 
en föreställning per vecka men i praxis gäller 
för dem samma regler som för biografer med 
en till fyra föreställningar. 
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genomföra en särskilt omfattande kampanj. 
Filmleverantören kan i sådana fall både bi
träda i planeringsarbetet och ekonomiskt 
stödja kampanjen. 

I regelfallet sker dock marknadsbearbet
ningen utanför Stockholm på ett ytterst 
schablonmässigt sätt. Vid den lokala orts
premiären (vanligen en måndag) sätter bio
grafen på egen bekostnad in en annons som 
senare brukar kompletteras med en eller ett 
par mindre uppföljningsannonser under 
veckan. Därutöver kompletteras marknads
bearbetningen med affischering och still
bildsreklam (stillbilder ur filmen) i och 
utanför biografen. Filmuthyraren tillhanda
håller både affischer och stillbilder men de
biterar biografen för kostnaderna för denna 
s.k. biograf reklam. För stillbilderna avser 
debiteringen hyra, och bilderna skall efter 
filmvisningen återställas till filmuthyraren. 

4.7.3 Marknadsindelningssystemet 

I avsnitt 4.3 framhölls att sortimentsfunk
tionen, dvs. sammanförandet i tid och rum 
av utbudet från olika producenter, utgör en 
av grosshandelns viktigaste funktioner. 
Principiellt kan filmuthyraren i detta avse
ende jämföras med andra grossister. För 
speciellt de större, avgiftspliktiga biografer
na gäller att deras filmanskaffning sker hos 
endast ett begränsat antal filmuthyrare. 
Några formella hinder för biografen att vän
da sig till filmuthyrarna utanför den gängse 
kretsen av leverantörer finns inte. De oskriv
na reglerna förefaller dock att respekteras av 
både köpare och säljare. De större filmut
hyrarnas filmer har därför vissa givna, lo
kalt avgränsade marknader, varför det kan 
vara berättigat tala om ett marknadsindel-
ningssystem i vilket konkurrensen mellan 
filmuthyrarna är satt ur spel. 

I figur 4.5 har en konstruerad marknads
indelning återgetts. Figuren illustrerar hur 
fem biografer på en tänkt ort kan fördela 
sin filmanskaffning på skilda huvudleveran
törer. Det har därvid antagits att det finns 
fyra kedjebiografer tillhörande två integre
rade bolag, IBn och IB12 respektive IB21 och 
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IB22 samt en enskild biograf, EB. Kedje
biografernas utbud består i första hand av 
de integrerade bolagens filmer, vilka kan ut
göras av både egna produktioner och inköp
ta filmer.* Kedjebiograferna har dessutom 
som leverantör var sin amerikansk filmut
hyrare, AF! och AFo. För de integrerade 
bolagens biografer gäller för alla biografor
ter att något av de amerikanska bolagen 
utgör en »fast» huvudleverantör. Bindning
en mellan biografbolag avser i princip endast 
respektive ort, dvs. på en annan ort kan 
AFi leverera till en biograf som ägs av IB2 

osv. 

I det återgivna exemplet är den enskilda 
biografen tvingad att som huvudleverantör 
välja andra filmuthyrare än AFX och AF2. 
Här har antagits att EB upprättat relatio
ner med det återstående integrerade bola
get, en tredje amerikansk filmuthyrare samt 
en fristående, svensk filmuthyrare. 

Leverantör—kund-mönster av här nämnt 
slag torde kunna konstrueras för varje be
tydelsefull biografort. Några medvetna för
sök att bryta dessa mönster görs sällan. 
Ett försök från den enskilda biografen att 
få film från AFX eller AF2 vore troligen 
fruktlöst. Möjligtvis skulle de integrerade 
bolagen genom sin större köpkraft kunna 
tänkas mer framgångsrika i ett försök att 
bryta mönstret. Troligen görs dock inga så
dana försök, bl. a. med hänsyn till effekterna 
på systemet i övrigt. En representant för de 
amerikanska filmuthyrarna uttryckte sin 
uppfattning om dessa mönster och deras 
stabilitet på följande sätt (med författarens 
förtydliganden inom parentes). 

Man hoppar inte (mellan olika biografer). 
Vi (avser hela branschen) är väldigt konserva
tiva. Det är mycket sällan man byter kund. 
Man jobbar med SF i den ena staden, Svenska 
Förenade i den andra, FHR i den tredje osv. 
Det har man gjort i åratal. Det blir mycket 
små förändringar och justeringar som sker. 
Detta (förändringarna) inträffar om någon bio
graf läggs ner eller någon ny biograf kommer 
till. Emellanåt kommer emellertid Ute »hard 
talk» in. Ska du leverera till mig här så får 
du också leverera till mig där. 

Citatets båda sista meningar förefaller 
dock att enbart beskriva undantagshändelser. 
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Film
uthyrare 

Biografer 

Beteckningar: IB = integrerat bolag 
AF= amerikansk filmuthyrare 
F = fristående filmuthyrare 
EB= enskild biograf 

Figur 4.5 Schematisering av leverantör—kund-mönster (huvudleverantörer) för en tänkt bio
grafort. 

Även biografstrukturen, vad avser de större, 
avgiftspliktiga biograferna, är ganska oför
änderlig och »the hard talk» begränsas för
modligen till just de få tillfällen då mer 
omfattande förändringar görs i biografledets 
sammansättning. 

Något annorlunda blir troligen förhållan
dena om man granskar de icke-avgiftsplik
tiga biograferna. Visserligen torde även för 
många av dessa, t.ex. föreningsbiograferna, 
fasta mönster kunna upptäckas mellan leve
rantör och kund. För åtskilliga av de mindre 
biograferna gäller förmodligen att kontakt
initiativet kommer från biografen, vilket 
skapar större utrymme för variationer i valet 
av filmuthyrare. 

4.8 Principer för den följande analysen 

Mot bakgrund av de problem som skisserats 
i kapitel 3 och branschbeskrivningen i detta 
kapitel kan principerna för den följande 
analysen anges. I första hand skall därvid 
den gjorda avgränsningen av branschsyste
met klargöras. Av branschbeskrivningen 
framgår att behovet av en explicit system-

avgränsning är stort och att många avgräns-
ningsmöjligheter finns. Det är framförallt 
två förhållanden som bör beaktas. För det 
första ger avgränsningen besked om under
sökningarnas omfattning och inriktning och 
för det andra ger de viss ledning för en be
dömning av undersökningsresultatens vali-
ditet. 

Såsom framhölls i kapitel 3 har under
sökningarna inriktats mot att med traditio
nell kostnads- och intäktsanalys mäta den 
ekonomiska effektiviteten i branschen, dvs. 
mäta prestationer och uppoffringar hos olika 
komponenter. Det problem som därvid upp
står är frågan om hur prestationerna och 
uppoffringarna skall värderas. Utöver de 
svårigheter som tidigare har antytts, dvs. de 
branschinterna relationernas inverkan på un
dersökningsresultaten, så uppkommer också 
problem som sammanhänger med systemav-
gränsningen. Kvantitativt dominerar pro
blemen i biograf ledet. 

Det biografbegrepp som använts i under
sökningarna sammanfaller med det gängse 
begreppet inom branschen. Författaren har 
utgått från biografregistret hos Filmägarnas 
Kontrollbyrå och därmed bestämt mängden 
biografer. Prestationsmåttet för biograferna 
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vållar inga nämnvärda problem. Valet står i 
princip mellan biljettintäkterna eller totalin
täkterna. I det senare fallet inkluderas även 
sådana intäkter som t. ex. reklamfilmsintäk
ter och hyresintäkter vid tillfällig uthyrning 
av biograflokalen. Valet är givet. Eftersom 
kostnaderna för olika aktiviteter inte kan 
separeras, så har totalintäkten använts som 
prestationsmått. Därvid blir även uppoff
ringsmåttet givet, dvs. biografernas total
kostnader. Värderingen av dessa medför 
dock problem och sammanhänger med bl. a. 
systemavgränsningen. Dessa problem upp
kommer för såväl föreningsbiografer som 
för enskilda biografer. 

Såsom tidigare framgått ingår förenings
biografernas biografrörelse som en del i den 
totala föreningsverksamheten. Ett alternativt 
undersökningsobjekt vore då föreningen som 
sådan. Eftersom resursanvändningen till en 
del kan vara gemensam för biograf och 
förening, så skulle ett sådant angreppssätt 
kunna motiveras. Att använda föreningen 
som undersökningsobjekt var dock helt 
omöjligt, bl. a. därför att det troligen skulle 
ha krävt en personligt genomförd revision 
av räkenskaperna. 

Författaren har därför valt att genomföra 
sina undersökningar hos enbart biograferna 
vilka således hänförts till systemet medan 
föreningen i övrigt betraktats som en del av 
miljön. Konsekvenserna av detta tillväga
gångssätt har blivit svårigheter att värdera 
uppoffringarna. Om biografen drivs i för
eningens egen fastighet uppkommer pro
blemet hur kostnaderna för biograflokalen 
skall värderas. I vissa fall kan det kanske 
vara motiverat att biografen debiteras en 
marknadsanpassad hyra, t. ex. om en annan 
intressent inom branschen skulle vilja hyra 
lokalen. Om lokalen överhuvud inte går att 
hyra ut borde kanske ingen hyra debiteras 
biografen. Ett annat exempel består i att 
föreningspersonal kanske används i biograf
rörelsen utan att biografverksamheten debi
teras marknadsmässiga löner, dvs. biografens 
kostnader kommer att underskattas. 

Konsekvenserna av systemavgränsningen, 
vilken i sin tur delvis bestämt undersöknings
metoden, blir att validiteten i uppoffrings-
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måtten inte är tillfredsställande, dvs. redo
visade kostnader för föreningsbiograferna 
kanske inte återspeglar den verkliga re
sursförbrukningen. Resurser kan både ha 
tillförts och berövats systemet utan att det 
framgår i undersökningsresultaten. 

För enskilda biografer finns problem av 
likartad natur men dock kvantitativt mindre 
betydelsefulla. Ett bolag kan vid sidan av 
biografrörelsen driva t. ex. en fastighetsrö
relse. Om biograflokalen är inrymd i egen 
fastighet vore det principiellt möjligt att 
genom fiktiva hyresbelopp åstadkomma ett 
»läckage» ur systemet. Såsom kommer att 
visas i kapitel 6 förefaller det inte föreligga 
någon risk att så varit fallet. Författaren 
känner visserligen till ett fall där hyreskost
naden tagits upp till ett belopp överskridan
de marknadsmässig hyra. Detta har dock 
inte haft någon nämnvärd betydelse för de 
redovisade genomsnittsberäkningarna. 

För enskilda biografer uppkommer även 
ett problem med delägarskap (se fig. 4.3). 
Detta är såtillvida jämförbart med situatio
nen för föreningsbiograferna som att syste
met principiellt kan både ha tillförts och 
berövats resurser utan att detta framgår av 
undersökningsresultaten. Med samma moti
vering som för föreningsbiograferna kunde 
förekomsten av delägarskap inte få påverka 
systemavgränsningen. För den dominerande 
delen av kedjebiograferna har dock delägar-
skapen kunnat hållas under kontroll och i 
de fall som vinstandelar upptagits bland 
kostnaderna har dessa överförts till rörelse
resultatet. För samtliga kedjebiografer torde 
därför validiteten i uppoffringsmåtten i här 
nämnda avseenden vara hög. 

Systemavgränsningen i filmuthyrareledet 
har genomförts på så sätt att endast film
uthyrare anslutna till kontrollföreningen 
har medtagits i undersökningen. Såsom 
framgår av kapitel 7 redovisas ett undersök
ningsmaterial för enbart de amerikanska 
filmuthyrarna. Av självklara skäl kan till 
systemet enbart hänföras de amerikanska 
filmbolagens dotterbolag i Sverige. På grund 
av de tillämpade redovisningsprinciperna hos 
de amerikanska filmuthyrarna är resursflö
det svårbestämbart. Till synes stora överskott 
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utbetalas till moderbolagen men däremot 
framkommer i undersökningarna inte värdet 
av de resurser som tillförs systemet från 
moderbolagen i form av t. ex. filmkopior 
och reklaminsatser. 

I produktionsledet har systemavgränsning
en knutits till de producerade filmerna. 
Varje film som producerats under undersök
ningsperioden, vilken av skäl som redovisas 
i kapitel 8 omfattat spelåren 1963/64 t. o. m. 
1968/69, har hänförts till systemet. Efter
som endast få bolag bedriver en regelbun
den filmproduktion och eftersom samtliga 
dessa har producerat minst en film under 
perioden, så har ingen väsentlig komponent 
lämnats utanför systemet. 

För de integrerade bolagen har däremot 
vissa avgränsningsproblem uppstått. Med 
här angiven avgränsning är det inte de pro
ducerande bolagen som utgör komponenter 
i systemet i produktionsledet utan resultatet 
av deras verksamhet, dvs. filmerna. Genom 
att komponentbegreppet knutits till filmpro
duktionen i sig har de integrerade bolagens 
övriga verksamhet inte blivit föremål för 
någon lönsamhetsbedömning. Såsom tidigare 
har framhållits i detta kapitel bedrev under 
undersökningsperioden de integrerade bo
lagen i varierande omfattning med egentlig 
filmproduktion närbesläktad verksamhet. 
Författaren avser därvid främst ateljéuthyr
ning och laboratorieverksamhet. Det kan 
med fog ifrågasättas om inte även denna 
verksamhet borde ha ingått i analyserna och 
detta avgränsningsproblem har därför varit 
föremål för författarens överväganden. Det 
är främst två skäl som talar emot att an
vända bolagen som komponenter i produk
tionsledet. 

För det första uppkommer problemet hur 
annan, från den egentliga filmproduktionen 
fristående verksamhet skulle ha behandlats, 
t. ex. grammofoninspelningar och teaterpro
duktion. Om bolagens totala lönsamhet skulle 
ha analyserats i stället för filmernas, så 
skulle detta ha medfört underliga konsekven
ser, t. ex. att höga lönsamhetstal skulle kun
na ha framkommit därför att en från film
produktionen helt främmande sysselsättning 
kanske hade visat sig ge ett stort överskott. 

För det andra uppkommer frågan om de 
integrerade bolagen skulle ha behandlats på 
ett annat sätt än t. ex. ett biografbolag med 
viss biverksamhet men utan någon filmpro
duktion. Enligt författarens uppfattning vore 
en särbehandling av de integrerade bolagen 
ologisk. Alternativet skulle i så fall ha varit 
att i systemet inlemma också föreningar vid 
bedömningarna av biografernas lönsamhet 
liksom andra tänkbara företeelser såsom 
t. ex. enskilda delägares fastighetsrörelser. 

Mot avgränsningen kan dock anföras ett 
starkt skäl, nämligen att de integrerade bo
lagen via sina ateljé- och laboratorierörelser 
principiellt har möjligheter att omfördela 
eventuella överskott på filmproduktionsverk
samheten till någon av dessa båda andra rö
relsegrenar och därigenom uppvisa en sken
bart låg lönsamhet på skilda filmer.1 I kapi
tel 8 visas dock att lönsamheten i filmpro
duktionen är så låg att överföringar av här 
nämnt slag överhuvud inte erfordras för att 
ge sken åt låg lönsamhet. Dessutom har i 
analyserna sättet att värdera uppoffringarna 
granskats i detalj och den kritik författaren 
därvid framför är giltig gentemot även fri
stående producenters kostnadsbedömningar, 
eftersom filmernas efterkalkyler görs enligt 
en standardmodell som allmänt tillämpas i 
branschen. 

Utgående från här gjorda avgränsningar 
har författaren analyserat den ekonomiska 
effektiviteten på följande sätt. För var och 
en av komponenterna i distributionskedjan 
har information insamlats om dess intäkter 
och kostnader. Dessa resultat redovisas i 
kapitlen 6—8. De erhållna effektivitetsmåt
ten återspeglar emellertid inga absoluta be
grepp. Till följd av både interna och externa 
relationer har innebörden av framkomna 
lönsamhetstal analyserats, vilket gjorts dels i 
direkt anslutning till resultatredovisningen, 
dels i kapitel 9. Framförallt har därvid be
aktats alla genom formella avtal (t. ex. film-
avtalet) manifesterade relationer liksom olika 

1 I efterhand har detta argument större tyngd 
än det hade vid planeringen av undersökningar
na. Såsom kommer att visas i kapitel 8 har 
nämligen nästan enbart integrerade bolags film
er blivit föremål för lönsamhetsbedömningar. 
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slag av »branschöverenskommelser» (t. ex. 
maximering av filmhyrans storlek) trots att 
komponenterna i systemet inte är formellt 
bundna av de senare. Beaktandet av infor
mella överenskommelser utgör en väsentlig 
del av analysarbetet, eftersom dessa i många 
fall realiter styr systemet i viss riktning. 
Analyser av detta slag måste med nödvän
dighet delvis bygga på antaganden. En strä
van har därvid varit att explicit redovisa de 
premisser på vilka analyserna bygger, vilket 
görs på de ställen i texten antagandena före
kommer. 
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5 Filmbranschens lönsamhet — en principframställning 

5.1 Lönsamhetsbedömningarnas karaktär 

Vid problemstruktureringen i kapitel 3 
framhölls att ett eventuellt beslut om stat
ligt stöd till filmbranschen kan grundas på 
bl.a. en lönsamhetsbedömning av branschen 
baserad på traditionella kostnads- och in
täktsanalyser. Lönsamhetsbegreppet måste 
emellertid närmare penetreras. De kalkyler 
som i tidigare filmutredningar gjorts av 
biograffilmsproduktionens och biografernas 
lönsamhet har genomgående grundats på 
ett slags självkostnadstänkande, vilket i 
princip innebär att både sådana kostnader 
som direkt kan utläsas ur företagens bok
föring och sådana kostnader som på ett 
eller annat sätt måst uppskattas har med-
tagits i kalkylerna. 

Valet av lönsamhetsmått är dock icke 
givet. I motsats till framställningarna i tidi
gare utredningar kommer här alternativa 
lönsamhetsmått att analyseras. Lönsamhets
måttet betingas av de kostnader och intäk
ter som medtages i bedömningarna. Som 
bakgrund till redogörelsen för fältundersök
ningarnas resultat i de tre följande kapit
len kommer här två alternativa kalkylmo
deller och deras egenskaper att karakteri
seras. 

Valet av kalkylmodell sammanhänger 
bl.a. med kalkylens syfte och möjligheterna 
att generera erforderliga data. Den senare 
aspekten kommenteras längre fram i detta 
kapitel. Syftet med lönsamhetsbedömning

arna är visserligen att dessa skall ingå som 
en del av statsmakternas beslutsunderlag vid 
beslut om eventuellt statligt stöd åt bran
schen. Detta syfte ger emellertid ingen direkt 
ledning för val av kalkylmodell. De lönsam
hetsbedömningar författaren genomfört av
ser en begränsad tidsperiod bakåt i tiden, 
medan eventuella stödåtgärder skall avse en 
mer eller mindre begränsad framtida period. 
Även lönsamhetsbedömningarna borde där
vid avse framtiden, t.ex. en framskrivning 
av lönsamhetsutvecklingen under den när
maste tioårsperioden. En prognos av lön
samhetsutvecklingen inom branschen skulle 
dock komma att vidlådas av så stor osäker
het att den knappast skulle kunna tjäna 
som beslutsunderlag, bl.a. med hänsyn till 
svårigheterna att bedöma såväl efterfråge-
utvecklingen som den tekniska innovations
takten inom branschen och inom konkurre
rande verksamhetsområden såsom televisio
nen och kassettindustrin. 

De här antydda svårigheterna avser främst 
lönsamhetsutvecklingen i biografledet. I stäl
let för en lönsamhetsprognos har författa
ren skisserat tänkbara beslutssituationer som 
företagen kan komma att ställas inför. Med 
utgångspunkt i dessa situationer analyse
rar författaren de överväganden som blir 
nödvändiga, varvid kalkylmodellens an
vändbarhet för skilda beslutssituationer be
lyses. Vid redogörelsen i efterföljande ka
pitel har resultaten från fältundersökningen 
i biografledet penetrerats i direkt överens-
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stämmelse med här presenterade kalkylsi
tuationer. 

5.2 Begreppsapparat och kalkylmodeller 

Vid lönsamhetsbedömningar av projekt av 
skilda slag står i allmänhet valet mellan två 
kalkylmetoder — självkostnadskalkylen eller 
bidragskalkylen — vilka skiljer sig åt i be
handlingen av kostnaderna och därigenom 
ger upphov till olika lönsamhetsmått. Av 
skäl som redovisas senare i framställningen 
har i denna rapport tyngdpunkten i analy
serna lagts vid bidragsmetoden. Vissa jäm
förelser har dock gjorts med de utfall som 
med givna antaganden erhålls om i stället 
självkostnadsmetoden används. Som grund 
för analyserna i detta och senare kapitel 
skall därför närmast skillnaderna mellan de 
båda kalkylmetoderna beskrivas. Beskriv
ningen har gjorts ytterst schematisk, uppta
gande endast de för den fortsatta framställ
ningen relevanta begreppen. För en mer om
fattande analys hänvisas till speciallittera
tur i ämnet. J 

Vid självkostnadskalkylering (metoden för 
fullständig kostnadsfördelning, fördelnings
metoden) används begreppsparet fasta och 
rörliga kostnader. De förra är oberoende 
av verksamhetens (produktionsvolymens, 
försäljningens etc.) omfattning eller påver
kas först vid mycket stora volymförändring
ar eller vid ny- eller ersättningsanskaff
ningar. De senare varierar däremot med om
fattningen av verksamheten. När denna ökar 
(minskar) kan de rörliga kostnaderna växa 
(avta) långsammare, i samma takt som eller 
snabbare än volymförändringen, varvid de 
säges vara degressivt, proportionellt respek
tive progressivt rörliga. 

De rörliga kostnaderna kan ofta direkt 
hänföras till skilda kostnadsbärare, dvs. de 
objekt på vilka t.ex. ett företags totalkost
nader skall fördelas vid kalkyleringen. De 
fasta kostnaderna är oftast gemensamma 
för flera kostnadsbärare. Den grundläggan
de tankegången vid självkostnadskalkylering 
är att kostnadsbärarna skall belastas med 
»sin del» av samtliga relevanta kostnader, 
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varvid kostnaderna påförs efter på erfaren
het och/eller logik baserade fördelningskri
terier. Vid efterkalkylering är de faktiska 
kostnaderna i allmänhet kända, och proble
met begränsas till att finna fördelningskri
terier för framförallt de fasta kostnaderna.2 

Vid bidragsmetoden tillämpas en ofull
ständig kostnadsfördelning. Totalkostnaden 
uppdelas på särkostnader och samkostnader. 
De förra är hänförbara till respektive kost
nadsbärare på så sätt att om kostnadsbä
raren elimineras så försvinner också kost
naden. Samkostnaderna är däremot gemen
samma för två eller flera kostnadsbärare. 

I figur 5.1 har skillnaden mellan själv
kostnads- och bidragskalkylerna grafiskt 
åskådliggjorts för en tänkt kalkylsituation. 
Antag att figuren illustrerar lönsamhetsbe
dömning av en viss produkt med ett mark-
nadsbestämt pris. Vid självkostnadsmetoden 
byggs produktkalkylen upp genom att samt
liga kostnader fördelas på produkten. Till 
mängden rörliga kostnader hänförs i första 
hand sådana som direkt kan belastas pro
dukten, t.ex. en viss materialkvantitet till 
en viss inköpskostnad eller lönekostnader 
i form av t.ex. styckackord. En annan form 
av rörliga kostnader som kan påföras pro
dukten utgörs av skilda slag av indirekta 
kostnader. Dessa debiteras produkten ge
nom ett pålägg av något slag. Förbrukning 
av elektrisk energi i en maskinverkstad kan 
utgöra ett exempel på en rörlig, indirekt 
kostnad. De fasta kostnaderna är vanligtvis 
indirekta och även dessa fördelas på pro
dukten med hjälp av olika slags pålägg. 
Som exempel på en sådan kostnad kan näm
nas ett företags administrationsomkostnader. 
Om produkten förväntas svara för 50 pro
cent av företagets totala försäljning, kom
mer den kanske att belastas med hälften av 
företagets administrationsomkostnader, i 
varje fall om resursanspråken på administra
tionsapparaten står i ungefärlig relation till 
de olika produkternas försäljningsvolymer. 
Skillnaden mellan marknadspriset och själv-

1 Se framställningen hos t. ex. Samuelson 
(1970). 

2 Förkalkyleringens speciella problematik 
saknar intresse i denna rapport. 
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Figur 5.1 Grafisk illustration av skillnaden i produktkalkyl enligt självkostnads- respek
tive bidragsmetoden. 

kostnaden enligt produktkalkylen utgör 
vinsten per enhet. 

Om en produktkalkyl av detta slag används 
vid en lönsamhetsbedömning, så uppkommer 
frågan hur de fasta kostnaderna skall be
handlas. Ju större försäljningsvolymen är, 
desto lägre blir de fasta kostnaderna per 
producerad enhet, så länge försäljningsvo
lymen håller sig inom ett begränsat produk
tionsintervall.1 Vid varierande fasta kost
nader per styck kommer också vinsten per 
produkt att variera. Ju lägre vinsten per en
het är, desto mindre blir många gånger be
nägenheten att fortsätta tillverkningen. Om 
nu marknadspriset sjunker till en nivå un
derstigande produktens självkostnad, så upp
kommer en förlust. I ett sådant läge kan 
ett eventuellt nedläggningsbeslut under vissa 
förutsättningar vara ekonomiskt ofördelak
tigt, dvs. företagets totala resultat kan kom
ma att försämras om den »förlustbringan-
de» verksamheten upphör. Skälet härtill är 
att vissa fasta kostnader kommer att finnas 

kvar efter nedläggningen, t.ex. löner till fö
retagsledningen. 

Vid kalkylering enligt bidragsmetoden 
beaktas detta förhållande på så sätt att en
dast produktens särkostnader belastar pro
duktkalkylen, dvs. de kostnader som faller 
bort om produktionen upphör. Skillnaden 
mellan marknadspriset och produktens sär
kostnader utgör täckningsbidraget per enhet. 
Så länge en produkt ger ett positivt bidrag 
erhåller företaget i varje fall någon täck
ning av sina samkostnader. Vid beslutsfat
tandet måste dook även andra förhållanden 
än bidraget per enhet beaktas, vilket be
handlas senare i framställningen i samband 
med exemplifieringen av olika tänkbara be
slutssituationer. 

Kostnadsparen rörliga och fasta kostna
der respektive särkostnader och samkost
nader hålls inte ens i företagsekonomisk lit
teratur — och långt mindre i praktiken — 

1 Här bortses från problematiken med halv
fasta kostnader. 
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strängt åtskilda. Figuren visar emellertid att 
särkostnaderna kan vara högre än de rör
liga kostnaderna. Även om den praktiska 
kalkylsituationen ofta karakteriseras av 
överensstämmelse mellan kostnadsparen är 
det väsentligt att beakta att rörliga kostnader 
och särkostnader är två skilda kostnadsbe
grepp. Det förhållandet att särkostnaden 
tidvis är större än kostnadsbärarens rörliga 
kostnader kan tillskrivas förekomsten av fas
ta särkostnadskomponenter. Därmed förstås 
en kostnad som till sin natur är fast men 
samtidigt en särkostnad. Huruvida även de 
fasta särkostnaderna skall medtagas vid t.ex. 
en lönsamhetsbedömning beror helt på be
slutssituationens art. Även detta problem 
kommer att behandlas vid exemplifieringen 
nedan. 

Vid efterkalkyleringen av ett projekts lön
samhet används som regel verkliga kostna
der, dvs. kostnader som vid något tillfälle 
gett upphov till faktiska utbetalningar. I 
vissa kalkylsituationer kan emellertid alter
nativkostnaden utgöra ett lämpligare mått 
på en given uppoffring. Med alternativkost
naden förstås den nettointäkt som skulle 
ha erhållits om resurserna hade använts på 
annat sätt. För ett företag som bedriver bio
grafrörelse i egen fastighet uppkommer 
oavsett vilken kalkylmetod som används ett 
problem när hyreskostnaden skall bestäm
mas. Om alternativkostnadsprincipen därvid 
tillämpas kan hyreskostnaden fastställas som 
det belopp, till vilket biograflokalen hade 
kunnat uthyras minus eventuellt tillkomman
de kostnader för denna uthyrningsverksam
het. 

5.3 Exempel på kalkylproblem inom film
branschen 

I föreliggande avsnitt skall skillnaden mel
lan självkostnadskalkylering och bidragskal-
kylering illustreras med några exempel på 
inom filmbranschen tänkbara kalkylpro
blem. Endast sådana aspekter av problemen 
som är relevanta för framställningen i efter
följande kapitel har behandlats. 
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Antag att produktkalkylen i figur 5.1 av
ser efterkalkylering av en biograffilmspro
duktion. I stället för produktens pris kom
mer då stapelns höjd att illustrera de totala 
intäkter filmen spelat in. Vid självkostnads
kalkylen skall filmen belastas med såväl di
rekta som indirekta kostnader av både fast 
och rörlig art. Frågan om hur rättvisande 
produktkalkylen enligt självkostnaden blir 
sammanhänger med i vilken utsträckning 
det är möjligt att fördela de indirekta kost
naderna. Om fördelningen kan göras kor
rekt, så skall summan av samtliga kostnads
bärares, dvs. under perioden inspelade fil
mers, direkta och indirekta kostnader över
ensstämma med produktionsbolagets fak
tiska totalkostnad för periodens hela inspel
ningsverksamhet. 

Problem kan vid fördelningen uppstå för 
både rörliga och fasta kostnader, men in
tresset fokuseras enbart mot de senare för 
vilka en rättvisande fördelning i allmänhet 
är helt omöjlig att göra. Efter vilket krite
rium skall t.ex. verkställande direktörens 
lön fördelas? Hur stor del av dennes lön 
skall belasta inspelningsverksamheten som 
helhet och hur stor del kan anses falla på 
annan verksamhet (filmuthyrning, biograf
drift m.m.) som eventuellt kan förekomma? 
Skall den del av direktörslönen som faller 
på filmproduktionen fördelas med lika stora 
belopp på alla filmer som inspelats under 
perioden eller kan annat fördelningskrite
rium tänkas? 

Den fullständiga kostnadsfördelningen 
ger upphov till åtskilliga frågor av liknande 
slag. Även vid en så schematisk beskrivning 
av skilda kalkyleringsprinciper som här har 
getts blir det uppenbart att varje försök att 
fastställa en biograffilms lönsamhet med 
hjälp av självkostnadsmetoden måste grun
das på ytterst schablonmässig behandling av 
kostnaderna. Det framkomna resultatet — 
vinst eller förlust — kommer att i högre 
eller lägre grad återspegla den valda schablo
nen beroende på hur stor andel av filmens 
totalkostnader som utgörs av fördelade, in
direkta kostnader. 

Vid bidragsmetoden används i stället kost
nadsparet sär- och samkostnader. Vid film-
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inspelning är t.ex. löner till tillfälligt enga
gerade skådespelare och annan personal, er
sättning för filmrättigheter till en författares 
bok etc. särkostnader. Om just den speciella 
filmen icke hade inspelats, så skulle icke 
heller dessa kostnader ha uppstått. Återsto
den av den totalkostnad som vid fördel
ningsmetoden skulle ha fallit på ifrågava
rande kostnadsbärare utgör en del av före
tagets totala samkostnader. Vid bidragsme
toden görs inga försök att bestämma hur 
stor del av dessa som är hänförbara till re
spektive kostnadsbärare. Det framkomna 
täckningsbidraget visar — beroende på om 
det är positivt eller negativt — huruvida 
kostnadsbäraren kan bära någon del av före
tagets totala samkostnader. Vid bidragsme
toden kommer därför intresset att riktas 
mot frågan om samtliga periodens filmer 
tillsammans ger ett totalt täckningsbidrag för 
att täcka samkostnaderna och därutöver ge 
erforderlig avkastning. 

Under förutsättning att rättvisande för
delningskriterier kan åstadkommas innehål
ler vinstbegreppet en större informations
mängd än täckningsbidraget. Eftersom för
delningskriterier sällan eller aldrig exakt kan 
reflektera kostnadsbärarens verkliga del av 
de fasta kostnaderna ger vinsten (förlusten) 
ofta en skenbar exakticitet åt mätningarna. 
Särkostnaderna kan däremot oftast faststäl
las med hög noggrannhet. Valet mellan 
självkostnadsmetoden och bidragsmetoden 
för en i efterhand gjord lönsamhetsbedöm
ning blir därför många gånger en avväg
ning mellan två lönsamhetsmått, av vilka 
det ena har en större informationsmängd 
med större osäkerhet och det andra en 
mindre informationsmängd med mindre 
osäkerhet. På sätt och vis gäller detta i ännu 
högre grad vid lönsamhetsbedömningar i 
biografledet såsom närmast skall visas. 

Vid bedömningen av en biografs lönsam
het uppstår också problem rörande vilka 
kostnader som skall medtas i kalkylen. De 
svårigheter som ovan behandlats samman
hänger i första hand med kostnadswtercf/-
fieringen, dvs. frågan om vilka kostnader 
som rimligen kan hänföras till en viss kost
nadsbärare. Ett annat problem som bör 

beaktas är kostnadsklassificeringen. En kost
nad kan i en kalkylsituation karakteriseras 
som en samkostnad medan den i en helt 
annan kalkylsituation lämpligen behandlas 
som en särkostnad. Om tidsdimensionen ex
plicit beaktas finner man ofta att ju kortare 
tidsperspektiv, desto större blir mängden 
samkostnader i en given kostnadsstruktur. 
Ett enkelt exempel visar tidsdimensionens 
betydelse för kostnadsklassificeringen. 

Hyreskostnaden utgör i många besluts
situationer en samkostnad från vilken man 
kan bortse i en kalkyl. För en biografägare 
som har att välja mellan t.ex. handlingsal
ternativen att »köra» en barnmatinéföre-
ställning respektive att avstå därifrån är 
hyreskostnaden helt irrelevant för besluts
fattandet.1 Hyreskostnaden är oavsett det 
valda handlingsalternativet densamma och 
bör således inte påverka beslutet. 

Om biografägaren i stället har att välja 
mellan handlingsalternativen »lägga ned 
verksamheten» respektive »fortsätta driften 
ännu ett år», så blir situationen en annan. 
Antag att hans hyreskontrakt har löpt ut 
och att hyresvärden har erbjudit honom att 
förlänga kontraktet ett år i sänder. I denna 
situation blir hyreskostnaden en särkostnad 
och måste följaktligen ingå i framtidsbedöm
ningen. Om å andra sidan biografägaren har 
ett femårskontrakt och saknar varje form av 
alternativanvändning av biograflokalen, så 
blir med nyss nämnda handlingsalternativ 
hyreskostnaden helt irrelevant för kalkylen, 
dvs. kostnaden blir i denna beslutssituation 
en samkostnad. 

Såsom framgår av resonemanget blir upp
delningen av biografens kostnadsmassa i sär-
och samkostnader beroende av i första hand 
kalkylsikten, även om andra faktorer också 
kan inverka. Tillsvidare bortses från övriga 
faktorer och som kostnadsbärare används 
biografåret, dvs. verksamheten under i regel 

1 Författaren har dock fått den uppfattning
en att det vid lönsamhetsbedömningar av t.ex. 
matinéföreställningar förekommer att hänsyn 
tas till hyreskostnaden genom att bedömning
arna görs med utgångspunkt i det framräk-
nade grundbeloppet (se föregående kapitel). Om 
så är fallet kan detta leda till suboptimalt be
slutsfattande. 
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ett kalenderår. Särkostnaderna, antingen 
dessa är fasta eller rörliga, kan utan större 
svårigheter fastställas. Problem uppstår emel
lertid när samkostnaderna skall bestämmas. 
Dessa kan vara av åtminstone två slag. 

För det första kan konstateras att för alla 
biografer måste finnas olika slag av teknisk 
utrustning, såsom projektorer, filmduk, mö
belinredning m.m. Anskaffning av denna ut
rustning medför grundinvesteringar av skilda 
slag, vilka under en förväntad livslängd bör 
kunna förräntas och amorteras. Dessa 
grundinvesteringar ger vid fördelning under 
livslängden upphov till årskostnader av viss 
storlek och utgör följaktligen samkostnader 
för en serie biografår. Dessa samkostnader 
benämns fortsättningsvis biografens sam
kostnader. 

För det andra uppkommer för kedjebio
grafer ytterligare en typ av samkostnader, 
nämligen sådana kostnader som är hänförli
ga till den centrala ledningen av biografked
jan. Bland dessa kan nämnas löner och so
ciala kostnader för den administrativa per
sonalen. Såsom visas i nästa kapitel kan även 
andra betydande kostnadsslag inräknas här. 
Som sammanfattande benämning på dessa 
samkostnader används fortsättningsvis ut
trycket biografdriftens samkostnader. 

Vid lönsamhetsbedömningar av biografer
na enligt självkostnadsmetoden skulle båda 
dessa samkostnadstyper tas med, dvs. bio
grafåret skulle belastas med såväl årskost
nader för tidigare investeringar som med 
en viss del av biografdriftens samkostnader. 
För biografer tillhörande integrerade bolag 
borde dessutom medtagas en viss andel av 
kostnaderna för bolagets verkställande led
ning, styrelsearvoden etc.1. 

Biografens samkostnader låter sig icke 
bestämmas med någon som helst tillförlit
lighet. Visserligen föreligger detta samkost-
nadsslag för samtliga biografer, men kost
nadernas höjd varierar starkt mellan olika 
biografer. För t.ex. de mest besökta bio
graferna i storstäderna används en mer tek
niskt avancerad och därmed dyrare utrust
ning än för t.ex. mindre biografer på lands
orten. Dessutom sker troligtvis utbyte av ut
rustning med betydligt högre frekvens för 

de större biograferna. Det största fördel
ningsproblemet sammanhänger dock med ut
rustningens livslängd. För speciellt den tek
niska utrustningen gäller att den har en myc
ket lång livslängd. Att därvid räkna med en 
livslängd på t.ex. 5 eller 10 år vid lönsam
hetsbedömningen skulle i många fall inne
bära att en alldeles för hög årskostnad be
lastades biografåret med hänsyn till den 
faktiska resursförbrukningen. 

När det gäller biografdriftens samkost
nader uppstår också svåra fördelningspro
blem. Även om kostnaderna är kända finns 
det ingen logisk grund för deras fördelning. 
Dessutom är skillnaderna mellan olika bo
lag mycket stora, vilket framgår av redo
visningen i nästa kapitel. För biografdrif
tens samkostnader har författaren därför 
studerat, för respektive bolag, samtliga bio
grafårs bidrag till biografdriftens samkost
nader. 

Skillnaden mellan biografens och biograf
driftens samkostnader är särskilt väsentlig 
att upprätthålla vid en bedömning av bio
grafernas framtidsutsikter. Omfattningen av 
framtida biografnedläggelser måste tillmätas 
en speciellt stor betydelse vid kulturpolitiska 
bedömningar avseende biograffilmen. Vid 
analys av biografernas överlevandeförmåga 
torde frågan om biografdriftens samkostna
der inte spela någon större roll. En väsentlig 
orsak härtill är att inga samkostnader av 
detta slag föreligger hos de enskilda bio
graferna. För dessa biografer kommer emel
lertid en motsvarande faktor in i bedöm
ningen, nämligen i vilken utsträckning av
kastningen blir tillräckligt stor för att sti
mulera ägaren att fortsätta driften. För 
kedjebiograferna existerar dock inte denna 
typ av avkastningskrav. Även ett så blygsamt 
överskott som ett årligt täckningsbidrag på 
t. ex. 10 000 kronor medför ett bidrag till 
samkostnadernas täckning, medan ett mot
svarande belopp för den enskilde biograf
ägaren kanske inte skulle motivera fortsatt 
drift. 

1 De integrerade bolagen har speciella bio-
grafavdelningar, varför man principiellt kan 
skilja mellan kostnaderna för dessa och kost
naderna för t.ex. den verkställande ledningen. 
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När det gäller biografens samkostnader 
kommer emellertid förr eller senare den 
situationen att uppstå för varje biograf att 
en ersättningsinvestering (ny projektor, ut
byte av stolar etc.) måste genomföras för att 
driften skall kunna fortgå. I denna situa
tion måste framtida förväntningar rörande 
avkastningen av verksamheten vara tillräck
ligt stora för att motivera investeringar. I 
detta avseende föreligger ytterst små skill
nader mellan enskilda biografer och kedje
biografer. För den senare biograftypen till
kommer emellertid ytterligare en faktor i 
bedömningen, nämligen att de sammanlag
da investeringarna kan bli så betungande 
att frågan om hela biografrörelsens existens 
måste sättas ifråga. 

För att belysa de problem som därvid kan 
uppkomma skisseras närmast tre kalkylsi
tuationer enligt vilka undersökningsresul
taten i nästfoljande kapitel bearbetats. Fram
ställningen illustrerar även skillnaden i be
slutsfattande vid kalkylering enligt självkost
nads- respektive bidragsmetoden. 

I praktiskt kalkyleringsarbete betvivlas 
ibland de kalkylresultat som bidragsmetoden 
ger med motiveringar av typen »givetvis 
måste man alltid ta hänsyn till alla kostna
der» eller »på lång sikt duger ingenting an
nat än en självkostnadskalkyl» etc. Bägge 
dessa — och liknande — vanföreställningar 
kan leda till felaktigt (suboptimalt) besluts
fattande, i varje fall i situationer där själv
kostnadsmetoden används på ett okritiskt 
sätt i sin renodlade form. 

Kalkylsituation 1 

Som modellföretag i exemplet används ett 
integrerat filmbolag med en kedja om 10 
biografer. I den första kalkylsituationen står 
valet mellan handlingsalternativen att lägga 
ned en viss biograf genast (på grund av då
lig lönsamhet) eller att driva verksamheten 
ytterligare ett år. Både intäkter och kostna
der för nästf oljande år kan prognostiseras 
med säkerhet.1 Kostnadsmassan består av 
följande huvudgrupper av kostnadsslag: 

Proportionellt rörliga särkostnader (t.ex. 
biljetter) 

Fasta särkostnadskomponenter (t.ex. lö
ner, lokalhyra) 

Samkostnader för biografen (periodisera-
de investeringar) 

Samkostnader för biografdriften (t.ex. 
biograf avdelningens lönekostnader) 

Samkostnader för bolaget som helhet (t.ex. 
direktionslöner). 

Bolagets kalkylavdelning förutsätts förde
la alla samkostnader på slutliga kostnadsbä
rare. Den aktuella biografens totalkostnad 
för nästkommande år är således känd. 

Beslutssituationen har grafiskt åskådlig
gjorts i figur 5.2. Kurva I visar tillväxten 
i rörliga särkostnader, kurva II summan av 
rörliga och fasta särkostnader, kurvorna III 
—V kostnadssumman efter stegvis addi
tion av biografens, biografdriftens och bo
lagets fördelade samkostnader samt kurva 
VI intäkterna vid olika verksamhetsvolymer. 
Eftersom både de fasta särkostnaderna och 
samkostnaderna antas helt oberoende av vo
lymen kommer kurvorna II—V att förlöpa 
parallellt med kurva I. 

Vid kalkylering enligt självkostnadsme
toden fördelas samtliga kostnader på de 
olika kostnadsbärarna. Den punkt i figuren 
där kurvorna V och VI korsar varandra ut
gör den kritiska punkten vid självkostnads
metoden. Mot denna svarar en kritisk vo
lym, i figuren betecknad kvt. Alla volymer 
mindre än kvt ger upphov till förlust. Om 
den väntade publiktillströmningen under 
nästa år blir lägre än kv,lt så bör enligt själv
kostnadskalkylen verksamheten läggas ned 
genast. Den prognostiserade volymen, pv, 
medför således handlingsalternativet ned
läggning. 

Om bidragsmetoden i stället används vid 
beslutsfattandet, så kommer verksamheten 
att drivas ytterligare minst ett år. Vid en 
verksamhetsvolym motsvarande kvt i figuren 
kommer intäkterna att exakt motsvara sum
man av rörliga och fasta särkostnader, dvs. 
de kostnader som tillkommer — utöver re-

1 Realiter fattas visserligen beslut av detta 
slag under osäkerhet eller risk med mer eller 
mindre subjektiva sannolikheter. Detta har dock 
ingen betydelse för det principiella resone
manget. 

78 SOU 1973: 16 



Kronor ; 

C 

B 

A 

i 

1 ^ 

L 
1 
1 
1 

£^ i _ ^ ^ 

i _ ^ ^ 

/[i 
i 
i 
l 
i 
i 

VI 

I I I 

kv-| pv kv2 kv3 kv4 Volym (ant. 
sålda biljetter) 

F/gwr 5.2 Grafisk illustration av skillnaden i beslutsfattande vid självkostnadskalkylering 
och bidragskalkylering. 

dan existerande samkostnader — om driften 
upprätthålls ytterligare ett år. Eftersom pv 
är större än kvt kommer biografen att ge 
ett positivt täckningsbidrag till samkostna
derna. Hela bolagets resultat kommer att 
förbättras med B—A kronor i jämförelse 
med alternativet nedlägggning, trots att bio
grafen enligt självkostnadsmetoden ger en 
årsförlust på C—B kronor.1 

Ett enkelt tankeexperiment illustrerar lo
giken hos bidragskalkylen. Antag att bola
get vid sidan av den kalkylsituation som 
ovan skisserats även skall fatta beslut om 

nyetablering av två biografer. Analyser av 
de 10 hittillsvarande biografernas samlade 
resursanspråk på bolagets administrativa av
delningar visar att ytterligare två biografer 
kan administreras inom ramen för befintlig 
organisation. Samma totala samkostnad 
kommer då vid självkostnadsmetoden att 
fördelas på ett utökat antal kostnadsbärare. 

1 Utrangeringsvärdet på biografens tekniska 
utrustning förutsätts lika med noll. I annat fall 
måste undersökas om det vid nedläggningen fri
gjorda kapitalet genom alternativanvändning 
kunde ha gett bättre avkastning. 
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De kritiska volymerna för respektive biograf 
kommer att förflyttas till vänster i diagram
met och detta kan leda till att beslutet i 
denna kalkylsituation vid självkostnadskal
kylering måste ändras. Särkostnaderna för 
de 10 befintliga biograferna förblir dock 
oförändrade och därmed kv1} dvs. bidrags-
kalkylering leder till samma beslut som ti
digare. 

Kalkylsituation 2 

I nästa kalkylsituation antas att biografens 
tekniska utrustning måste bytas ut för att 
fortsatt drift skall vara möjlig. Osäkerheten 
i bedömningarna kommer att öka eftersom 
kalkylsikten blir längre. Det antas emeller
tid att även i detta fall löpande in- och ut
betalningar kan prognostiseras. 

Antag att bolaget överväger att anskaffa 
en teknisk utrustning med beräknad ekono
misk livslängd på 10 år. Kostnadsbäraren 
blir i detta fall biografen under hela 1 O-års
perioden. För denna beslutssituation är det 
korrekt att fördela biografens samkostnader 
(enligt föregående kalkylsituation), eftersom 
amortering och förräntning blir en särkost
nad vid handlingsalternativet investera.1 

Hänsyn till biografdriftens och bolagets 
samkostnader skall dock inte tas trots att 
kalkylsikten utvidgas till 10 år. 

Ur bolagets synvinkel kan beslutspro
blemet formuleras på följande sätt: Kom
mer nettovärdet av löpande in- och utbe
talningar under de 10 kommande åren att 
möjliggöra förräntning och amortering av 
investeringen?2 För att få svar på denna 
fråga kan följande kalkylmodell användas: 

« - ° - « • < * - ' ) (5.1, 
q"—l 

där: 
a = den annuitet som krävs för att för

ränta och amortera G under n år 
med kalkylräntan i, 

G = grundinvesteringen, 
q = räntefaktorn, dvs. (/ + i), 
i = kalkylräntan och 
n = antalet år. 

Om figur 5.2 nu antas illustrera den ge
nomsnittliga årskalkylen för biografen un
der hela tioårsperioden, så finner man att 
den kritiska volymen förskjutits från kvt till 
kvs. Den senare volymen ligger till höger 
om pv, och slutsatsen blir att investeringen ej 
är lönsam. Matematiskt kan det minimala 
lönsamhetskravet uttryckas: 

a < I—U (5.2) 

där: 
/ = årliga inbetalningar och 
U = årliga utbetalningar. 

I figur 5.2 kan utläsas att vid pv är skill
naderna mellan in- och utbetalningar lika 
med B — A som i sin tur är mindre än den 
erforderliga annuiteten, dvs. a i figuren. 

Kalkylsituation 3 

I den tredje kalkylsituationen tänks bolaget 
överväga att helt upphöra med biografdrif
ten och inrikta verksamheten enbart mot 
filmuthyrning och filmproduktion. Besluts
problemet har uppkommit som en följd av 
senare års efterfrågeminskningar. Efterfrå
gan bedöms ha stabiliserats på nuvarande 
nivå. Relevanta kostnader kan prognostise
ras för en tioårsperiod. Därvid har hän
syn tagits till skillnaderna i förslitningsgrad 
hos den tekniska utrustningen på biografer
na och följaktligen också till investeringsbe
hovet. Bolaget bedömer att om 10 år kom
mer den tekniska utvecklingen att kräva om
fattande nyinvesteringar på biograferna. 
Denna kalkylsituation är betydligt mer kom
plicerad än de båda föregående och endast 
det första steget i problemlösningen skall 
behandlas här. 

Den första fråga som måste besvaras är 
om biografverksamheten som helhet är lön-

1 När investeringen väl är beslutad kan bo
laget dock åter ställas inför den första typen 
av kalkylsituation, t.ex. att efter ett år besluta 
om nedläggning. I så fall har dock in- och/ 
eller utbetalningar prognostiserats felaktigt vid 
investeringsbeslutet. 

2 För en utförlig redogörelse för problem i 
samband med investeringskalkylering hänvisas 
läsaren till Asztély (1965). 
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sam, dvs. lämnar något bidrag till bolagets 
totala resultat. Figur 5.2 tänks i denna kal
kylsituation illustrera en genomsnittlig års-
kalkyl under prognosperioden för hela bio
grafdriften, som då blir kostnadsbärare. Alla 
kostnadsslag utom bolagets samkostnader 
(t.ex. direktionslöner) blir särkostnader. Den 
kritiska volymen blir kvs. I figuren ligger 
pv till vänster om kv,„ och biografdriften 
som helhet lämnar således ett negativt täck
ningsbidrag. Om emellertid pv hade legat till 
höger om kv3, t.ex. mellan kv, och kvit så 
hade biografdriften som helhet lämnat ett 
positivt täckningsbidrag. 

De tre genomgångna kalkylsituationerna 
visar att bidragsmetoden är tillämplig även 
vid långsiktigt beslutsfattande liksom att den 
ger underlag för handlandet även vid över
gripande beslut, som i t. ex. den sista kal
kylsituationen. Exemplen visar även att ett 
kostnadsslag (t. ex. periodiserade investe
ringsutgifter) som i en kalkylsituation är en 
samkostnad i en annan kalkylsituation kan
ske måste betraktas som en särkostnad. Ju 
mer tidsmässigt omfattande och ju mer över
gripande kalkylsituationen är, desto mer lik
artad blir den kostnadsmassa som medtas 
i de båda kalkylmetoderna. Den grundläg
gande skillnaden i tankegång mellan de bå
da metoderna kvarstår dock. Först vid en 
mycket långsiktig bedömning av den totala 
verksamheten ger bägge metoderna samma 
resultat. 
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6 Biografledets ekonomiska beteende. Redogörelse för 

och analys av fältundersökningens resultat 

6.1 Uppdelning av undersöknings-
populationen 

I föreliggande kapitel redovisas och analyse
ras resultaten från undersökningarna i bio
grafledet. Såsom framhölls i kapitel 4 sva
rar de till Svenska Filminstitutet avgiftsplik
tiga biograferna för den helt dominerande 
delen av biografledets samlade visningstill
fällen. En granskning av bruttobiljettintäk-
ternas storlek visar, att avgiftspliktiga bio
grafer svarar för drygt 85 procent av de 
totala intäkterna i landet. Ur ekonomisk syn
vinkel är de icke-avgiftspliktiga biografernas 
roll således obetydlig. Dels spelar dessa bio
grafer in endast en mindre del av totalintäk
terna i branschen, dels lämnar de inte något 
bidrag till Svenska Filminstitutets fonder.1 

En annan skillnad mellan avgiftspliktiga och 
icke-avgiftspliktiga biografer ligger däri att 
de senare i stor utsträckning baserar sin 
verksamhet på frivilliga arbetsinsatser samt 
att andra kriterier än rent ekonomiska 
många gånger är bestämmande för biogra
fens fortbestånd. 

De angivna skillnaderna mellan de båda 
biografslagen medförde att författaren på 
planeringsstadiet utgick från att svårigheter 
skulle uppstå att få de icke-avgiftspliktiga 
biograferna att delta i undersökningen. En 
olikartad uppläggning av undersökningarna 
har därför gjorts för de båda biograf typerna. 
I den följande framställningen behandlas 
därför de båda biografslagen vart för sig. 

6.2 Biografer med fler än fem ordinarie 
föreställningar per vecka 

6.2.1 Undersökningarnas uppläggning och 
genomförande 

Med hänsyn till de avgiftspliktiga biografer
nas ringa antal i förening med deras kvan
titativa betydelse i framförallt ekonomiskt 
hänseende önskade filmutredningen högsta 
möjliga precision i undersökningen, dvs. 
en totalundersökning. Valet av undersök
ningsperiodens längd bedömdes ur ett fler
tal aspekter. Från filmutredningens sida 
framfördes önskemål om att låta undersök
ningarna omfatta kalenderåren 1963 t.o.m. 
1969 med tanke på filmreformens genom
förande den 1 juli 1963. Undersökningar av 
biografernas lönsamhet har gjorts vid ett 
tidigare tillfälle omfattande åren 1953 och 
1954. Dessa undersökningsresultat bedömdes 
inte kunna tjäna som jämförelse för att stu
dera skillnaderna i biografernas lönsamhet 
mellan tiden före och tiden efter filmrefor
mens genomförande. I brist på jämförelse
material fanns ingen logisk anledning att 
knyta undersökningsperioden till filmrefor
mens genomförande. Å andra sidan ansågs 
förändringen i efterfrågeutvecklingen kräva 
att lönsamhetsutvecklingen studerades för en 
längre period. Fluktuationer i vissa bio-

1 Såsom senare skall visas utgör de i många 
fall dessutom en direkt ekonomisk belastning 
för vissa andra komponenter i branschen. 
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grafers biljettintäkter mellan skilda år kan 
vara mycket stora, bl.a. som en följd av 
skillnader i publikattraktivitet mellan skilda 
filmer. En genomsnittlig lönsamhetsutveck
ling för en följd av år måste därför ge en 
mer rättvisande bedömning än en punkt
skattning av ett enda år. 

Som undersökningsperiod valdes kalen
deråren 1965 t.o.m. 1969, dvs. undersök
ningsperioden startar två år senare än film
utredningen föreslog. Avvikelsen från upp
dragsgivarens ursprungliga önskemål har 
två förklaringar. Det främsta skälet är att 
en sjuårig undersökningsperiod skulle ha 
medfört att uppgifter hade måst insamlas 
om nöjesskattens storlek, vilket troligtvis 
skulle fått menlig inverkan på svarsfrekven
sen. Dessutom ansåg författaren att fem år 
var en tillräckligt lång period för att elimi
nera risken för snedvridning i undersök
ningsresultaten på grund av årsfluktuatio-
ner i lönsamhetsutvecklingen. 

Eftersom biografernas räkenskapsår icke 
behöver sammanfalla med kalenderåret be
slöts att det första undersökningsåret för var
je biograf skulle utgöra det räkenskapsår 
vars bokslutsdatum inföll under kalender
året 1965. Uppgifter inkrävdes således för 
detta och de därpå följande fyra åren. Ef
tersom ett räkenskapsår kan omfatta maxi
malt 18 månader eliminerades risken att 
nöjesskatten på något sätt skulle påverka 
undersökningsresultaten. 

Som undersökningspopulation valdes de 
biografer som enligt uppgifter från Film
ägarnas Kontrollbyrå AB bedrev avgifts-
pliktig biografrörelse den 31 december 1969. 
I populationen kan därför finnas biografer, 
som vid mottagandet av frågeformuläret 
(april 1970) ännu icke hade avslutat det 
sista räkenskapsåret för undersökningsperio
den. Detta kan ha inträffat om en biograf 
under perioden haft ett brutet räkenskaps
år omfattande mer än 12 månader. Risken 
bedömdes vara obetydlig och togs medvetet 
för att inte förkorta undersökningsperioden. 

Undersökningsformulären utsändes i bör
jan av april 1970. Till de företag som i slu
tet av maj månad icke hade svarat utgick 
påminnelser samt nya formulär. Inga ytter-
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ligare generella påminnelser gjordes. För 
några kedjebiografer har dock ytterligare 
påminnelser gjorts. I samtliga dessa fall ha
de löfte om deltagande i undersökningen 
lämnats på ett tidigt stadium av undersök
ningen. Författarens kontakter med dessa 
företag bestod därför främst i att påskynda 
materialsammanställningen. I många fall har 
författaren dessutom begärt in komplette
rande uppgifter samt i några fall också kon
trollerat erhållna uppgifter. Materialinsam
lingen har därför dragit ut på tiden och de 
sista uppgifterna erhölls först i början av 
juni månad 1971. 

De avgiftspliktiga biograferna kan i un
dersökningshänseende lämpligen indelas i 
två delmängder (jfr kap. 4), nämligen en
biografföretag och kedjebiografer. För den 
senare mängden har hänsyn tagits till kost
nader som i respektive företags bokföring 
ej fördelas på biograferna utan redovisas 
gemensamt för hela biografdriften. Till fö
retag med två eller flera biografer utskicka
des därför två formulär. Det ena avsåg för 
biografdriften gemensamma kostnader och 
det andra de på respektive biograf fördelade 
kostnaderna. Formulären återfinns i bila
gorna 3 och 4. Formuläret i bilaga 4 har an
vänts för kedjebiografer samt med mindre 
modifieringar även för enskilda enbiograf
företag och föreningsbiografer. I de modi
fierade formulären har hänsyn tagits till 
vissa på förhand kända olikheter i konto
planerna för dessa biografer, t.ex. förenings
biografernas avgift för central administra
tion. Vid utformningen av formulären råd
frågades representanter för dels FHR, dels 
filmbranschen i övrigt, bl.a. för att hänsyn 
skulle kunna tas till nämnda skillnader i 
kontoplanerna mellan olika typer av biogra
fer. 

I tabell 6.1 redovisas undersökningspopu-
lationens fördelning på enbiografföretag och 
kedjebiografer. De senare har uppdelats på 
Stockholm, Göteborg, Malmö och landsor
ten. En begränsad osäkerhet vidlåder denna 
uppdelning. Till stockholmsbiografer har 
räknats biografer i Stockholms stad, men 
eftersom en exakt geografisk gränsdragning 
är svår att göra kan klassificeringen för en-
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Tabell 6.1 Undersökningspopulation, bortfall samt i undersökningen erhållna respektive 
bearbetade svar. Avgiftspliktiga biografer. 

Specifikation Enbiograf- Kedjebiografer Samtliga 
företag biografer 

S G M L 

Undersökningspopulation1 71 64 22 15 269 441 
Bortfall 16 5 1 1 60 83 

Erhållna svar 55 59 21 14 209 358 
Exkluderingar 6 3 5 — 4 18 

Bearbetade svar 49 56 16 14 205 340 

Bearbetade svar i procent 
av undersökningspopulationen 69 88 73 93 76 77 

1 Enligt register hos Filmägarnas Kontrollbyrå AB. 
Beteckningar: S = Stockholm; G = Göteborg; M = Malmö; L = Landsorten 

staka biografer ibland ifrågasättas.1 Slutligen 
bör om tabellen nämnas att uppgifterna av
ser förhållandena den 31 december 1969. 
Förändringar under undersökningsperioden 
kommenteras i texten. 

Såsom framgår av tabellen fanns den 31 
december 1969 sammanlagt 441 avgiftsplik
tiga biografer i landet. Av dessa var 370 
kedjebiografer och återstoden utgjordes av 
enbiografföretag. Totalt har 358 svar er
hållits, vilket utgör ca 81 procent av popu-
lationen. De högsta svarsfrekvenserna åter
finns inom gruppen storstadsbiografer, dvs. 
biografer i Stockholm, Göteborg och Mal
mö, med nära nog fullständig anslutning. 
Den lägsta svarsfrekvensen uppvisar enbio-
grafföretagen, av vilka 63 är landsorts- och 
8 storstadsbiografer. 

Utöver vad som redovisats i tabellen har 
ytterligare några svar erhållits. I Göteborg 
har en biograf bytt ägare under 1969 och 
för denna biograf har i bearbetningarna en
dast medtagits uppgifter för periodens fyra 
första år. (I gengäld tillkom under 1969 en 
biograf i Göteborg, varför antalet bearbe
tade svar är konstant för perioden.) Tre 
landsortsbiografer har under 1969 över
gått från mängden avgiftspliktiga till mäng
den icke-avgiftspliktiga enheter. Eftersom 
biograferna de facto var i drift vid perio
dens slut har svaren bearbetats; för 1969 
dock bland icke-avgiftspliktiga biografer. 

Svar har också inkommit från sex den 31 
december 1969 nedlagda biografer. Dessa 
svar har icke bearbetats då biograferna ej 
ingick i populationen. 

Orsakerna till bortfallet är endast begrän
sat kända. Inom gruppen enbiografer lades 
en enhet ner under 1969 men avregistrera
des ej i registret hos Filmägarnas Kontroll
byrå AB.2 Ett företag med en avgiftspliktig 
och ett antal icke-avgiftspliktiga biografer 
uppgav sig överhuvud icke kunna lämna er-
foderliga uppgifter på grund av gemensam 
bokföring för samtliga biografer. Ett annat 
företag med 18 avgiftspliktiga biografer gör 
månadsbokslut för var och en av dessa en
heter utom under räkenskapsårets sista må
nad, då bokslut görs endast för hela verk
samheten. Författaren erbjöds »11-måna-
dersredovisning» som svar på ställda frågor. 
På grund av den bristande jämförbarhet som 
skulle ha uppstått mellan dessa svar och 
materialet i övrigt avböjdes erbjudandet. 

Av tabellen framgår att sammanlagt 18 
svar exkluderats. För enbiografföretagen 

1 Hägersten (Aspudden), Jakobsberg, Solna, 
Sundbyberg och Täby har samtliga hänförts 
till landsorten. 

2 Eftersläpning i avregistreringen är vanlig 
och kan uppgå till flera år. Möjligen skulle yt
terligare bortfall kunna förklaras av denna 
eftersläpning. Orsaken till att svar erhållits från 
några nedlagda biografer beror också på denna 
eftersläpning. 
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gäller att vissa kostnadsuppgifter ej kunnat 
separeras respektive att kostnadsbilden varit 
ofullständig. Två av stockholmsbiograferna 
startades under 1969 och uppgifterna avsåg 
enbart del av året. Den tredje stockholms
biografen används omväxlande som biograf 
och teater och uppgifterna ansågs därför 
ej jämförbara med övriga svar. De fem bio
graferna i Göteborg exkluderades då tillför
litligheten i lämnade uppgifter ej kunde ga
ranteras. Dessa biografer har fusionerats 
under perioden och nuvarande ägare upp
gav sig sakna tillgång till erforderliga redo
visningshandlingar. Två av de exkluderade 
landsortsbiograferna startades under 1969 
och för de båda andra kunde kostnadsupp
gifterna icke separeras. 

I frågeformuläret inkrävdes uppgifter om 
räkenskapsårets omfattning samt eventuella 
förändringar i detta under undersöknings
perioden. Principiellt skulle (som ytterlig
hetsfall) kunna tänkas att en biograf i t. ex. 
början och slutet av undersökningsperioden 
haft räkenskapsår omfattande 18 månader, 
i vilket fall erhållna uppgifter skulle ha 
kommit att omfatta 72 i stället för 60 verk
samhetsmånader. Samtliga biografer som 
existerat under hela perioden har emellertid 
redovisat uppgifter för exakt 60 månader. 

Ett kedjeföretag med alla biografer i 
Stockholm har under perioden haft ett 15-
månaders och ett 9-månaders räkenskapsår 
med ett mellanliggande 12-månadersår. För
fattaren har inte funnit någon logisk korri-
geringsgrund och har därför accepterat de 
brutna räkenskapsåren utan några ändringar. 
I uppgifterna för år 1966 ingår därför 13 
biografer med räkenskapsår omfattande 15 
månader och för 1968 17 biografer med 
räkenskapsår omfattande 9 månader.1 

6.2.2 Biografernas intäktsstruktur 

Biografernas intäkter kan indelas i två del
mängder, nämligen dels biljettintäkter brut
to, dvs. intäkter före avdrag för avgifter 
till Svenska Filminstitutet, dels övriga in
täkter. Den senare mängden omfattar re
klamfilmsintäkter, intäkter från konfektför-
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sälj ning, hyresintäkter vid tillfällig uthyrning 
av biograflokalen samt diverse intäkter så
som garderobsintäkter, intäkter från pro
gramförsäljning etc. Intäktsstrukturen be
skrivs i det följande först för kedjebiografer 
och därefter för enbiografföretag. 

Kedjebiografernas intäkter kan i allmän
het direkt härledas till respektive biograf. 
Reklamfilmsintäkter och intäkter från kon
fektförsäljning kan dock vara gemensamma 
för biografrörelsen. Författaren vet att så 
har varit fallet för två företag. I det ena 
fallet (3 storstads- och 26 landsortsbiogra
fer) har fördelningen på skilda biografer av 
båda dessa intäktsslag gjorts av företaget 
självt. I det andra fallet (8 landsortsbiogra
fer) erhöll författaren enbart uppgift om 
nettot av konfektförsäljningen för hela bio
grafdriften. Bland alternativa fördelnings
kriterier valde författaren bruttobiljettintäk-
ten för respektive biograf. 

Intäktsstrukturen hos storstädernas och 
landsortens kedjebiografer framgår av ta
bellerna 6.2 t.o.m. 6.5, i vilka intäkterna re
dovisas dels i genomsnitt per biograf och 
år, dels genomsnittligt för hela undersök
ningsperioden. Den senare uppgiften avser 
genomsnittet av i respektive tabell redovisa
de årsgenomsnitt. 

En granskning av bruttobiljettintäkternas 
utveckling under perioden visar för 1966 
och 1967 en uppgång i jämförelse med år 
1965, en kraftig nedgång under 1968 samt 
en begränsad återhämtning under 1969 — 
i inget fall dock till 1967 års nivå. För 
stockholmsbiograferna inträffade dock ned
gången redan efter periodens andra år. Ef
tersom uppgifterna avser biografernas rä
kenskapsår kan ej en direkt jämförelse med 
de totala bruttobiljettintäkterna för hela 
landet göras, då dessa redovisas per spelar, 
dvs. för tiden 1 juli t.o.m. 30 juni. Såsom 
framgår av redogörelsen i kapitel 3 var 
emellertid bruttoinspelningen i landet som 

1 Det bör observeras att hela intäkts- respek
tive kostnadsmängden för undersökningsperio
den finns med för dessa biografer. De tidigare 
nämnda biograferna för vilka »11-månaders-
uppgifter» skulle ha kunnat erhållas uteslöts 
därför att en obestämbar del av intäkterna re
spektive kostnaderna skulle ha saknats. 
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Tabell 6.2 Biografernas genomsnittliga intäktsstruktur för åren 1965—1969 samt genom
snittligt för hela undersökningsperioden. Kedjebiografer i Stockholm. 

Specifikation 1965 1966 1967 

Kronor Kronor Kronor 

1968 

Kronor 

1969 

Kronor 

Biljettintäkter brutto 
Reklamfilmsintäkter 
Intäkter från konfektför

säljning 
Hyresintäkter vid tillfällig 

uthyrning av biograf
lokalen 

Diverse intäkter 

736.415 892.626 845.009 680.801 748.906 
12.815 14.594 15.138 13.526 14.354 
9.240 10.709 10.448 8.653 8.942 

4.938 4.460 4.182 4.456 7.269 

1.208 822 676 563 503 

Summa intäkter i genom
snitt per biograf 

Summa andra intäkter än 28.201 
biljettintäkter i genomsnitt 
per biograf 

30.585 30.444 27.198 31.068 

Antal biografer 49 49 53 54 56 

Hela perioden 

Kronor 

780.751 
14.085 
9.598 

5.061 

754 

Proc. 

96,4 
1,7 
1,2 

0,6 

0,1 

764.616 923.211 875.453 707.999 779.974 810.251 100,0 

29.499 3,6 

Tabell 6.3 Biografernas genomsnittliga intäktsstruktur för åren 1965—1969 samt genom
snittligt för hela undersökningsperioden. Kedjebiografer i Göteborg. 

Specifikation 1965 1966 1967 1968 1969 

Kronor Kronor Kronor Kronor Kronor 

Biljettintäkter brutto 
Reklamfilmsintäkter 
Intäkter från konfektför

säljning 
Hyresintäkter vid tillfällig 

uthyrning av biograf
lokalen 

Diverse intäkter 

Summa intäkter i genom
snitt per biograf 

711.868 844.813 889.856 805.333 844.821 
13.528 16.045 15.980 12.291 14.664 
7.683 8.594 9.290 8.357 8.284 

2.433 

652 

2.242 

1.010 

2.753 

968 

5.317 7.318 

434 1.851 

Summa andra intäkter än 24.296 27.891 28.991 26.399 32.117 
biljettintäkter i genomsnitt 
per biograf 

Antal biografer 16 16 16 16 16 

Hela perioden 

Kronor Proc. 

819.338 96,7 
14.501 1,7 
8.442 1,0 

4.012 

983 

0,5 

0,1 

736.164 872.704 918.847 831.732 876.938 847.276 100,0 

27.938 3,3 

helhet praktiskt taget oförändrad mellan 
spelåren 1966/67 och 1967/68 för att se
dan sjunka något under 1968/69. Under 
hösten 1968 var enligt Svenska Filminsti
tutets verksamhetsberättelse (1968/69) be
söksfrekvensen på biograferna nära 20 pro
cent lägre än under motsvarande period 
1967, medan enligt påföljande års verk

samhetsberättelse hösten 1969 uppvisade en 
kraftig uppgång i besöksfrekvensen. Med 
hänsyn till nämnda variationer och olikhe
ter i redovisningsperioderna förefaller ten
densen i undersökningsmaterialet att väl 
överensstämma med utvecklingen för lan
dets samtliga biografer. 

En jämförelse mellan biljettintäkter och 
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Tabell 6.4 Biografernas genomsnittliga intäktsstruktur för åren 1965—1969 samt genom
snittligt för hela undersökningsperioden. Kedjebiografer i Malmö. 

Specifikation 

Biljettintäkter brutto 
Reklamfilmsintäkter 
Intäkter från konfektför

säljning 
Hyresintäkter vid tillfällig 

uthyrning av biograf
lokalen 

Diverse intäkter 

Summa intäkter i genom
snitt per biograf 

1965 

Kronor 

535.978 
10.721 
9.873 

3.660 

1.110 
561.342 

Summa andra intäkter än 25.364 
biljettintäkter i genomsnitt 
per biograf 

Antal biografer 13 

1966 

Kronor 

566.139 
11.257 
9.144 

4.930 

1.292 
592.762 

26.623 

14 

1967 

Kronor 

633.178 
11.621 
10.091 

4.595 

885 
660.370 

27.192 

13 

1968 

Kronor 

552.165 
10.425 
9.753 

4.708 

1.561 
578.612 

26.447 

14 

1969 

Kronor 

575.063 
9.989 
9.989 

4.390 

1.437 
600.868 

25.805 

14 

Hela perioden 

Kronor Proc. 

572.505 
10.803 
9.770 

4.456 

1.257 
598.791 

26.286 

— 

95,6 
1,8 
1,6 

0,8 

0,2 

100,0 

4,4 

— 

Tabell 6.5 Biografernas genomsnittliga intäktsstruktur för åren 1965—1969 samt genom
snittligt för hela undersökningsperioden. Kedjebiografer i landsorten. 

Specifikation 

Biljettintäkter brutto 
Reklamfilmsintäkter 
Intäkter från konfektför

säljning 
Hyresintäkter vid tillfällig 

uthyrning av biograf
lokalen 

Diverse intäkter 

Summa intäkter i genom
snitt per biograf 

Summa andra intäkter än 
biljettintäkter i genomsnit 
per biograf 

Antal biografer 

1965 

Kronor 

236.659 
4.599 
3.985 

1.306 

223 

246.772 

10.113 
t 

193 

1966 

Kronor 

266.032 
4.748 
4.016 

1.234 

127 
276.157 

10.125 

198 

1967 

Kronor 

291.100 
5.367 
3.545 

1.351 

216 
301.579 

10.479 

199 

1968 

Kronor 

273.842 
5.044 
3.342 

1.564 

108 
283.900 

10.058 

204 

1969 

Kronor 

282.217 
5.245 
3.316 

1.785 

374 
292.937 

10.720 

205 

Hela perioden 

Kronor Proc. 

269.970 
5.001 
3.641 

1.448 

210 
280.270 

10.300 

— 

96,3 
1,8 
1,3 

0,5 

0,1 
100,0 

3,7 

— 

övriga intäkter visar att de senare utgör 
mellan 3,3 och 4,4 procent av totalintäk
terna. Jämförelsen är dock delvis missvisan
de. Övriga intäkter utgörs till största delen 
av nettointäkter, medan biljettintäkterna i sig 
medför både proportionellt och progressivt 
rörliga kostnader i form av filmhyror, av
gifter till Svenska Filminstitutet samt STIM-

avgifter. Med nuvarande ordning har en 
biograf inga eller mycket små (marginella 
justeringar av filmhyresskalorna) möjligheter 
att påverka dessa kostnader. I genomsnitt 
för perioden uppgår de till ca 45 procent 
av bruttobiljettintäkterna och utgör således 
en betydande post av den totala kostnads
massan. Om man då i stället jämför bil-
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j ettintäkter och övriga intäkter efter reduk
tion för dessa kostnader, så finner man att 
den så uppkomna reducerade totalintäkten 
till mellan ca 6 och ca 8 procent utgörs av 
övriga intäkter, vilket märkbart ökar deras 
relativa betydelse. 

För enbiografföretagen har redovisningen 
gjorts med fördelning på enskilda biograf
företag och föreningsbiografer. De senare 
har i sin tur uppdelats på avgiftspliktiga och 
avgiftsbefriade biografer. Intäktsstrukturen 
för ifrågavarande biografer framgår av ta
bellerna 6.6 t. o. m. 6.8. Tabellerna visar att 
biljettintäkternas fördelning i stort sett följer 
samma mönster som för kedjebiograferna, 
dvs. två år med stigande intäkter, därefter en 
nedgång under 1968 samt återhämtning un
der periodens sista år. För samtliga dessa 
biograf typer har återhämtningen under 1969 
inneburit att intäkterna stigit till 1967 års 
nivå eller mera. Av tabellerna 6.7 och 6.8 
framgår också att »hyresintäkter vid tillfäl
lig uthyrning av biograflokalen» ej redovi
sats för föreningsbiograferna. Till dessa bio
grafer ställdes ingen fråga om detta slags 
hyresintäkter. Den hos föreningsbiograferna 
bedrivna övriga verksamheten i biograflo
kalen ansågs nämligen ge upphov till svåra 
avgränsningsproblem.1 

Relationen mellan biljettintäkter och öv
riga intäkter skiljer sig något från kedjebio
grafernas. För enskilda biografer och för 
avgiftsbefriade föreningsbiografer utgör öv
riga intäkter i genomsnitt för perioden 2,3 
respektive 2,7 procent. De avgiftspliktiga 
föreningsbiografernas övriga intäkter uppgår 
dock till 4,9 procent av totalintäkterna, dvs. 
utgör en större andel än hos alla typer av 
kedjebiografer. Förklaringen därtill kan här
ledas till posten »diverse intäkter» och det 
är möjligt att några biografer här även in
kluderat hyresintäkter vid tillfällig lokalut
hyrning. 

En granskning av reklamfilmsintäkterna 
visar att dessa är markant lägre för de en
skilda biograferna än för kedjebiograferna 
och de avgiftspliktiga föreningsbiograferna. 
Även för de avgiftsbefriade föreningsbio
graferna är reklamfilmsintäkterna högre än 
för enbiografföretagen. Skillnaden förklaras 
troligen av att kedjeföretagen — och i 
många fall troligen också föreningsbiogra-

1 Som exempel på ett sådant problem kan 
nämnas intäkter i samband med föreningens tea
terverksamhet. Skall hela, del av eller ingen del 
alls av överskottet krediteras biografdriften? Är 
biografrörelsen den »huvudsakliga» verksam
heten och teateraktiviteterna en »biverksamhet» 
— eller tvärtom? 

Tabell 6.6 Biografernas genomsnittliga intäktsstruktur för åren 1965—1969 samt genom
snittligt för hela undersökningsperioden. Enskilda enbiografföretag. 

Specifikation 

Biljettintäkter brutto 
Reklamfilmsintäkter 
Intäkter från konfektför

säljning 
Hyresintäkter vid tillfällig 

uthyrning av biograf
lokalen 

Diverse intäkter 

Summa intäkter i genom
snitt per biograf 

Summa andra intäkter än 
biljettintäkter i genom
snitt per biograf 

Antal biografer 

1965 

Kronor 

209.915 
2.064 
2.196 

151 

507 
214.833 

4.918 

13 

1966 

Kronor 

240.054 
2.454 
2.561 

383 

600 
246.052 

5.998 

13 

1967 

Kronor 

260.047 
2.531 
2.553 

420 

748 
266.299 

6.252 

13 

1968 

Kronor 

254.088 
2.660 
2.608 

335 

758 
260.449 

6.361 

13 

1969 

Kronor 

274.686 
2.711 
1.742 

453 

867 
280.459 

5.773 

13 

Hela perioden 

Kronor Proc. 

247.758 
2.484 
2.332 

348 

696 
253.618 

5.860 

— 

97,7 
1,0 
0,9 

0,1 

0,3 

100,0 

2,3 

— 
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Tabell 6.7 Biografernas genomsnittliga intäktsstruktur för åren 1965—1969 samt genom 
snittligt för hela undersökningsperioden. Avgiftspliktiga föreningsbiografer. 

Specifikation 1965 

Kronor 

1966 

Kronor 

1967 

Kronor 

1968 

Kronor 

1969 

Kronor 

Hela perioden 

Kronor Proc. 

Biljettintäkter brutto 
Reklamfilmsintäkter 
Intäkter från konfektför

säljning 
Diverse intäkter 

131.428 151.990 
2.644 2.226 
1.082 1.340 

2.134 1.133 

184.617 
3.037 
1.554 

7.763 

170.336 187.296 
3.495 3.410 
1.232 1.825 

4.000 6.144 

165.133 
2.962 
1.407 

4.235 

95,1 
1,7 
0,8 

2,4 

Summa andra intäkter än 
biljettintäkter i genom
snitt per biograf 

Summa intäkter i genom
snitt per biograf 

Antal biografer 

5.860 

137.288 

6 

4.699 

156.689 

10 

12.354 

196.971 

11 

8.727 

179.063 

11 

11.379 

198.675 

11 

8.604 

173.737 10 

— 

4,9 

Tabell 6.8 Biografernas genomsnittliga intäktsstruktur för åren 1965—1969 samt genom
snittligt för hela undersökningsperioden. Avgiftsbefriade föreningsbiografer. 

Specifikation 1965 1966 1967 1968 1969 Hela perioden 

Kronor Kronor Kronor Kronor Kronor Kronor Proc. 

Biljettintäkter brutto 
Reklamfilmsintäkter 
Intäkter från konfektför

säljning 
Diverse intäkter 

140.763 159.010 170.940 167.596 169.664 
2.016 2.108 2.444 2.284 1.952 
1.280 1.271 1.288 1.079 854 

1.010 629 1.126 1.195 2.217 

161.595 97,3 
2.161 1,3 
1.154 0,7 

1.235 0,7 

Summa andra intäkter än 
biljettintäkter i genom
snitt per biograf 

Summa intäkter i genom
snitt per biograf 

Antal biografer 

4.306 

145.069 

24 

4.008 

163.018 

25 

4.858 

175.798 

25 

4.558 

172.154 

25 

5.023 

174.687 

25 

4.550 

166.145 

— 

2,7 

100,0 

— 

ferna — kan erbjuda samordnade reklam
filmsvisningar på flera biografer och därige
nom lättare attrahera reklamköparna. Även 
vid överenskommelser om ersättning för 
konfektförsäljning torde kedjebiograferna 
som grupp ha en gynnad förhandlingsposi
tion i jämförelse med framförallt enbiograf
företagen. 

6.2.3 Biografernas särkostnadsstruktur 

Biografernas kostnadsstruktur är betydligt 
mer komplicerad än deras intäktsstruktur. 

Intresset riktas först mot skillnaden mellan 
särkostnader och samkostnader. Därefter 
kommenteras särkostnaderna och möjlighe
terna att jämföra olika biografer med avse
ende på dessa kostnader. Jämförbarheten är 
bl. a. beroende på om biograferna ingår i 
ett integrerat företag eller ej. Den samman
hänger emellertid också med redovisningens 
uppbyggnad. En del kostnadsslag utgör sär
kostnader men behandlas inom vissa före
tag vid redovisningen som samkostnader för 
hela biograf driften. Vid bearbetningen av 
undersökningsmaterialet har ett antal pro-
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blem uppstått med kostnadsklassificeringen. 
För att rätt bedöma karaktären hos det redo
visade materialet krävs en utförlig redogö
relse för författarens behandling av inkom
na uppgifter. 

Såsom nämndes i föregående kapitel kän
netecknas särkostnaderna av att de helt för
svinner om kostnadsbäraren elimineras och 
detta gäller antingen kostnaden är fast eller 
rörlig. Huruvida en viss kostnad skall hän
föras till mängden särkostnader eller ej be
ror som tidigare framhållits på avgränsning
en av begreppet »kostnadsbärare». Såsom 
framhölls i kapitel 5 har författaren därvid 
valt biograf året bl. a. av det skälet att för 
många biografer frågan om verksamhetens 
upphörande med jämna mellanrum torde ak
tualiseras. Av praktiska skäl har i undersök
ningen därvid begreppet »biografår» hän
förts till respektive biografs räkenskapsår. 
De kostnader som under räkenskapsåret 
återfinns i bokföringen kommer därvid att 
företrädesvis utgöra antingen fasta eller rör
liga särkostnader. Samkostnaderna, vilka be
handlas i nästa underavsnitt, har med ett un
dantag icke påverkat här presenterade resul
tat. Undantaget utgörs av posten »repara
tioner och underhåll». 

I undersökningsformuläret ombads före
tagen uppge omfattningen av dels kostnader 
avseende »reparationer och underhåll som 
bokförts så att nettovinsten nedbringats», 
dels under perioden gjorda investeringar. 
Författaren förbisåg emellertid två bestäm
melser i taxeringsförordningen, enligt vilka 
biograferna vid taxeringen kan göra avdrag 
för kostnader som ur företagsekonomisk 
synvinkel är att betrakta som investeringar. 
Den ena regeln avser kostnader för ny-, till-
eller ombyggnad i förhyrd fastighet, den 
andra s. k. förbrukningsinventarier, vilkas 
livslängd inte beräknas överstiga tre år. 

Granskningen av undersökningsmaterialet 
visade att såväl frekvensen av som storleken 
på dessa taxeringsmässiga kostnader antog 
höga värden, och att utfallet av lönsamhets
bedömningen för biograferna skulle bli högst 
varierande beroende på hur dessa kostna
der behandlades. En okulärbesiktning av 
hela undersökningsmaterialet antydde att 

reparationer och underhåll under ett »nor
malår» uppgick till ca 5 procent av brutto-
biljettintäkterna. Med denna norm som bas 
inkrävdes specifikation av reparations- och 
underhållskostnaderna för samtliga biografer 
(biografår) för vilka ifrågavarande kostnader 
översteg nämnda procenttal. Sammanlagt 
fanns 129 biografår, varav endast ett avsåg 
enbiografföretag, för vilka del av repara
tions- och underhållskostnaderna överfördes 
till investeringar. Samtliga företag utom ett 
kunde ange den exakta fördelningen. För ett 
av företagen har beloppen för tre biografår 
uppskattats, men det eventuella fel som där
vid uppstått kan negligeras. Totalt har för 
hela undersökningsperioden särkostnaderna 
reducerats med 9,5 mkr och motsvarande be
lopp överförts till investeringsutgifterna för 
perioden. Beloppet är praktiskt taget helt 
hänförbart till kedjebiograferna och fördelar 
sig på biografer i Stockholm med ca 5,8 
mkr, i Göteborg med ca 1,0 mkr, i Malmö 
med ca 0,2 mkr och i landsorten med ca 2,5 
mkr. I genomsnitt per biograf och år gör 
detta för olika biograflokaliseringar ca 21 
tkr, ca 12 tkr, ca 3 tkr respektive ca 2 tkr. 
För berörda biografer är reduktionen dock 
betydligt större; i enstaka fall med belopp 
på flera hundratusental kronor. 

Kostnadsslaget löner inklusive sociala av
gifter har delvis vållat problem vid bearbet
ningen av undersökningsresultaten. För fyra 
av företagen behandlas i redovisningen de 
sociala avgifterna som samkostnader för hela 
biografdriften. Författaren har för dessa fö
retag erhållit enbart totalsumman för respek
tive år. Beräkningar av de sociala avgifternas 
storlek under undersökningsperioden har 
gjorts av AB Svensk Filmindustri (SF) och 
Sandrew Film & Teater AB. Resultatet av 
SF:s beräkningar har återgetts i tabell 6.9 
och avser genomsnittliga procentsatser för 
SF:s helägda landsortsbiografer. Tabellens 
nedersta rad visar de procenttal författaren 
använt vid skattningarna av de sociala av
gifterna. Dessa procentsatser utgör genom
snittet av SF:s och Sandrews var för sig 
gjorda beräkningar. 

För att validera skattningstekniken gjor
des för ett av de fyra företagen med om-
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Tabell 6.9 De sociala avgifternas utveckling i procent av lönekostnaden under undersök

ningsperioden. 

Specifikation 1965 1966 1967 

Använda procentsatser 6,50 7,00 8,40 

1968 

8,80 

Källa: AB Svensk Filmindustri. Beräkningarna baserade på helägda landsortsbiografer. 

1969 

ATP 
Sjukförsäkring 
Yrkesskadeförsäkring 
TGL/AGB 
Allmän arbetsgivareavgift 

Summa sociala avgifter 

3,98 
1,50 
0,28 
0,81 
— 

6,57 

4,50 
1,50 
0,13 
0,71 
— 

6,84 

4,96 
2.60 
0,12 
0,56 
— 
8,24 

5,32 
2,60 
0,18 
0,54 
— 
8,64 

5,79 
2,60 
0,17 
0,66 
1,00 

10,22 

10,20 

fattande biografrörelse dessutom för samt
liga fem år en fördelning av uppgivna so
ciala avgifter med utgångspunkt i biogra
fernas lönekostnader. Avvikelserna mellan 
denna beräkning och skattningen med hjälp 
av procentsatserna i tabell 6.9 uppgick 
till mellan ca 25 tkr och ca 75 tkr per år. 
Efter samråd med representanter för ifråga
varande företag kunde diskrepanserna här
ledas till dels icke-avgiftspliktiga, dels under 
perioden nedlagda biografer. De sociala av
gifterna kan visserligen variera något mel
lan skilda biografer beroende på t. ex. antal 
arbetstimmar och personalens ålder, men i 
stort sett torde skattningstekniken vara ac
ceptabel. 

Även i ett annat avseende har uppgivna 
lönekostnader särskilt granskats. För att få 
största möjliga jämförbarhet mellan biogra
ferna separerades i frågeformuläret »lön till 
biograf ägaren ooh dennes familj» från lön 
till föreståndare och anställd personal i öv
rigt. För kedjebiograferna gäller att prak
tiskt taget enbart anställd personal sköter 
verksamheten. Undantagsvis har dock med-
intressents andel av rörelseresultatet uppta
gits bland lönekostnaderna eller som separat 
kostnadspost. Efter kontroll hos vederböran
de företag har dessa »kostnader» strukits, 
dvs. biografens rörelseresultat har ökats i 
motsvarande mån. 

Klassificeringen av reklamkostnaderna i 
sär- och samkostnader har delvis varit svår-

genomförbar. Biografdriftens samkostnader, 
t. ex. kostnader för reklam ateljéer, behand
las först i avsnitt 6.2.4.3. För samtliga bio
grafer i Göteborg, Malmö och landsorten 
redovisas reklamkostnaderna i företagens 
bokföring separat. Beträffande stockholms
biograferna har problem uppstått i några 
fall. 

För ett företag gäller att vissa reklam-
tjänster (skyltning i biograflokalen, övrig 
affischering etc.) köps från utomstående spe
cialistföretag. Kostnaderna fördelas i bio
grafföretagets redovisning på respektive 
stockholmsbiograf men kan, på grund av 
olikheter i redovisningsprinciperna mellan 
skilda år, ej specificeras för mer än två av 
undersökningsåren. För övriga tre år ingår 
dessa kostnader bland »diverse omkostna
der». Kostnaderna kan åtminstone delvis ha 
karaktär av samkostnader för företagets 
samtliga stockholmsbiografer och borde så
ledes i viss — troligtvis obetydlig — omfatt
ning ha exkluderats från i detta avsnitt re
dovisade särkostnader. Då detta icke varit 
möjligt för samtliga år har författaren valt 
att bland särkostnaderna inkludera kostna
derna även för de två år då separation varit 
möjlig. Författaren vet att likartade förhål
landen gäller för åtminstone ytterligare ett 
företag, dvs. att här nämnda kostnader för 
inköp av reklamtjänster icke är särredovi-
sade. 

För ett annat företag, med biografverk-
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samheten förlagd till enbart Stockholm, har 
biografernas reklam särkostnader erhållits 
som en klumpsumma för vart och ett av un
dersökningsåren. Efter samråd med ifråga
varande företag har totalkostnaderna för 
respektive år av författaren fördelats på så 
sätt att 40 procent betraktats som radannon
sering och fördelats med lika belopp på var
je biograf. Av återstoden, 60 procent, har 
75 procent belastats premiärbiograferna och 
25 procent övriga biografer, varvid kostna
derna fördelats i relation till biografernas 
bruttobiljettintäkter. 

Flertalet biografer bedriver verksamheten 
i hyrda lokaler och hyreskostnaden betrak
tas för dessa biografer tillsvidare som en 
särkostnad.1 I undersökningsmaterialet finns 
emellertid åtta biografer i Stockholm, fem 
i Göteborg, en i Malmö och 37 i landsorten 
för vilka rörelsen bedrivs i egen fastighet 
eller i fastighet tillhörande medintressent i 
biografrörelsen. Hyreskostnaden har för des
sa biografer betraktats som en särkostnad 
för biografen enligt alternativkostnadsprin
cipen. Detta kräver emellertid att angivna 
hyror överensstämmer med den hyresintäkt 
som skulle ha uppstått om lokalen hade 
hyrts ut i stället för att användas i biograf
rörelsen. Generellt torde gälla att efterfrå
gan på den typ av lokaler det är fråga om 
är starkt begränsad, vilket behandlas senare 
i framställningen. Det går emellertid inte att 
klarlägga efterfrågans storlek och således ej 
heller hyrornas höjd mätt som alternativ-
kostnaden. För att erhålla jämförbarhet mel
lan biograferna i undersökningen har hyres
kostnaden även för dessa biografer behand
lats som en särkostnad. 

En jämförelse mellan uppskattade hyres
kostnader för lokaler i egna fastigheter och 
faktiskt erlagda hyror för hyrda lokaler är 
svår att göra. Båda hyresslagen påverkas av 
en mängd faktorer såsom lokalens storlek, 
läge, standard etc. samt kanske framförallt 
av lokalägarens alternativa uthyrningsmöj
ligheter. För biograferna i Stockholm och 
Göteborg gäller att den beräknade genom
snittliga hyreskostnaden för lokaler i egen 
fastighet är högre än genomsnitthyran för 
hyrda lokaler på respektive ort. Antalet bio

grafer i egen fastighet är emellertid så litet 
och variationerna i lokalernas storlek, ut
formning och läge så omfattande, att jäm
förelser måste göras med stor försiktighet. 
För undersökningsmaterialet i dess helhet 
förefaller det emellertid möjligt att dra slut
satsen att uppskattade hyror inte avviker 
från faktiskt erlagda hyror. Det är främst 
två förhållanden som kan anföras som stöd 
för en sådan konklusion. För det första är 
den genomsnittliga hyreskostnaden för 13 
hyrda lokaler i Malmö högre än den genom
snittliga hyreskostnaden för göteborgsbiogra
fer i egen fastighet, dvs. av företagen upp
skattade hyror. De förra har för år 1969 
en hyreskostnad på i genomsnitt 96 934 kro
nor och de senare 81 220 kronor. För det 
andra uppgår den beräknade genomsnitts
hyran för de 37 landsortsbiograferna i egen 
fastighet till 33 919 kronor för år 1969 me
dan motsvarande kostnad för landsortsbio
grafer i hyrda lokaler är något högre eller 
34 345 kronor. 

Slutligen bör nämnas att kontoplanen för 
vissa biografer ej medger separation av kost
nadsposterna »frakt» och »strömförbruk
ning». Frakt- respektive strömkostnader in
går för ca 50 respektive ca 30 landsortsbio
grafer i posten »diverse omkostnader». 

Kedjebiografernas särkostnader har åter-
getts i tabellerna 6.10 t. o. m. 6.13. Såsom 
framgår av dessa tabeller utgör filmhyran 
den tyngst vägande kostnaden för samtliga 
biografer uppgående till drygt 40 procent 
av totalkostnaden. Grunderna för filmhyrans 
beräkning redovisades i kapitel 4. Det bör 
emellertid påpekas att integrerade företag 
belastar egna biografer med filmhyra enligt 
samma debiteringsprinciper som vid filmut
hyrning till fristående biografer. Samtliga i 
undersökningen ingående biografer är där
för i detta hänseende jämförbara. 

Avgifterna till Svenska Filminstitutet och 
STIM utgör proportionellt rörliga kostnader 
och uppgår till 10,0 respektive 0,9 procent 

1 Om hyreskostnaden skall anses utgöra en 
särkostnad för biografåret sammanhänger bl. a. 
med hyreskontraktets utformning (jfr kap. 5). 
Problemet beaktas ytterligare längre fram i 
detta kapitel. 
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av bruttobilj ettintäkterna.1 Jämförs dessa 
kostnader med biljettintäkterna i tabellerna 
6.2 t. o. m. 6.5, finner man att de utgör inte 
fullt 10,9 procent. Den obetydliga skillnaden 
beror på att STIM-avgifterna för några före
tag redovisas bland »diverse omkostnader». 

Övriga kostnadsslag är till sin karaktär en 
blandning av rörliga särkostnader och fasta 
särkostnadskomponenter. Hyreskostnaderna 
torde för flertalet biografer utgöra en fast 
särkostnadskomponent men undantag finns. 
Såsom framgår av tabellerna 6.10 t. o. m. 
6.13 fluktuerar den genomsnittliga hyres
kostnaden för biograferna i Stockholm och 
Malmö. För biograferna i Göteborg och på 
landsorten ökar den dock något varje år. 
Den kraftigaste fluktuationen uppvisar 
stockholmsbiograferna, vilket främst förkla
ras av att ett av biografbolagen, såsom tidi
gare nämnts, haft två brutna räkenskapsår 
omfattande 15 (1966) respektive 9 (1968) 
månader. Hyreskostnaden för enstaka bio
grafer kan emellertid av olika anledningar 
variera mellan skilda år. Av redovisnings-
tekniska skäl förekommer förskjutning av 
kvartalshyran mellan åren. Ett räkenskapsår 
kan ha debiterats med t. ex. fem och det 
påföljande året med enbart tre kvartalshy
ror. För ett fåtal biografer gäller dessutom 
att hyreskostnaden helt eller delvis är en rör
lig kostnad, varvid hyran baseras på biljett
intäkterna. 

Av tabellerna framgår att även lönekost
naderna fluktuerar något. För biograferna i 
Stockholm och Göteborg är den genomsnitt
liga lönekostnaden något lägre 1968 i jämfö
relse med 1967. Biograferna i Malmö och 
på landsorten har däremot haft stigande lö
nekostnader under perioden. Som en följd 
av dels stigande personallöner men även 
andra kostnadsökningar, dels den allmänna 
efterfrågeminskningen har kostnadsmedve
tandet troligen starkt ökat hos företagen. 
Lönekostnaderna är till sin karaktär såväl 
fasta som rörliga. Den fast anställda perso
nalen kompletteras i högre eller lägre ut
sträckning med extrapersonal med hänsyn 
till variationer i publiktillströmningen. Efter
som nedgången i biljettintäkterna var myc
ket kraftig under 1968 sjönk helt följdrik

tigt även lönekostnaderna för detta år för 
biograferna i Stockholm och Göteborg. Lö
nekostnadernas stegring i Malmö var så obe
tydlig att även dessa biografer troligtvis 
minskat personalvo/ymen. För landsortsbio
graferna har emellertid den genomsnittliga 
lönekostnaden ökat under perioden, vilket 
sannolikt sammanhänger med att belast
ningsvariationerna inte är så stora för dessa 
biografer och att följaktligen mängden extra
personal är mindre och därmed också möj
ligheterna till tillfälliga personalreduktioner. 

För enstaka biografer kan lönekostna
derna fluktuera mycket kraftigt mellan skil
da år. Under år 1968 har dessa kostnader 
minskat starkt för många biografer i främst 
Stockholm. Utöver återhållsamhet med 
extrapersonal har även andra kostnadssän-
kande åtgärder vidtagits, såsom övergång 
från platsnumrerade biljetter till nummer
följdsbiljetter (icke platsnumrerade), reduce
rat öppethållande av biljettkassorna, indrag
ning av eftermiddagsföreställningar etc. 
Samtliga dessa åtgärder har bidragit till den 
skenbart gynnsamma lönekostnadsutveck
lingen. 

För några av stockholmsbiograferna steg 
dock lönekostnaderna åter under år 1969. 
Årsfluktuationer av detta slag kan ha flera 
förklaringar och ett helt entydigt mönster 
går ej att upptäcka. Den främsta orsaken 
till fluktuationer i lönerna mellan skilda år 
torde utgöras av efterfrågevariationerna. I 
allmänhet gäller därvid att publikdragande 
filmer medför ökade insatser av extraperso
nal. Ett bolag uppger dock som förklaring 
till minskade lönekostnader för en av bio
graferna under år 1969 att man det året 
hade en »långkörare» och att personalplane
ringen därigenom underlättades. För ett an
nat bolag medförde en publikdragande film 
i stället kraftigt ökade lönekostnader på en 
biograf. I detta fall tvingades man hålla läk
taren öppen i större utsträckning än nor
malt samtidigt som publikuppträdandet var 
sådant att extrapersonal fick avdelas för 

1 Om biografägaren är medlem i Sveriges 
Biograf ägareförbund, i annat fall uppgår STIM-
avgiften till 1,17 procent av bruttobiljettintäk-
terna. 
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Tabell 6.10 Biografernas genomsnittliga sär kostnadsstruktur för åren 1965—1969 samt 
genomsnittligt för hela undersökningsperioden. Kedjebiografer i Stockholm. 

Specifikation 1965 

Kronor 

Filmhyra 254.613 
Avgift till Svenska Film- 79.691 

institutet samt STIM-avgift 
Hyror 80.491 
Löner inkl. sociala avgifter 101.133 
Reklam 55.296 
Frakter 453 
Strömförbrukning 7.479 
Diverse omkostnader 30.417 

Summa kostnader i genom
snitt per biograf 

Antal biografer 

609.573 

49 

1966 

Kronor 

328.624 
96.969 

91.519 
116.743 
56.628 

178 
7.406 

32.698 

730.765 

49 

1967 

Kronor 

313.979 
91.763 

86.925 
121.571 
55.324 

215 
7.808 

33.885 

711.470 

53 

1968 

Kronor 

239.281 
73.674 

81.258 
114.471 
61.091 

185 
7.379 

29.291 

606.630 

54 

1969 

Kronor 

257.961 
81.419 

89.179 
131.204 
68.608 

272 
8.802 

31.340 

668.785 

56 

Hela perioden 

Kronor Proc. 

278.892 
84.703 

85.874 
117.024 
59.389 

261 
7.775 

31.526 

665.444 

— 

41,9 
12,7 

12,9 
17,6 
8,9 

i 
L2 
4,8 

100,0 

— 

Mindre än 1 promille. 

Tabell 6.11 Biografernas genomsnittliga särkostnadsstruktur för åren 1965—1969 samt 
genomsnittligt för hela undersökningsperioden. Kedjebiografer i Göteborg. 

Specifikadon 1965 

Kronor 

Filmhyra 254.436 
Avgift till Svenska Film- 77.534 

institutet samt STIM-avgift 
Hyror 61.751 
Löner inkl. sociala avgifter 95.929 
Reklam 53.868 
Frakter 1.253 
Strömförbrukning 4.986 
Diverse omkostnader 26.061 

Summa kostnader i genom
snitt per biograf 

Antal biografer 

575.818 

16 

1966 

Kronor 

310.886 
92.053 

66.883 
108.744 
57.792 

1.014 
4.457 

27.390 

669.219 

16 

1967 

Kronor 

324.965 
97.047 

68.877 
127.410 
68.195 

1.289 
5.731 

32.404 

725.918 

16 

1968 

Kronor 

282.612 
87.964 

69.002 
124.389 
71.436 

1.155 
6.283 

35.518 

678.359 

16 

1969 

Kronor 

296.283 
91.576 

73.127 
135.130 
69.246 

1.685 
6.386 

30.713 

704.146 

16 

Hela perioden 

Kronor Proc. 

293.836 
89.235 

67.928 
118.320 
64.107 

1.279 
5.569 

30.417 

670.691 

— 

43,8 
13,3 

10,1 
17,6 
9,6 
0,2 
0,8 
4,6 

100,0 

— 

övervakningsuppgifter. Överhuvud gäller att 
publikuppträdandet förefaller bli allt »frä
nare». Detta medför inte enbart ökade löne
kostnader för biograferna genom att perso
nalvolymen måste dimensioneras med hän
syn till även övervakningsuppgifter utan 
också kostnadsökningar genom ökat slitage 
på inventarierna. 

Reklamkostnaderna kan till stor del tro
ligtvis betraktas som en fast särkostnadskom-
ponent, i varje fall för landsortsbiografer och 

sannolikt i stor utsträckning även för bio
graferna i Göteborg och Malmö. För stock
holmsbiograferna förekommer visserligen 
såsom tidigare nämnts ett inslag av sam
kostnader. Den större delen av dessa bio
grafers reklamkostnad utgörs dock av till 
respektive biograf direkt hänförbara kost
nader för premiär- och stödannonsering. 

Även frakt- och strömkostnader kan i hu
vudsak betraktas som fasta särkostnadskom-
ponenter. Strömförbrukningen är beroende 
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Tabell 6.12 Biografernas genomsnittliga särkostnadsstruktur för åren 1965—1969 samt 
genomsnittligt för hela undersökningsperioden. Kedjebiografer i Malmö. 

Specifikation 1965 1966 1967 1968 1969 Hela perioden 

Kronor Kronor Kronor Kronor Kronor Kronor Proc. 

Filmhyra 
Avgift till Svenska Film

institutet samt STIM-avgift 
Hyror 
Löner inkl. sociala avgifter 
Reklam 
Frakter 
Strömförbrukning 
Diverse omkostnader 

Summa kostnader i genom-

184.566 
58.632 

73.352 
75.230 
39.101 

1.938 
4.210 

20.866 

457.895 

197.376 
61.432 

72.072 
77.118 
36.302 

1.704 
3.428 

15.607 

465.039 

222.907 
68.896 

78.028 
91.518 
45.863 

2.124 
3.811 

20.631 

533.778 

181.508 
60.339 

74.299 
91.921 
51.029 
2.216 
3.431 

21.131 

485.874 

195.667 
62.215 

79.619 
100.724 
56.128 
2.247 
4.063 

19.056 

519.719 

196.405 
62.303 

75.474 
87.302 
45.685 

2.046 
3.789 

19.458 

492.462 

39,9 
12,7 

15,3 
17,7 
9,3 
0,4 
0,8 
3,9 

100,0 
snitt per biograf 

Antal biografer 13 14 13 14 14 

Tabell 6.13 Biografernas genomsnittliga särkostnadsstruktur för åren 1965—1969 samt 
genomsnittligt för hela undersökningsperioden. Kedjebiografer i landsorten. 

Specifikation 1965 1966 1967 1968 1969 Hela perioden 

Kronor Kronor Kronor Kronor Kronor Kronor Proc. 

99.080 
30.416 

34.268 
63.813 
16.913 
2.129 
1.931 

10.913 

95.649 
29.106 

31.795 
54.469 
13.839 

1.873 
1.889 

10.368 

40,0 
12,2 

13,3 
22,8 

5,8 
0,8 
0,8 
4,3 

Summa kostnader i genom
snitt per biograf 

Antal biografer 

205.881 

193 

229.908 

198 

252.684 

199 

247.003 

204 

259.463 

205 

238.988 

— 

100,0 

— 

j etter, kol, uniformer etc. På grund av olik
artade redovisningsprinciper hos företagen 
har det inte varit möjligt specificera kost
nadsslagen. Tyngst väger kostnaderna för 
reparationer och underhåll samt för biljetter. 
Biljettkostnaden varierar direkt med publik
tillströmningen men i övrigt kan kostnader
na troligen karakteriseras som fasta särkost
nader för biografåret. Den ovan nämnda 
tendensen att minska antalet tillfällen vid 
vilka platsnumrerade biljetter används redu
cerar troligtvis biljettkostnaderna avsevärt. 

95 

Filmhyra 
Avgift till Svenska Film

institutet samt STIM-avgift 
Hyror 
Löner inkl. sociala avgifter 
Reklam 
Frakter 
Strömförbrukning 
Diverse omkostnader 

83.321 
25.501 

28.471 
44.345 
11.245 

1.599 
1.946 
9.453 

94.822 
28.639 

31.080 
48.861 
12.698 

1.724 
1.842 

10.242 

105.207 
31.426 

32.366 
55.962 
13.712 

1.882 
1.850 

10.279 

95.813 
29.549 

32.790 
59.364 
14.627 
2.030 
1.875 

10.955 

enbart av antalet föreställningar och deras 
längd. Frakterna varierar obetydligt med 
verksamhetsvolymen mätt i antalet visade 
filmer per år. Ju fler filmer som visas, desto 
högre blir fraktkostnaden. Eftersom anta
let per år visade filmer håller sig relativt 
konstant fluktuerar emellertid fraktkostna
den enbart obetydligt. 

Posten »diverse omkostnader» omfattar 
kostnader för dels reparationer och under
håll, dels allmänna omkostnader såsom 
kostnader för telefon, kontorsmateriel, bil-
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När platsnumrerade biljetter används kan 
nämligen i ytterlighetsfallet en hel biljettsats 
förbrukas på en enda besökare. 

En jämförelse mellan de fyra tabellerna 
visar att den procentuella fördelningen på 
olika kostnadsslag i stort uppvisar samma 
mönster för både storstads- och landsorts
biografer. De entydigt rörliga särkostnader
na, dvs. filmhyra samt avgifter till Svenska 
Filminstitutet och STIM, utgör för samtli
ga biografgrupper mellan ca 52 och ca 57 
procent av de totala särkostnaderna. Man 
hade kanske kunnat förvänta att de rörliga 
särkostnaderna skulle ha svarat för en mar
kerat större del av kostnadsmassan hos stor
stadsbiograferna än hos landsortsbiografer
na. Även om så är fallet för enstaka biogra
fer, med ett maximivärde för Stockholm på 
ca 70 procent, så är kostnaderna för fram
förallt löner och hyror i gengäld så mycket 
högre för storstädernas biografer att rela
tionen mellan rörliga och fasta särkostnader 
blir ungefär densamma oavsett biografloka
lisering. Med hänsyn till kostnadsstruktu
ren kan således inte någon viss biografloka
lisering anses mer gynnsam än någon annan. 

Särkostnadsstrukturen för de tre skilda 
grupperna av enbiografföretag har återgetts 
i tabellerna 6.14. t.o.m. 6.16. Kostnads
strukturen kommenteras först för de enskil
da biograferna och därefter för förenings
biograferna. 

Såsom framgår av tabell 6.14 uppvisar 
de enskilda biograferna ett mönster i sin 
kostnadsstruktur som i stora drag överens
stämmer med kedjebiografernas. De pro
portionellt rörliga särkostnaderna svarar 
för 52 procent av den totala kostnadsmas
san. Bland övriga kostnader kan märkbara 
avvikelser noteras för tre kostnadsslag — 
hyres-, löne- och reklamkostnaderna. An
talet biografer är emellertid för litet för 
att skillnaderna skall kunna hårdragas. 
Diskrepanserna torde delvis bero på det för
hållandet att bland enskilda enbiografer in
går fyra storstadsbiografer. I vissa avseen
den är dessa icke jämförbara med övriga 
biografer inom gruppen. 

Hyreskostnaderna, såväl absolut som i re
lation till totalkostnaden, är avsevärt lägre 

än för kedjebiografer på landsorten, vilka 
torde vara de närmast jämförbara objekten. 
För endast två av de 13 biograferna före
ligger ägargemenskap mellan biograf- och 
fastighetsägare och i dessa fall är de beräk
nade hyrorna upptagna till ca 9.000 respek
tive 6.000 kronor, dvs. med belopp som 
kraftigt understiger genomsnittshyran för 
övriga biografer. 

Lönekostnaderna är i absoluta tal i det 
närmaste lika höga och i relation till total
kostnaden t.o.m. något högre än motsva
rande kostnad för landsortens kedjebiogra
fer — 24,4 respektive 22,8 procent. Skillna
den är dock liten och även om en viss del 
av rörelseresultatet för enstaka biografer 
upptagits bland lönekostnaderna, så förefal
ler betydelsen härav negligerbar. I själva ver
ket är det i stället möjligt att viss underskatt
ning av lönekostnaderna kan ha gjorts. För 
sex av biograferna har nämligen i svarsfor
muläret uppgifter lämnats om »lön till äga
ren och dennes familj etc». Dessa belopp 
har icke medräknats bland lönerna utan 
hänförts till biografernas rörelseresultat. I 
den mån t.ex. biografägaren själv de facto 
utfört ett arbete, som i annat fall hade måst 
avlönas, så borde ett belopp motsvarande 
den inbesparade lönekostnaden rätteligen ha 
upptagits. Då det inte varit möjligt för för
fattaren att i varje särskilt fall kontrollera 
förhållandena har samtliga dessa belopp ex-
kluderats från lönekostnaderna. Av belop
pens storlek framgår i några fall klart att 
det är fråga om ett rörelseresultat och icke 
enbart en värdemässig uppskattning av t.ex. 
biografägarens »föreståndarefunktion». Det
ta kan utläsas bl.a. därav att för samtliga 
biografer som lämnat uppgift om »lön till 
biograf ägaren och dennes familj» har även 
uppgifter om löner till anställd personal upp
getts. Dessa senare lönebelopp förefaller 
dessutom ganska väl överensstämma med 
motsvarande lönekostnader hos övriga bio
grafer. 

Reklamkostnaderna uppgår för här be
handlade biografer till ca 19.000 kronor i 
genomsnitt för hela perioden mot ca 14.000 
kronor för kedjebiografer i landsorten. Den 
genomsnittliga reklamkostnaden påverkas 
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Tabell 6.14 Biografernas genomsnittliga särkostnadsstruktur för åren 1965—1969 samt 
genomsnittligt för hela undersökningsperioden. Enskilda enbiografföretag. 

Specifikation 1965 1966 

Kronor Kronor 

Filmhyra 69.381 86.041 
Avgift till Svenska Film- 22.843 26.411 

institutet samt STIM-avgift 
Hyror 17.283 17.246 
Löner inkl. sociala avgifter 45.064 49.155 
Reklam 13.638 17.050 
Frakter 1.769 2.021 
Strömförbrukning 1.883 1.751 
Diverse omkostnader 12.383 12.337 

Summa kostnader i genom- 184.244 212.012 
snitt per biograf 

Antal biografer 13 13 

emellertid starkt av de fyra storstadsbiogra
ferna, vilka haft en omfattande reklamvolym 
under perioden. För övriga nio biografer 
är den genomsnittliga reklamkostnaden för 
undersökningsperioden endast 5.268 kronor. 

De avgiftspliktiga föreningsbiografernas 
särkostnadsstruktur har återgetts i tabell 
6.15. Av tabellen kan utläsas att filmhyror 
samt avgifter till filminstitutet och STIM 
uppgår till endast ca 47 procent. Förkla
ringen härtill är att fyra av biograferna upp
gett hyres- och/eller lönekostnader som en
ligt författarens uppfattning inte är realis
tiska.1 För tre av dessa biografer har hyres
kostnaden för år 1969 uppgetts till 40 tkr, 
70 tkr respektive 110 tkr vilket motsvarar ca 
12, ca 36 respektive ca 45 procent av brutto-
biljettintäkterna. Det bör emellertid erinras 
om att föreningsbiograferna i allmänhet be
driver verksamheten i egna fastigheter och 
att hyreskostnaden därför är uppskattad. 
Endast en av de avgiftspliktiga förenings
biograferna hyrde lokal och för denna bio
graf har hyreskostnaden för 1969 upptagits 
till endast 14,5 tkr. 

I två fall har även lönekostnaderna upp
getts till belopp som förefaller orealistiska. 
Kostnaden för löner inklusive sociala avgif
ter har för dessa biografer för år 1969 upp
tagits till ca 51 tkr respektive ca 78 tkr, vil
ket i bägge fallen utgör ca 32 procent av 

1967 

Kronor 

93.116 
28.179 

18.112 
53.579 
19.407 
2.135 
1.776 
14.186 

230.490 

1968 

Kronor 

88.323 
27.196 

16.585 
57.437 
20.573 
2.345 
1.849 

10.424 

224.732 

1969 

Kronor 

99.192 
30.391 

17.337 
62.775 
23.417 
2.368 
1.812 
10.532 

247.824 

Hela perioden 

Kronor 

87.211 
27.004 

17.313 
53.602 
18.817 
2.128 
1.814 

11.972 

219.860 

Proc. 

39,7 
12,3 

7,9 
24,4 
8,5 
1,0 
0,8 
5,4 

100,0 

13 13 13 

bruttobiljettintäkterna. Även beträffande 
lönerna gäller att dessa för föreningsbiogra
ferna kan avse ersättning för annat arbete 
inom föreningen, vilket i dessa båda fall 
möjligen skulle kunna förklara de höga be
loppen. 

De avgiftsbefriade föreningsbiografernas 
särkostnadsstruktur framgår av tabell 5.16. 
Även för dessa biografer har författaren no
terat onormalt höga kostnader i ett antal 
fall. Framförallt gäller att hyreskostnaden 
för några biografer förefaller hög, åtminsto
ne för vissa av undersökningsåren. För
eningsbiograferna debiterar s.k. internhy
ror och i många fall framkommer dessa som 
skillnaden mellan intäkter och andra kost
nader än hyreskostnaden. Effekten blir att 
hyrorna fluktuerar medan rörelseresultatet 
alltid blir detsamma, dvs. plus minus noll. 

I andra fall debiteras internhyra helt oav
sett resultatet. I allmänhet förefaller dessa 
internhyror förhållandevis höga. Eftersom 
det för föreningen enbart är en bokförings
transaktion har debiteringen blott en om
fördelande effekt mellan olika verksamhets
grenar. 

1 Avlämnade svar är för dessa biografer i 
övrigt fullständiga och icke avvikande från 
svarsmönstret för andra biografer. Författaren 
har därför icke haft någon grund för exklu-
dering. 
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Tabell 6.15 Biografernas genomsnittliga särkostnadsstruktur för åren 1965—1969 samt 
genomsnittligt för hela undersökningsperioden. Avgiftspliktiga föreningsbiografer. 

Specifikation 

Filmhyra 
Avgift till Svenska Film

institutet 
Avgift Ull STIM 
Hyror 
Löner inkl. sociala avgifter 
Reklam 
Frakter 
Strömförbrukning 
Diverse omkostnader 

Summa kostnader i genom
snitt per biograf 

Antal biografer 

1965 

Kronor 

50.886 
11.863 

1.303 
18.017 
22.845 

5.724 
1.710 
1.299 
7.860 

121.507 

6 

1966 

Kronor 

55.762 
15.111 

1.126 
22.973 
31.377 
10.670 
2.262 
1.333 

13.065 

153.679 

10 

1967 

Kronor 

69.855 
18.489 

1.583 
31.689 
39.564 
11.991 
2.630 
1.806 

13.789 

191.396 

11 

1968 

Kronor 

67.766 
17.163 

1.478 
32.018 
42.288 
12.626 
2.551 
2.555 

10.605 

189.050 

11 

1969 

kronor 

71.142 
18.657 

1.679 
35.055 
45.298 
14.243 
3.146 
1.944 
9.881 

201.045 

11 

Hela perioden 

Kronor 

63.082 
16.257 

1.434 
27.950 
36.274 
11.051 
2.460 
1.787 

11.040 

171.335 

— 

Proc. 

36,8 
9,5 

0,8 
16,3 
21,2 
6,5 
1,4 
1,0 
6,5 

100,0 

— 

Tabell 6.16 Biografernas genomsnittliga särkostnadsstruktur för åren 1965—1969 samt 
genomsnittligt för hela undersökningsperioden. Avgiftsbefriade föreningsbiografer. 

Specifikation 

Filmhyra 
Avgift till STIM 
Hyror 
Löner inkl. sociala avgifter 
Reklam 
Frakter 
Strömförbrukning 
Diverse omkostnader 

Summa kostnader i genom
snitt per biograf 

Antal biografer 

1965 

Kronor 

50.341 
1.254 

26.163 
30.729 

8.391 
2.219 
1.216 

10.809 

131.122 

24 

1966 

Kronor 

57.851 
1.308 

27.286 
33.651 

9.197 
2.540 

914 
11.740 

144.487 

25 

1967 

Kronor 

62.787 
1.399 

28.179 
37.564 
9.482 
2.768 
1.013 

13.871 

157.063 

25 

1968 

Kronor 

62.493 
1.531 

24.542 
40.159 
10.814 
2.985 

775 
15.409 

158.708 

25 

1969 

Kronor 

62.280 
1.525 

23.538 
41.832 
12.069 
3.408 

759 
12.833 

158.244 

25 

Hela perioden 

Kronor 

59.150 
1.403 

25.942 
36.787 
9.991 
2.784 

935 
12.932 

149.924 

— 

Proc. 

39,5 
0,9 

17,3 
24,5 

6,7 
1,9 
0,6 
8,6 

100,0 

— 

Uppgifterna från båda slagen av för
eningsbiografer förefaller bemängda med 
ett antal tänkbara felkällor av nämnt slag. 
Även om lämnade uppgifter i och för sig 
är korrekta, så föreligger för dessa biogra
fer ett validitetsproblem som inte har nå
gon motsvarighet bland enskilda biografer. 
Särkostnadsstrukturen förefaller vara ett ut
tryck mer för föreningarnas interna redo
visningsprinciper än för biografverksamhe
tens verkliga kostnader. 

6.2.4 Biografernas samkostnader 

6.2.4.1 Samkostnadernas art 

Såsom tidigare nämnts kan för varje bio
graf två principiellt skilda slag av samkost
nader urskiljas, nämligen biografens respek
tive biografdriftens samkostnader. Biogra
fens samkostnader för respektive biografår 
utgörs av periodiserade utgifter för t.ex. tek
nisk utrustning och inredning av biograflo-
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kålen, dvs. ekonomiska uppoffringar vilkas 
utnyttjandevärde sträcker sig över mer än 
ett biografår. Denna form av samkostnader 
förekommer hos alla biografer. 

Biograf driftens samkostnader består i 
första hand av administrationsomkostnader 
av olika slag, t. ex. lönekostnader för före
tagsledning, ekonomipersonal etc. och för de 
integrerade bolagen kostnaderna för deras 
särskilda biografavdelningar. Till dessa sam
kostnader kan för större biograf kedjor ock
så hänföras kostnader för reklamateljéer och 
biljettförsäljningskontor, vilka kostnadsslag 
för några bolag är av betydande storleks
ordning. 

Både biografens och biografdriftens sam
kostnader ger upphov till svåra problem 
dels när kostnaderna skall fastställas, dels 
vid fördelningen av de senare kostnaderna 
på olika kostnadsbärare. För att få åtmins
tone en uppfattning om kostnadernas stor
lek ställdes till samtliga biografer frågor om 
investeringsvolymens omfattning under un
dersökningsperioden. För kedjebiograferna 
ingick dessutom ett särskilt frågeformulär 
(se bil. 3) avseende biograf driftens »gemen
samma kostnader», dvs. biograf driftens sam
kostnader. De båda kostnadsslagen behand
las var för sig nedan. 

6.2.4.2 Biografernas samkostnader 

Det tyngst vägande kostnadsslaget bland bio
grafens samkostnader utgörs av investering
ar i teknisk utrustning samt om- och till
byggnader av biograflokalen. De uppgifter 
som erhållits i undersökningen visar vilka in
vesteringar som de facto genomförts. In
vesteringar av detta slag har emellertid i all
mänhet en betydligt längre livslängd än fem 
år, varför det finns anledning skilja mellan 
den faktiska investeringsvolymen under un
dersökningsperioden och investeringsbeho
vet. Om investeringarna vore jämnt förde
lade i tiden, så skulle den faktiska inves
teringsvolymen möjligen kunna tjäna som 
värdemätare för investeringsbehovet. Vissa 
investeringar tenderar emellertid att komma 
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i vågor, nämligen investeringar i teknisk 
utrustning. För t.ex. de biografer som är 
försedda med vidfilmsutrustning gäller att 
investeringarna i övervägande grad gjordes 
i mitten och slutet av 1950-talet. Som exem
pel kan nämnas att endast en biograf i 
Stockholm saknar vidfilmsutrustning och att 
endast fyra av biograferna har fått denna 
utrustning installerad under undersöknings
perioden. 

De avgiftspliktiga biografernas faktiska 
investeringsvolym under undersökningspe
rioden framgår av tabell 6.17. Totalbelop
pen omfattar dels de för respektive biograf 
uppgivna investeringsbeloppen, dels de taxe-
ringsmässiga kostnader som författaren 
överfört till investeringarna (se s. 89 f.). Den 
totala investeringsvolymen uppgår till drygt 
16 mkr för perioden, och av tabellen fram
går att ca 50 procent därav faller på stock
holmsbiograferna. Även investeringsvolymen 
i genomsnitt per biograf är störst för dessa 
biografer och detta gäller antingen volymen 
ses i relation till de biografer för vilka in
vesteringar skett under perioden, såsom 
gjorts i tabellen, eller om det totala antalet 
biografer beaktas. Även för enbiografföre
tagen gäller att den övervägande delen av 
investeringsvolymen faller på stockholms
biografer. 

Det bör observeras att samtliga investe
ringsuppgifter avser den faktiska investe
ringsutgiften utan hänsyn till räntekostna
der, överhuvud gäller att räntekostnader 
icke angetts av biograferna och icke heller 
beräknats av författaren.1 

För att få en uppfattning om investerings
behovet måste uppgifterna kompletteras 
med bedömningar av den framtida investe
ringsutvecklingen. Siffermässiga bedömning
ar kan möjligtvis genomföras av biografbo
lagen själva men låter sig inte göras för bio
graferna som helhet. Några bedömningspro
blem skall anges. 

1 Sveriges Biografägareförbund har i en skri
velse till författaren meddelat, att lånekostna
der icke låter sig hänföras till en enstaka bio
graf annat än i undantagsfall. Författaren har 
beaktat detta i senare beräkningar och därvid 
använt olika kalkylräntor. 
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Tabell 6.17 Avgiftspliktiga biografers faktiska investeringsvolym i kronor under under
sökningsperioden. 

Specifikation 

Kedjebiografer 

Stockholm 
Tot investeringsvolym 
I genomsnitt per biograf 
Antal biografer1 

Göteborg 
Tot. investeringsvolym 
I genomsnitt per biograf 
Antal biografer1 

Malmö 
Tot. investeringsvolym 
I genomsnitt per biograf 
Antal biografer1 

Landsorten 
Tot. investeringsvolym 
I genomsnitt per biograf 
Antal biografer1 

Enbiografföretag, samtliga 
Tot. investeringsvolym 
I genomsnitt per biograf 
Antal biografer1 

1965 

1.929.662 
74.218 
26 

297.343 
42.478 

7 

46.000 
23.000 

2 

1.111.172 
39.685 
28 

99.304 
16.551 

6 

1966 

1.602.792 
114.485 

14 

590.896 
84.414 

7 

— 

1.428.187 
36.620 
39 

11.935 
3.978 
3 

1967 

1.316.901 
65.805 
20 

307.240 
43.891 

7 

10.391 
5.196 
2 

1.267.645 
26.971 
47 

30.275 
10.092 

3 

1968 

2.058.606 
158.354 

13 

749.583 
93.698 

8 

563.241 
140.810 

4 

1.228.082 
27.911 
44 

106.512 
21.302 

5 

1969 

570.983 
47.582 

12 

58.246 
14.562 

4 

48.000 
48.000 

1 

669.379 
22.313 

30 

119.068 
23.814 

5 

Hela 
perioden 

7.478.944 

2.003.308 

667.632 

5.704.465 

367.094 

Avser det antal biografer för vilka investeringar gjorts. 

Investeringsbehovet måste i första hand 
relateras till respektive biografs framtids
utsikter. Även för avgiftspliktiga biografer 
torde i många fall nedläggning av verksam
heten vara aktuell. För sådana biografer är 
kanske investeringsbehovet helt obetydligt, 
dvs. så länge den nuvarande utrustningen 
överhuvud är brukbar kan driften fortsätta, 
men när utrustningen är uttjänad återstår 
inget annat alternativ än nedläggning. 

För biografer som kan antas ha goda 
framtidsutsikter och kan förväntas bära en 
nyanskaffning av teknisk utrustning måste 
hänsyn tas till en mängd faktorer. Vilken 
återstående ekonomisk livslängd har den nu
varande utrustningen? Vilken typ av inve
stering måste biografen göra med hänsyn 
till konkurrensförhållandena vid en oviss, 
framtida investeringstidpunkt? Kan den nu
varande utrustningen ersättas med en lik

värdig utrustning eller måste en tekniskt mer 
avancerad utrustning anskaffas? 

För åtskilliga större biografer har de hit
tillsvarande investeringarna i betydande 
grad omfattat anskaffningar av 70-miHime-
tersutrustning. Totalt har t.ex. de integre
rade bolagen samt AB Ri-teatrarna, som är 
Stockholms största renodlade biografkedja, 
möjligheter att visa 70-millimetersfilm på 
sammanlagt 43 biografer, av vilka 15 ligger 
i Stockholm, två i vardera Göteborg och 
Malmö samt resterande 24 i skilda lands
ortsstäder. Av dessa anläggningar har 35 
installerats under undersökningsperioden. 
Skall man vid en bedömning av investe
ringsbehovet utgå från att morgondagens 
biografer kommer att vara försedda med 70-
millimetersutrustning? Eller kommer även 
i (den närmaste) framtiden denna utrust
ning att vara standard enbart i vissa av de 
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större städernas biografer? Eller kommer 
tekniska innovationer såsom överföring från 
TV till biograferna eller mspelning av 16-
millimetersfilm att kräva en helt annan typ 
av utrustning än den i nuläget använda? 

Författaren anser det inte möjligt att be
svara frågor av detta slag och har därför 
helt avstått från varje försök att uppskatta 
biografernas investeringsbehov. Problemati
ken kommer dock att behandlas ytterligare 
vid redovisningen av biografernas rörelsere
sultat i avsnitt 6.2.5 nedan. 

6.2.4.3 Biografdriftens samkostnader 

Som tidigare nämnts uppstår för kedjebio
graferna gemensamma kostnader för fram
förallt central administration av biografdrif
ten. För renodlade biografkedjor kan bio
grafdriftens samkostnader mestadels faststäl
las utan större svårighet. Eftersom både bio
grafernas sär- och samkostnader i allmän
het fördelas på respektive kostnadsbärare, 
så kommer återstoden av bolagens totalkost
nader att ugöras av för hela biografdriften 
gemensamma kostnader. För de integrerade 
bolagen kan dock vissa avgränsningsproblem 
uppstå mellan olika delar av bolagens verk
samhet. Bolagen särredovisar emellertid 
kostnaderna för biografverksamheten i sina 
internredovisningar och de eventuella för
delningsproblem som därvid uppkommer 
kan knappast vara av nämnvärd betydelse. 
För dessa bolag har uppgivna kostnader där
för accepterats som mått på biografdriftens 
samkostnader. 

För ett av biografbolagen, Skandinaviska 
Biografaktiebolaget, ifrågasätter författaren 
om kostnaderna för bolagets verksamhet 
kan separeras från kostnaderna för betjä
ningen i olika avseenden av FHR-anknutna 
biografer (jfr. kap. 4). Författaren har utgått 
från att så icke är fallet och har av den an
ledningen ej medtagit detta bolag vid ana
lys av samkostnaderna. Vidare har fyra 
mindre biografbolag i landsorten ej med-
tagits i analysen. Främsta skälet härtill är 
att dessa kvantitativt är av underordnad be

tydelse vid en totalbedömning. Sammanlagt 
har dessa bolag enbart nio avgiftspliktiga 
biografer. Efter dessa exkluderingar åter
står följande bolag: 

Biograf AB Centrum, Göteborg 
Fornstams Biograf AB, Stockholm 
Göta Film AB, Malmö 
AB Europafilm (inkl. Svenska Förenade 

Biograf AB), Stockholm 
AB Ri-teatrarna, Stockholm 
Sandrew Film & Teater AB, Stockholm 
AB Stjärnbiograferna (inkl. Biograf AB 

Lima), Stockholm 
Svensk Filmindustri, Stockholm 
Svensk Filmindustri, Göteborg 
Svensk Filmindustri, Malmö 
Svensk Filmindustri har räknats som tre 

»bolag», eftersom SF:s samkostnader redo
visas separat för bolagets biografavdelning
ar i Stockholm (innefattar även landsorts
biografer), Göteborg och Malmö. 

Såsom inledningsvis framhölls i detta ka
pitel går det inte att finna logiska fördel
ningskriterier för biografdriftens samkost
nader. Syftet med att undersöka dessa kost
nader har varit att få en uppfattning om 
tingens proportioner som ett underlag för 
analysen i nästf oljande avsnitt. Den uppdel
ning av samkostnaderna i olika kostnadsslag 
(se bil. 3) som gjordes i frågeformuläret be
tingades av två skäl. Dels förutsågs att vissa 
kostnadsslag eventuellt kunde ha karaktär 
av särkostnader för biograferna (jfr. t.ex. 
behandlingen av sociala avgifter, s. 90), dels 
önskade författaren ge respondenterna viss 
»minneshjälp». Någon särredovisning av 
kostnadsslagen har dock inte gjorts i detta 
underavsnitt. 

I tabell 6.18 har biograf driftens samkost
nader återgetts för ovannämnda bolag som 
genomsnittskostnader för hela femårsperio
den, varvid angiven genomsnittsuppgift ut
gör genomsnitt av årsgenomsnitten.1 I ta
bellen har angetts även högsta och lägsta års
genomsnitt. Fördelningen av samkostnader
na per biograf har gjorts enbart för att rnöj-

1 För ett bolag har av redovisningstekniska 
skäl uppgifter lämnats enbart för fyra år. 
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Tabell 6.18 Biograf driftens samkostnader i 
genomsnitt per biograf för åren 1965— 
1969.1 

Bolag nr3 Biografdriftens samkostnader 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

kostnad 

83.070 
83.308 
52.192 
44.128 
40.825 
25.610 
24.353 
23.678 
12.644 
9.351 

årskostnad 

73.618 
68.898 
48.840 
34.866 
34.691 
21.616 
20.057 
19.500 
11.904 
8.145 

kostnad 

48.679 
53.882 
46.161 
31.186 
30.658 
17.705 
16.327 
15.613 
9.965 
7.285 

1 Uppgifterna avser genomsnitt av årsgenom
snitten. 

2 Svensk Filmindustri har i tabellen behand
lats som tre bolag; SF i Stockholm (inkl. lands
ortsbiografer), SF i Göteborg respektive SF i 
Malmö 

liggöra en jämförelse mellan bolagen. Även 
icke-avgiftspliktiga biografer har därvid in
gått i beräkningarna. En granskning av ko
lumnen för genomsnittlig årskostnad visar 
att spridningen mellan bolagen är stor med 
en spännvidd mellan högsta och lägsta kost
nad på ca 65.000 kronor. Skillnaderna i 
genomsnittskostnad kan hänföras till flera 
faktorer. I första hand måste beaktas att 
för renodlade biografkedjor samtliga kost
nadsslag exkl. inkomstskatter ingår i beräk
ningarna. De integrerade bolagens uppgifter 
omfattar enbart biografavdelningarnas kost
nader. För dessa bolag saknas således bio
grafavdelningarnas andel av bolagets sam
kostnader, t.ex. lönekostnader till företags
ledning och styrelsearvoden. För de renod
lade biografkedjorna utgör troligen sådana 
kostnadsslag i vissa fall en väsentlig del av 
samkostnaderna, t.ex. när vinsten helt eller 
delvis tas ut i form av lön. Däremot kan i 
grundmaterialet inte spåras något direkt 
samband med hänsyn till bolagens storlek. 
Visserligen har större bolag högre total
kostnader än mindre bolag, men genom-

i snittskostnaden per biograf följer inget en
tydigt mönster. 

Av grundmaterialet framgår att med få 
. undantag har de totala, årliga samkostna

derna för biografdriften ökat under perio
den. Variationerna under perioden i årlig 
genomsnittskostnad inom respektive bolag 

" är delvis stora. Orsakerna härtill är svårbe
stämbara. I första hand är genomsnittskost
naden beroende av antalet biografer. Även 
om totalkostnaderna stiger mellan två år kan 
nyetablering av en eller ett par biografer 
medföra sjunkande genomsnittskostnad. 
Dessutom torde under år med hög efterfrå
gan vissa kostnader (t.ex. avskrivningar) 
tendera att öka i förhållande till år med 
lägre efterfrågan. 

6.2.5 Biografernas rörelseresultat 

6.2.5.1 Val av lönsamhetskriterier 

Svårigheten att fördela olika slag av sam
kostnader har belysts i den tidigare fram
ställningen. En fördelning av samkostnader
na, och därmed användandet av vinstbe
greppet vid bedömningen av biografernas 
rörelseresultat, skulle medföra ett antal 
konsekvenser av mindre önskvärt slag. För 
det första är såväl biograferna som biograf
bolagen så strukturellt heterogena att det 
vore fruktlöst försöka finna schablonmässi
ga fördelningskriterier för biografdriftens 
samkostnader. Även en fördelning av bio
grafernas samkostnader, dvs. periodiseringar 
av investeringsbehovet, är en svårbemästrad 
uppgift. 

Som exempel kan nämnas att 1954 års 
Nöjesskatteutredning (SOU 1956: 23, s. 219) 
i sina kalkyler belastade biograferna med 
1/5 av den år 1955 uppskattade kostnaden 
för vidfilmsutrustning, dvs. utredningen räk
nade med att återanskaffningsbehov skulle 
uppstå efter fem år.1 Det kan ifrågasättas 

1 Utredningen tog enbart hänsyn till en tänkt 
investeringsutgift. Eftersom även räntan bor
de ha ingått i kalkylen kan man säga att ut
redningen realiter räknade med en något längre 
livslängd än fem år. 
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om inte utredningen borde ha kunnat för
utse att livslängden hos den tekniska utrust
ningen skulle bli avsevärt längre. 

I själva verket torde den övervägande de
len av dessa investeringar fortfarande vara 
i bruk. Visserligen kan förmodas att moder
nisering, och i vissa fall även utbyte av ut
rustning, har skett sedan dess. Detta bety
der dock inte att ersatt utrustning nödvän
digtvis saknar nyttjandevärde. För bolag 
med flera biografer kan förekomma att ut
rustningen flyttas från den moderniserade, 
större biografen till en mindre biograf som 
står i tur att rustas upp men som kanske 
inte ekonomiskt kan bära en nyinvestering. 
Den ursprungliga investeringen får i dessa 
fall ett förlängt ny ttj andevärde vilket ytter
ligare komplicerar problemet att periodisera 
samkostnaderna. 

Ett väsentligt moment vid bedömningen 
av biografernas rörelseresultat måste vara 
att åstadkomma största möjliga jämförbar
het mellan biograferna. Såsom framgått av 
redogörelsen för biografernas kostnadsstruk
tur föreligger en hög grad av jämförbarhet 
så länge enbart särkostnaderna för respek
tive biografår beaktas. Visserligen kan en 
begränsad osäkerhet vidlåda enskilda kost
nadsposter, men den totala kostnadssum
man uppfyller kravet på jämförbarhet. När 
enbart särkostnaderna tas med i kalkylerna 
kommer rörelseresultatet att anges som täck
ningsbidraget för de olika undersöknings
åren respektive för perioden i dess helhet, 
Det kriterium på biografernas lönsamhet 
som direkt framkommer i undersöknings
materialet utgörs av täckningsbidraget för 
vart och ett av undersökningsåren. Detta 
lönsamhetskriterium kan sägas utgöra hu
vudresultatet av undersökningarna i bio
grafledet, och för flertalet av de analyser 
som görs senare i framställningen är täck
ningsbidraget ett fullgott lönsamhetstal. 

Om kalkylsikten utsträcks i tiden måste 
emellertid även de kostnader som på kort 
sikt (t.ex. ett år) är samkostnader medtas i 
analyserna. I ett senare underavsnitt utvid
gas därför kalkylsikten varvid alternativa 
bedömningar av samkostnadernas roll görs. 

6.2.5.2 Biografernas täckningsbidrag — 
kedjebiografer 

De genomsnittliga täckningsbidragen för 
kedjebiograferna har återgetts i tabell 6.19 
och har framräknats som skillnaden mellan 
samtliga intäkter, dvs. såväl biljettintäkter 
som övriga intäkter, och särkostnaderna. 
Liksom vid redogörelsen för biografernas 
intäkts- och kostnadsstruktur avser uppgif
terna för hela perioden genomsnittet av års
genomsnitten, dvs. summan av de olika årens 
bidrag dividerad med antalet undersöknings
år. 

Såsom framgår av tabellen uppvisar bio
graferna i Göteborg de största bidragen för 
såväl enskilda år som genomsnittligt för he
la perioden. Skillnaderna i förhållande till 
stockholmsbiograferna är för periodens två 
första år obetydliga. Intäktsutvecklingen för 
stockholmsbiograferna har emellertid varit 
mer ogynnsam än för biograferna i Göte
borg. I Stockholm började den genomsnitt
liga intäkten sjunka under 1967 medan göte
borgsbiograferna även detta år fick stegra
de intäkter. I förhållande till 1967 har ge
nomsnittsintäkten sjunkit för samtliga kedje
biografer men för göteborgsbiograferna har 
nedgången varit relativt begränsad. Denna 
utveckling återspeglas även i förändringarna 
i de genomsnittliga täckningbidragen. 

Av storstadsbiograferna har malmöbio
graferna för samtliga år det lägsta genom
snittsbidraget. Som grupp uppvisar dock 
samtliga storstadsbiografer ett betydligt bätt
re resultat än landsortsbiograferna. 

Studerar man förändringarna under pe
rioden finner man att enbart biograferna i 
Göteborg har kunnat hålla en någorlunda 
oförändrad bidragsnivå. För dessa biogra
fer är endast 1968 års bidrag mindre än bi
draget vid periodens början, och 1969 med
förde en markant återhämtning. För övriga 
biografer har däremot bidragen minskat 
kraftigt mellan periodens första och perio
dens sista år. 

Skillnaderna i rörelseresultat är stora inte 
enbart mellan biograferna inom olika orts
grupper utan framför allt inom respektive 
grupp. En granskning av tabellerna 6.20 och 
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Tabell 6.19 Täckningsbidrag i kronor i genomsnitt per biograf för åren 1965 1969 
samt genomsnittligt för hela undersökningsperioden. Samtliga kedjebiografer. 

Biograflokalisering 

Stockholm 
Göteborg 
Malmö 
Landsorten 

1965 

155.043 
160.346 
103.447 
40.891 

1966 

192.446 
203.485 
127.723 
46.249 

1967 

163.983 
192.929 
126.592 
48.895 

1968 

101.369 
153.373 
92.738 
36.897 

1969 

111.189 
172.792 
81.149 
33.474 

Hela 
perioden 

144.807 
176.585 
106.329 
41.282 

Anm.: Antalet biografer framgår av tabellerna 6.10 t.o.m. 6.13. 

6.21 ger en uppfattning om spridningen 
kring angivna medelvärden. I tabell 6.20 
redovisas det genomsnittliga bidraget för 
hela undersökningsperioden. Stockholmsbio
graferna har därvid uppdelats på premiär
biografer och övriga biografer och lands
ortsbiograferna indelats med hänsyn till 
ortsstorlek. På grund av dels orternas all
männa ökning av invånarantalet, dels för
ändringar i detta som en följd av kommun
sammanslagningar uppstod vissa problem 
vid bestämmandet av ortsstorlek. Eftersom 
invånarantalet i vissa fall ökat kraftigt un
der perioden, valde författaren som klassi
ficeringsnorm det genomsnittliga invånaran
talet mellan periodens början och periodens 
slut. 

Det genomsnittliga bidrag som redovisas i 
tabell 6.20 har beräknats på annorlunda sätt 
än de i tabell 6.19 angivna bidragen för hela 
perioden. Bidragen i tabell 6.20 utgörs av 
genomsnittet av respektive biografs totala 
bidrag för hela perioden, dvs. varje biografs 
totala bidrag har dividerats med det antal år 
med vilka biografen ingår i undersökningen. 
Inga biografer har exkluderats, vilket inne
bär att för en biograf som startats i början 
av t.ex. 1969 har detta enda års bidrag an
vänts som »genomsnittsbidrag». Summa ge
nomsnittsbidrag har dividerats med det to
tala antalet biografer, och det därvid erhåll
na värdet utgör gruppens genomsnittsbi
drag.1 Bidragsprocenten, dvs. bidragen i 
procent av intäkterna, har beräknats på ana
logt sätt. Tabellen visar också hur många 
biografer som för hela perioden haft posi
tiva respektive negativa täckningsbidrag. 

Uppdelningen av stockholmsbiograferna i 

premiär- och övriga biografer ger en annor
lunda bild jämfört med tabell 6.19. Stock
holms 25 premiärbiografer har för perioden 
ett genomsnittligt bidrag på ca 245.000 kro
nor medan övriga biografer i Stockholm 
uppvisar ett bidrag på endast ca 43.000 kro
nor. Detta senare är hänförbart till tre bio
grafer. Återstående 14 biografer i denna 
grupp har negativt genomsnittsbidrag för 
perioden. 

För biograferna i Göteborg och Malmö 
ändrar sig inte bilden mycket. Till följd av 
beräkningsmetoden blir genomsnittsbidragen 
något lägre än i tabell 6.19. Endast två re
spektive tre biografer har under perioden 
haft ett negativt täckningsbidrag. 

Med hänsyn till den tidigare konstaterade 
skillnaden mellan storstads- och landsortsbio
grafer kan det vara av intresse att granska 
bidragsstrukturen hos den senare gruppen 
med avseende på biografortens invånarantal. 
Man finner därvid att ortsklass I (90.001— 
100.000 invånare) har det största genom
snittsbidraget och ortsklass X (mindre än 
10.000 invånare) det lägsta, 95.180 kronor 
respektive 4.186 kronor. Spridningen kring 
tidigare (tabell 6.19) angivet medelvärde för 
landsortsbiograferna är således avsevärd 
men bilden är ej entydig. 

De 23 landsortsbiograferna som för perio
den har lämnat negativa täckningsbidrag 
återfinns i övervägande grad på mindre or-

1 överensstämmelse mellan detta genom
snittsbidrag och genomsnittet av årsgenomsnit
ten i tabell 6.19 erhålls endast i det speciella 
fallet att samtliga biografer ingår i samtliga 
undersökningsår. Detta har dock inte inträffat 
för någon grupp. 
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Tabell 6.20 Täckningsbidrag och bidragsprocent i genomsnitt för hela undersökningsperio
den (1965—1969) för biograferna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt landsortsbio
graferna fördelade efter orternas genomsnittliga invånarantal. 

Orts
klass 

— 

— 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
vn 
VIII 
IX 
X 

Biograflokalisering 

Stockholm 
Premiärbiografer 
övriga biografer 

Göteborg 
Samtliga biografer 

Malmö 
Samtliga biografer 

Landsorten 
Invånarantal: 
90.001—100.000 
80.001— 90.000 
70.001— 80.000 
60.001— 70.000 
50.001— 60.000 
40.001— 50.000 
30.001— 40.000 
20.001— 30.000 
10.001— 20.000 

— 10.000 

Bidrag i 
kronor 

245.058 
42.692 

177.685 

103.232 

95.180 
65.240 
45.402 
51.279 
44.706 
56.929 
37.288 
26.706 
19.176 
4.186 

Bidrags
procent 

18,8 
2,8 

15,4 

10,8 

19,1 
14,0 
11,8 
13,9 
11,8 
14,6 
11,7 
10,1 
9.3 
3,7 

Antal biografer: 

Med 
pos. 
bidr. 

25 
17 

15 

11 

18 
11 
9 

14 
18 
14 
23 
34 
40 

4 

Med 
neg. 
bidr. 

0 
14 

2 

3 

0 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
7 
3 

Totalt 
antal 
biografer 

25 
31 

17 

14 

18 
12 
10 
15 
22 
15 
25 
37 
47 
7 

ter. Samtliga ortsklasser utom klass I har 
dock minst en biograf med negativt bidrag. 
Även vissa storstadsbiografer har haft nega
tiva bidrag under perioden. Med avseende 
på negativa bidrag uppvisar stockholmsbio
graferna sämst resultat. Av dessa har var 
fjärde biograf inte ens kunnat täcka sina 
särkostnader. I detta avseende är bilden för 
landsortsbiograferna mer gynnsam; endast 
ca 11 procent eller ca var åttonde landsorts
biograf har haft ett negativt genomsnittsbi
drag för perioden. 

En granskning av de negativa bidragens 
storlek ger också den en varierande bild. 
Även i detta avseende uppvisar biograferna 
i Stockholm det sämsta individuella resul
tatet med ett maximalt negativt genomsnitts
bidrag på drygt 58.000 kronor för perioden. 
Motsvarande tal för Göteborg och Malmö 
är ca 15.000 kronor och för landsorten ca 
25.000 kronor, i samtliga fall negativa bi
drag. 

Spridningen i bidragsprocenten är något 
mindre än i bidragen, dvs. kostnadsskillna
derna mellan biograferna åstadkommer en 
begränsad »utjämning». Även i detta avse
ende är emellertid variationen inom respek
tive grupp stor. Så kan t. ex. nämnas att in
om vardera gruppen storstads- och lands
ortsbiografer finns 10 biografer för vilka 
bidragsprocenten överstiger 25. I ett fåtal 
fall uppgår bidraget till mer än 30 procent 
av intäkterna. För biografer med negativa 
täckningsbidrag uppgår de negativa bidrags
procentsatserna till ca 25 i Stockholm och 
i landsorten samt ca 15 och ca 12 i Göte
borg respektive Malmö.1 

1 Den negativa bidragsprocenten utgör den 
andel av influtna totalintäkter som ytterligare 
skulle behövas för att få täckning för alla sär
kostnader. Man kan med andra ord säga att 
en negativ bidragsprocent på 25 innebär att 
biografbolaget får »betala» ett belopp motsva
rande 1/4 av intäkterna för att överhuvud kun
na driva verksamheten. 
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Som mått på spridningen i biografernas 
lönsamhet har i tabell 6.21 återgetts median-
och kvartilvärden med fördelning på stor
stads- och landsortsbiografer. Även i denna 
tabell avser värdena biografernas genom
snittliga täckningsbidrag för hela undersök
ningsperioden. Med övre kvartil, median re
spektive nedre kvartil förstås de värden vilka 
överskrids av 25, 50 respektive 75 procent 
av biograferna. De 25 procenten mest lön
samma storstadsbiograferna har således ett 
genomsnittligt täckningsbidrag överstigande 
201.929 kronor, den därnäst lönsammaste 
fjärdedelen har ett bidrag på mellan 93.557 
kronor och 201.929 kronor osv. 

Tabell 6.21 Median- och kvartilvärden i 
kronor för avgiftspliktiga kedjebiografers 
genomsnittliga täckningsbidrag för hela un
dersökningsperioden med fördelning på stor
stadsbiografer och landsortsbiografer. 

Spridningsmått 

övre kvartil 
Median 
Nedre kvartil 

Antal biografer 

Storstads
biografer 
Kronor 

201.929 
93.557 

8.794 

87 

Landsorts
biografer 
Kronor 

58.776 
31.495 
12.129 

208 

Såsom tidigare har framhållits är sprid
ningen mellan biograferna stor. Framförallt 
gäller detta storstadsbiograferna för vilka 
kvartilavstånden, dvs. skillnaderna mellan 
kvartilgränserna, är avsevärt mycket större 
än för landsortsbiograferna. Detta gäller 
även för variationerna i de övre respektive 
nedre kvartilerna. Ovan har framhållits att 
t. ex. de lägsta värdena i nedre kvartilen 
utgörs av negativa täckningsbidrag på ca 
58.000 respektive ca 25.000 kronor. 

6.2.5.3 Biografernas täckningsbidrag — 
enbiografföretag 

Undersökningsresultaten för enbiografföreta
gen vidlådes såsom tidigare framhållits del

vis av hög osäkerhet, vilket främst gäller 
föreningsbiograferna.1 Med tanke på dels 
denna osäkerhet, dels det ringa antalet bio
grafer har författaren inte ansett det me
ningsfullt att närmare analysera resultaten 
avseende dessa biografer. Detta innebär 
bl. a. att ingen ortsklassificering gjorts. Inte 
heller kommer dessa biografer att bli före
mål för en analys av samkostnadernas in
verkan på det ekonomiska resultatet. 

Enbiografföretagens täckningsbidrag åter
finns i tabell 6.22. Liksom tidigare har bio
graferna fördelats på enskilda biografer samt 
avgiftspliktiga och avgiftsbefriade förenings
biografer. De enskilda enbiografföretagens 
genomsnittliga täckningsbidrag har under 
perioden legat på ungefär oförändrad nivå, 
dvs. mellan ca 30.000 och ca 35.000 kro
nor. I jämförelse med båda slagen av 
föreningsbiografer uppvisar de enskilda bio
graferna ett avsevärt bättre resultat. I jäm
förelse med landsortens kedjebiografer (se 
tabell 6.19) är genomsnittsbidragen — åt
minstone mot periodens slut — till synes av 
samma storleksordning. Den senare jämfö
relsen haltar dock något. För de enskilda 
enbiografföretagen kan i vissa fall (se s. 96) 
tänkas att en kostnad motsvarande mark
nadsvärdet av ägarens egna insatser icke har 
medtagits i beräkningarna. 

De kraftiga fluktuationerna i framför
allt de avgiftspliktiga föreningsbiografernas 
täckningsbidrag torde vara hänförbara till 
dessa biografers interna redovisningsprinci
per (se s. 97). De i undersökningen fram
komna resultaten är beroende av i första 
hand hur löner och hyror har fastställts, och 
det har inte varit möjligt för författaren att 
i alla enskilda fall kontrollera vilka princi
per som tillämpats. 

De avgiftsbefriade föreningsbiografernas 
högre genomsnittsbidrag är hänförbara till 
både intäkts- och kostnadssidan. Dels har 
dessa biografer i allmänhet en högre brutto-
biljettintäkt än övriga föreningsbiografer, 
dels utgör befrielsen från avgift till Svenska 
Filminstitutet en betydelsefull faktor. 

1 Se framställningen i avsnitt 6.2.3, ss. 96 
—98. 
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Tabell 6.22 Täckningsbidrag i kronor i genomsnitt per biograf för åren 1965—1969 
samt genomsnittligt för hela undersökningsperioden med fördelning på enskilda enbio
grafföretag, avgiftspliktiga föreningsbiografer samt avgiftsbefriade föreningsbiografer. 

Biograftyp 1965 1966 1967 1968 1969 Hela 
perioden 

Enbiografföretag, enskilda 
Avgiftspliktiga förenings

biografer 
Avgiftsbefriade 

föreningsbiografer 

30.589 34.040 35.808 
15.782 3.010 5.574 

13.947 18.530 18.736 

35.718 32.634 33.758 
./. 9.988 ./. 2.369 2.402 

13.446 16.441 16.220 

Anm.: Antalet biografer framgår av tabellerna 6.14 t. o. m. 6.16. 

Tabell 6.23 Median- och kvartilvärden i kronor för avgiftspliktiga enbiografföretags ge
nomsnittliga täckningsbidrag för hela undersökningsperioden med fördelning på enskilda 
enbiografföretag, avgiftspliktiga föreningsbiografer samt avgiftsbefriade föreningsbiografer. 

Spridningsmått 

Övre kvartil 
Median 
Nedre kvartil 

Enskilda 
enbiograf
företag 

Kronor 

41.635 
30.916 

8.111 

Avgifts
pliktiga 
förenings
biografer 
Kronor 

12.678 
2.101 

./. 1.979 

Avgifts
befriade 
förenings
biografer 
Kronor 

25.154 
10.892 

429 

Antal biografer 13 11 25 

I tabell 6.23 har återgetts median- och 
kvartilvärden för enbiografföretagens ge
nomsnittliga täckningsbidrag. Därav fram
går att hälften av de avgiftspliktiga för
eningsbiograferna ger antingen ett ytterst 
blygsamt eller ett negativt täckningsbidrag. 
Något bättre är bilden för de avgiftsbe
friade biograferna för vilka hälften har ett 
täckningsbidrag överstigande ca 11.000 kro
nor. För de enskilda biograferna är samt
liga kvartilvärden högre än motsvarande 
värden hos föreningsbiograferna. 

En granskning av grundmaterialet för var 
och en av biograferna ger en mycket hetero
gen bild. Fem avgiftspliktiga liksom fem av
giftsbefriade föreningsbiografer har nega
tiva täckningsbidrag för perioden. Bland en
skilda enbiografföretag är dock samtliga bi
drag positiva med ett lägsta värde på drygt 
2.000 kronor. Detta resultat överraskar inte 
eftersom dessa biografer till skillnad från 

både föreningsbiografer och kedjebiografer 
måste täcka sina särkostnader med enbart 
från biografverksamheten influtna intäkter. 

6.2.5.4 Rörelseresultaten och tids
perspektivet 

Den hittillsvarande redovisningen av bio
grafernas rörelseresultat har belyst den eko
nomiska situationen under undersöknings
perioden. För kedjebiograferna skall dock 
bilden kompletteras med bedömningar av 
dels kostnadsutvecklingens, dels samkostna
dernas inverkan på biografernas framtida 
ekonomi. Därvid bör observeras att fram
ställningen vad avser samkostnaderna tar sik
te på att analysera dessa kostnaders inverkan 
i framtiden. Någon fördelning av i undersök
ningen konstaterade samkostnader — eller 
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fördelning av antagna sådana — är inte en
bart svår att genomföra utan enligt för
fattarens uppfattning direkt oriktig. Bio
grafernas lönsamhet bör inte bedömas på 
grundval av beslut fattade i tidigare perioder 
och under kanske helt andra förutsättningar 
än vid analysen rådande. Dessa beslut kan 
inte ändras; endast framtida handlingar kan 
influeras. 

En bedömning av biografernas framtida 
lönsamhetsutveckling vidlådes av flera osä
kerhetsmoment. För det första är en analys 
beroende av möjligheterna att klarlägga så
väl kostnadernas art, omfattning och utveck
ling som förändringarna på intäktssidan, dvs. 
efterfrågeutvecklingen. För det andra borde 
helst beaktas i vilken utsträckning biograf
företagen kan anpassa sig till framtida för
ändringar i de ekonomiska betingelserna. Så
dana anpassningar kan avse både struktu
rella förändringar och tekniska rationalise
ringar inom ramen för en given struktur. 
Ett uttryckligt hänsynstagande till eventu
ella anpassningsåtgärder genom försök till 
kvantifieringar skulle medföra alltför omfat
tande gissningar. Författaren har i stället 
gjort bedömningar av biograf strukturens 
tänkbara förändringar med utgångspunkt 
i preciserade antaganden om kostnads- och 
intäktsutvecklingen samt antydningar om 
möjliga anpassningsåtgärder. Därefter ut
vecklas resonemangen till att omfatta även 
biografens samkostnader. Detta sker på så 
sätt att antaganden införes om erforderliga 
investeringar, varefter undersöks i vilken ut
sträckning biografernas avkastning möjlig
gör förräntning och amortering av antagna 
investeringsbelopp. Slutligen redovisas i vil
ken omfattning kedjebiografernas genom
snittliga täckningsbidrag under undersök
ningsperioden förmådde täcka samkostna
derna för biografdriften. Som synes har ana
lysen byggts upp i direkt anslutning till de 
i kapitel 5 presenterade kalkylsituationerna. 

Kalkylsituation 1 

De undersökningsresultat som presenterats 
i detta kapitel har visat att ett stort antal 
biografer haft ett negativt, genomsnittligt 

täckningsbidrag för perioden. Troligen kom
mer flertalet av dessa biografer att läggas 
ned. Några av dem har haft negativa bidrag 
för en följd av år och i enstaka fall t. o. m. 
för samtliga undersökningsår. Flera förkla
ringar till att driften har fortsatt kan tänkas. 
Hyreskontraktet kan t. ex. omfatta en fem-
eller tioårsperiod, varför hyreskostnaden ej 
blivit en särkostnad för biografåret. Ett an
nat skäl kan vara att verksamheten drivs i 
egen fastighet och att alternativutnyttjande 
av lokalen saknas. Även om skäl av här 
nämnt slag också för den närmaste framti
den kan åberopas för fortsatt drift, så är 
lönsamhetssituationen för dessa biografer 
sådan att enbart en fortsatt kostnadsstegring 
förmodligen kommer att framtvinga ett ned
läggningsbeslut. Även för biografer som un
der undersökningsperioden haft positiva 
täckningsbidrag kan frågan om verksamhe
tens upphörande komma att aktualiseras un
der den närmaste framtiden. Med utgångs
punkt i dessa antaganden granskas närmast 
vilka förändringar som kan förväntas i bio
grafstrukturen. Författaren har därvid tids
mässigt begränsat bedömningen till att om
fatta perioden fram t. o. m. 1974 av skäl 
som senare redovisas. Perioden kan före
falla kort, men såsom senare visas ger även 
denna tidsmässigt begränsade bedömning in
tressant information om kedjebiografernas 
framtidsutsikter. 

Vid en bedömning av biografstrukturens 
framtida förändringar måste först beaktas 
utvecklingen på intäktssidan. Såsom fram
går av kapitel 3 har besöksfrekvensen på 
biograferna successivt sjunkit under hela 
den där redovisade perioden. Trots detta har 
de totala bruttobiljettintäkterna kunnat ökas 
fram till 1967/68, varefter de med smärre 
variationer minskat i förhållande till detta 
spelar. Enligt författarens uppfattning kom
mer de totala, årliga biljettintäkterna för 
samtliga biografer i framtiden att maximalt 
uppnå en nivå jämförbar med vad som ge
nomsnittligt uppnåtts under 1960-talets se
nare hälft. Eftersom undersökningsresultaten 
omfattar perioden 1965—1969 skulle de 
framkomna genomsnittsintäkterna kunna be
traktas som en maximiprognos av intäktsut-
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veoklingen. Författaren har i sin bedömning 
räknat med erhållna genomsnittsintäkter, 
dvs. med oförändrade intäkter för biografer
na. De troliga förändringar i biografstruk
turen som nedan skisseras kan därför betrak
tas som maximalt positiva i den bemärkel
sen att de antyder det minsta antal biogra
fer som under givna betingelser kommer att 
läggas ned under förutsättning att inga an
passningsåtgärder vidtas. 

Kedjebiografernas särkostnadsstruktur 
framgår av tabellerna 6.10 t. o. m. 6.13. 
Filmhyra samt avgift till filminstitutet ooh 
STIM är proportionellt rörliga kostnader. 
Dessa antas under de närmaste åren kom
ma att utgå med samma procentsatser som 
hittills. Vid oförändrade intäkter kommer 
således även den absoluta kostnaden att bli 
konstant i förhållande till genomsnittskost
naden för undersökningsperioden. 

Lönekostnaderna har genom nu gällande 
avtal ökat kraftigt. Avtalet omfattar treårs
perioden 1 juli 1971 till 1 juli 1974. Under 
denna period kommer lönekostnaderna in
klusive sociala avgifter att stiga med ca 50 
procent. Den under 1971 införda annons
skatten på sex procent vid annonsering i 
dagspressen medför också kännbara kost
nadsökningar, eftersom den övervägande de
len av biografernas reklam utgörs av annon
sering. 

Från den 1 oktober 1972 har hyresregle
ringen för bl. a. biograflokaler slopats på 
samtliga orter. Konsekvenserna därav blir 
troligen starkt varierande. På orter med små 
eller inga alternativa uthyrningsmöjligheter 
kommer troligen hyreshöjningarna att be
gränsas eller helt utebli. På större orter kan 
emellertid antas att lokalägarnas bedömning
ar av såväl biografernas lönsamhet som al
ternativa uthyrningsmöjligheter kan leda till 
försök att höja hyran. För övriga kostnads
slag torde förändringarna följa den allmän
na kostnadsökningen i samhället. 

Försök till framskrivning av en kostnads
utveckling är alltid behäftade med stor osä
kerhet. I föreliggande fall kan emellertid 
löneutvecklingen förutsägas med hög nog
grannhet eftersom begreppet löneglidning 
inte har någon relevans. Eftersom löneök

ningarna dessutom utgör den mest betungan
de kostnadsstegringen som kommer att drab
ba biograferna har prognosperiodens omfatt
ning bestämts med utgångspunkt i avtalets 
tidsmässiga omfattning. Alla kostnadsfram-
skrivningar har därför gjorts för perioden 
1970—1974. 

Annonsskatten har redan införts. Förfat
taren har räknat med en treprocentig kost
nadsstegring under prognosperiodens två 
första år (då annonsskatt saknades) samt 
sex procent kostnadsstegring för annons
skatten. För periodens tre sista år har för
siktigtvis antagits att den allmänna kostnads-
stegringen kompenseras av minskad reklam
volym på grund av annonsskattens införan
de. Kostnadsframskrivningen blir då totalt 
12 procent för perioden. Effekterna av det 
vid analystillfället rådande allmänna pris
stoppet har inte särskilt beaktats. 

Antagandena om både kostnads- och vo
lymutvecklingen kan förefalla alltför opti
mistiska, men förklaras av att analysen vill 
visa det minimala antalet biografnedläggelser 
som kan förväntas. Av samma skäl har ock
så antagits att hyresstegringar enbart kom
mer att drabba större biografer som för
mår bära dessa kostnader utan att nedlägg
ningsbeslutet aktualiseras, dvs. i analysen 
har inte några hyrehöjningar inkalkylerats. 

För övriga kostnadsslag vore det emeller
tid oriktigt att räkna med en oförändrad 
kostnadsnivå. Även för dessa kostnader har 
författaren dock gjort en för biograferna 
optimistisk framskrivning och räknat med 
att kostnadsstegringen kommer att begränsas 
till tre procent, vilket för perioden ger en 
samlad kostnadsökning på 16 procent. 

Kostnadsökningen år 1974 i jämförelse 
med genomsnittskostnaden för hela under
sökningsperioden blir då för kedjebiogra
ferna: 

Biograflokalisering Kostnadsökning 
i procent 

Stockholm 10,8 
Göteborg 9,7 
Malmö 10,8 
Landsorten 13,0 
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Med utgångspunkt i antagandet om oför
ändrade intäkter för prognosperioden ger 
den i undersökningen framräknade bidrags
procenten upplysning om vilka biografer 
som har förutsättningar att bära här antag
na kostnadsökningar. Eftersom intäkterna 
är lika med summan av täckningsbidrag och 
särkostnader kan enkelt beräknas den bi
dragsprocent som erfordras för att vid oför
ändrade intäkter täcka en given kostnads
ökning. Resultatet av denna analys framgår 
av tabell 6.24, i vilken biograferna liksom 
tidigare (se tabell 6.20) fördelats med hänsyn 
till lokalisering. 

I tabellen visas först antalet biografer med 
positiva respektive negativa bidrag »i ut
gångsläget», dvs. i undersökningen erhåll
na resultat. För biograferna i Stockholm 
krävs en bidragsprocent på 9,8 för att täcka 
beräknade kostnadsökningar. Av Stockholms 
premiärbiografer har fyra en lägre bidrags

procent. För övriga stockholmsbiografer 
kommer ytterligare åtta att år 1974 få ett 
negativt bidrag, dvs. sammanlagt 22 av 31 
biografer. För biograferna i Göteborg med
för kostnadsökningarna ingen förändring av 
antalet biografer med negativa bidrag. I 
Malmö ökar däremot dessa från tre till sex. 

De största förändringarna inträffar emel
lertid för landsortsbiograferna. Såsom 
framgår av tabellen finns i samtliga orts
klasser biografer vilkas täckningsbidrag en
ligt undersökningsresultaten är mindre än 
11,5 procent av intäkterna och som således 
inte skulle kunna bära en kostnadsökning 
på 13,0 procent. An talsmässigt dominerar 
de negativa bidragen än mer markant än 
tidigare för biografer på mindre orter. Vid 
ortsstorlekar på mindre än 40.000 invånare 
är bidragen så små att drygt hälften av bio
graferna inte skulle kunna bära den beräk
nade kostnadsstegringen. Eftersom dessa bio-

Tabell 6.24 Beräknat antal kedjebiografer som år 1974 skulle få negativt täckningsbidrag 
vid oförändrade intäkter och i texten angivna kostnadsförändringar. 

Orts
klass 

— 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

Anm. 

110 

Biograflokalisering 

Stockholm 
Premiärbiografer 
övriga biografer 

Göteborg 
Samtliga biografer 

Malmö 
Samtliga biografer 

Landsorten 
Invånarantal: 
90.001—100.000 
80.001— 90.000 
70.001— 80.000 
60.001— 70.000 
50.001— 60.000 
40.001— 50.000 
30.001— 40.000 
20.001— 30.000 
10.001— 20.000 

— 10.000 

• »I utgångsläget» = 

Antal biografer 
som i utgångs
läget har: 

Pos. Neg. 
bidr. bidr. 

25 
17 

15 

11 

18 
11 
9 

14 
18 
14 
23 
34 
40 
4 

.!} 
2 

3 

0 ' 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
7 
3 

' 

Prognos
tiserad 
kostn.-
ökning 
i proc. 

10,8 

9,7 

10,8 

13,0 

Erfor
derlig 
bidr.-
proc. 

9,8 

8,9 

9,8 

11,5 

Antal bio
grafer som 
år 1974 får: 

Pos. Neg. 
bidr. bidr. 

21 
9 

15 

8 

15 
9 
5 

11 
15 
10 
12 
19 
21 

1 

resultat enligt undersökningen (se tabell 6.20). 

4 
22 

2 

6 

3 
3 
5 
4 
7 
5 

13 
18 
26 

6 

SOU 

Totalt 
antal 
biografer 

25 
31 

17 

14 

18 
12 
10 
15 
22 
15 
25 
37 
47 

7 
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grafer dominerar antalsmässigt blir bilden 
likartad för landsortsbiograferna som hel
het. Ca 43 procent skulle få ett negativt 
täckningsbidrag vid en kostnadsökning på 
13,0 procent. Som en följd av dels lands
ortsbiografernas stora antal, dels de ekono
miskt dåliga resultaten för icke^premiärbio-
grafer i Stockholm blir totalbilden ungefår 
lika negativ. Inte mindre än 42 procent av 
kedjebiograferna saknar förmåga att bära 
här antagna kostnadsökningar.1 

Den ogynnsamma kostnadsutvecklingen 
kan principiellt motverkas på olika sätt. För 
att ge ytterligare stadga åt här gjorda be
räkningar kan det vara av intresse att när
mare granska vilka motåtgärder som kan 
vidtagas. Intresset riktas först mot kostnads-
besparande åtgärder inom ramen för den 
nuvarande biografstrukturen. 

Möjligheterna att reducera lönekostna
derna är mycket små. Såsom tidigare nämnts 
i detta kapitel har kostnadsjakten för många 
biografer inletts redan under undersöknings
perioden, t.ex. genom reduktion av antalet 
föreställningar eller genom att tidvis stänga 
av läktaren. Personalinskränkningar av detta 
slag kan dock knappast göras för annat än 
större biografer. Möjligheterna till ytterliga
re besparingsåtgärder beror av omfattningen 
på redan genomförda inskränkningar, och 
frågan är om inte personalreduktionerna re
dan drivits så långt som överhuvud är möj
ligt. 

Inom branschen diskuteras också tekniska 
rationaliseringar, t. ex. att låta publiken pas
sera genom vändkors varvid samma person 
skulle kunna fungera som både biljettför
säljare och biljettmottagare. Även om ratio
naliseringar av detta slag är både tekniskt 
och ekonomiskt möjliga, så kan troligen en
bart ett begränsat antal biografer genom
föra dem, t.ex. av det skälet att en biograf-
vaktmästare behövs för att upprätthålla ord
ningen i och utanför biograflokalen. I and
ra fall kan ekonomiska hinder föreligga t.ex. 
därigenom att omfattande ombyggnader av 
biografentrén måste genomföras. För de 68 
biograferna i ortsklass VI—X torde möj
ligheterna till personalbesparingar därför 
vara starkt begränsade och troligtvis möj-
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liga i första hand genom att antalet före
ställningar reduceras. En sådan motåtgärd 
medför sannolikt även negativa konsekven
ser på intäkterna och kan av detta skäl 
kanske inte genomföras. 

Reklamkostnaderna torde inte heller kun
na reduceras i nämnvärd omfattning. På 
något sätt måste publiken informeras om 
biografens utbud, och den reklamvolym som 
biograferna har torde såsom tidigare påpe
kats närmast kunna betraktas som en fast 
särkostnad för varje biografår. Försök med 
samannonsering i besparingssyfte har gjorts. 
Även om en viss volymreducering kan åstad
kommas, torde effekterna på kostnadssidan 
vara marginella och har dessutom delvis be
aktats i författarens beräkningar. 

Även övriga kostnadsslag är i betydan
de grad att betrakta såsom fasta särkostna
der för biografåret. Frakt och porto, ström
förbrukning, telefon, biljettsatser etc. är för 
verksamheten helt nödvändiga utgifter och 
besparingsmöjligheterna nästan obefintliga. 
För vissa av dessa kostnadsslag har efter 
undersökningens genomförande redan kost
nadsökningar ägt rum. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
för de biografer vilkas genomsnittliga bi
dragsprocent enligt undersökningsresultaten 
är lägre än vad som erfordras för att bära 
förväntade kostnadsstegringar förefaller möj
ligheterna till anpassningsåtgärder mycket 
små. Om därtill läggs att kostnadsökningar
na är försiktigt beräknade och att intäktsök
ningar knappast kan förväntas, så synes en 
strukturell förändring genom ökad takt i 
biografnedläggningarna helt ofrånkomlig. 
Visserligen kan nedläggning av en biograf 
medföra förbättrad lönsamhet för övriga 
biografer på nedläggningsorten. Denna 
»överströmningseffekt» torde dock icke i 
nämnvärd utsträckning påverka prognosut
fallet. Flera skäl talar härför. 

För det första krävs att två eller flera 
1 Enbiografföretagen har icke systematiskt 

granskats på motsvarande sätt. För förenings
biograferna är betingelserna alldeles för speci
ella. De enskilda enbiografföretagen har even
tuellt speciella förutsättningar att hålla nere lö
nekostnaderna genom ökade ägarinsatser och 
är därför inte heller jämförbara med kedjebio
graferna. 
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nedläggningshotade biografer är lokaliserade 
till samma ort. För stockholmsbiograferna 
skulle därför en viss överströmningseffekt 
kunna uppstå. Den efterfrågeökning för öv
riga biografer som en nedläggning ger upp
hov till kommer dock inte enbart andra 
nedläggningshotade biografer till godo, utan 
kanske i minst lika hög grad sådana biogra
fer som i nuläget inte är direkt nedlägg
ningshotade. För landsortsbiograferna gäller 
detta förhållande i hög grad. Ett tiotal or
ter har två nedläggningshotade biografer 
samtidigt som det finns två eller flera mar
kant mer lönsamma biografer på orten. Det 
är knappast troligt att nedläggning av en av 
de ekonomiskt svagare biograferna skulle 
tillräckligt kunna förbättra den andra bio
grafens lönsamhet. 

För det andra finns i undersökningsma
terialet mellan fem och tio orter för vilka 
samtliga biografer haft ett mycket litet eller 
negativt täckningsbidrag för undersöknings
perioden. För dessa biografer förefaller den 
ekonomiska ställningen så dålig att över
levnadsutsikterna helt saknas. 

Även om överströmningseffekten kan få 
en viss dämpande effekt på nedläggnings
takten, så torde i gengäld nedläggningsho
tet sväva över även andra biografer än de 
som här betraktas som direkt nedläggnings
hotade. De hittills gjorda antagandena om 
kostnads- och intäktsutvecklingen har ut
gjorts av försiktiga bedömningar. Om i stäl
let antas att framtida intäktsförändringar och 
kostnadshöjningar får en nettoeffekt svaran
de mot en kostnadsökning på 25 procent 
vid oförändrade intäkter, så kräver detta ett 
täckningsbidrag i nuläget på 20 procent av 
intäkterna. Man finner då att 36, 9, 11 och 
170 biografer i respektive Stockholm, Gö
teborg, Malmö och landsorten inte skulle 
kunna bära en sådan kostnadsökning. Efter
som totalintäkterna i landet knappast kan 
förmodas öka och kostnaderna med säkerhet 
kommer att stiga, så är en nettoeffekt av 
denna storlek inte osannolik. Endast ca 25 
procent av kedjebiograferna i undersökning
en har en säkerhetsmarginal som är tillräck
lig för en sådan utveckling av kostnader och 
intäkter. 

Kalkylsituation 2 

Utöver förändringar av löpande särkostna
der måste till framtidsperspektivet fogas en 
analys av investeringsbehovets inverkan på 
biografernas överlevandeförmåga. För åt
skilliga kedjebiografer torde gälla att lön
samheten redan har sjunkit till en nivå som 
inte tillåter några ny- eller ersättningsan
skaffningar. Detta gäller i första hand de 
biografer som i den föregående kalkylsitua
tionen karakteriserades som direkt nedlägg
ningshotade redan vid en försiktig bedöm
ning av kostnads- och intäktsutvecklingen. 
Så länge den befintliga tekniska utrust
ningen överhuvud kan användas och bio
graflokalen inte kräver en genomgripande 
reparation kan visserligen driften upprätt
hållas om biografen ger ett positivt täck
ningsbidrag. När för verksamheten erforder
liga faciliter tjänat ut måste dock biografen 
läggas ned. 

Utom direkt nedläggningshotade biografer 
finns dessutom ett stort antal enheter vil
kas lönsamhetsnivå är sådan att ny- eller 
ersättningsanskaffningar knappast kan ifrå-
gakomma. En bedömning av biografstruk
turens framtida förändringar med hänsyn 
till investeringsaspekten kräver betydligt dju
pare kunskaper än kännedom om enbart 
biografernas lönsamhet. Analysen skulle be
höva omfatta undersökningar av varje bio
grafs investeringsbehov genom granskning 
av t.ex. typ av utrustning, utrustningens för
slitningsgrad, lokalmässiga förutsättningar 
och efterfrågeutsikter för biograforten. Ge
nom att sammanställa information av detta 
slag med uppgifter om anskaffningsutgifter 
för erforderlig utrustning och nödvändiga 
förändringar vore det i varje fall principi
ellt möjligt att bedöma biografernas fram
tidsutsikter. Tillvägagångssättet är emeller
tid orealistiskt. Författaren har därför valt 
en annan metod, nämligen att analysera 
sambandet mellan konstaterad lönsamhet 
och biografernas framtidsutsikter med ut
gångspunkt i alternativa antaganden om in
vesteringsutgifter, livslängd och avkastnings
krav. 

Principiellt kan följande resonemang ge-
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nomföras. Med utgångspunkt i den genom
snittliga lönsamheten under undersöknings
perioden 1965—1969 kan en bedömning 
göras av andelen kedjebiografer som vid 
oförändrad lönsamhet skulle kunna för
ränta och amortera en investering av given 
storlek, dvs. som skulle kunna betraktas 
som potentiella investeringsobjekt. En så
dan bedömning skulle då avse andelen in
vesteringsobjekt bland kedjebiograferna vid 
början av år 1970. Därvid tas emellertid 
ingen hänsyn till kostnadsutvecklingen. Om 
intäkterna liksom i föregående kalkylsitua
tion antas oförändrade, så kommer lönsam
hetsförändringen att påverkas enbart av 
kostnadsutvecklingen. Bedömningen av den 
senare är emellertid beroende av investe
ringens förmodade livslängd. Ju längre livs
längd, desto svårare och sannolikt mer 
pessimistisk blir bedömningen av kostnads
utvecklingen. Den i föregående kalkylsitua
tion gjorda femårsframskrivningen av kost
naderna har använts även här. Författaren 
har således gjort en analys av andelen po
tentiella investeringsobjekt vid början av 
1970 utan hänsyn till kostnadsutvecklingen 
samt en analys avseende 1975 med hänsyn 
till kostnadsförändringarna under femårs
perioden. I den senare bedömningen har 
dock inte kostnadsutvecklingen efter år 1975 
beaktats. Analysresultaten kan därför sägas 
återspegla skillnaderna mellan en optimistisk 
och en realistisk bedömning av investerings
möjligheterna för kedjebiograferna. Resul
taten ger emellertid också en antydan om 
den troliga utvecklingen av mängden tänk
ta investeringsobjekt mot 1970-talets mitt. 

Författaren har för storstadsbiograferna 
räknat med fem alternativa grundinveste
ringsutgifter omfattande varje jämnt hundra
tusental kronor t.o.m. 500 tkr och för lands
ortsbiograferna tre alternativ t.o.m. 300 tkr. 
Dessa investeringar tankes kunna utgöras av 
såväl maskinell utrustning som ombyggnad 
av biograflokalen, nyanskaffning av bio
grafstolar eller t.ex. installation av luftkon
ditionering. Den maskinella utrustningens 
tekniska livslängd är mycket lång. För att 
bibehålla eller utveckla attraktiviteten i ut
budet kan emellertid den ekonomiska livs-
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längden, speciellt för de större storstadsbio
graferna, vara begränsad. Likaså kan tek
niska innovationer kräva nyanskaffningar, 
t. ex. såsom tidigare nämnts utrustning för 
16-millimetersfilm eller överföringar från 
TV till biograferna. Likaså är lokalens ut
seende och tekniska standard av betydelse 
för biografens attraktivitet. 
Alltefter investeringarnas art varierar livs

längden troligtvis kraftigt. Med hänsyn till 
dels undersökningsresultaten, som visade att 
flertalet kedjebiografer redan är försedda 
med vidfilmsutrustning, dels den i de flesta 
fall långa livslängden hos den tekniska ut
rustningen har författaren antagit att det 
övervägande antalet investeringar i framti
den kommer att avse upprustning och om
byggnad av biograflokaler. Dessa investe
ringars livslängd är vanligen kortare än den 
tekniska utrustningens. Tre kalkylperioder 
har därför använts, nämligen 5, 10 och 15 
år. För femårsalternativet har dock inga be
räkningar gjorts för investeringar översti
gande 200 tkr. 

En femårig kalkylperiod avseende in
vesteringar på upp till 200 tkr kan tyckas 
kort. Ju större osäkerheten är beträffande 
framtidsutsikterna, desto högre avkastnings
krav ställs ofta på en investering. För många 
biografer torde gälla att framtidsutsikterna 
är så osäkra att investeringens avkastnings
period måste sättas så lågt som till fem år. 
I den på sid. 80 angivna modellen har 
två alternativa kalkylräntor använts, näm
ligen 10 respektive 15 procent. Det i un
dersökningen framkomna lönsamhetstalet, 
genomsnittligt täckningsbidrag för perioden, 
utgörs av obeskattade medel. Vid en skatte
sats på 50 procent motsvarar de angivna 
kalkylräntorna de blygsamma avkastnings
kraven 5 respektive 7,5 procent. Skattens 
inverkan på bedömningarna beaktas längre 
fram. 

I tabell 6.25 har återgetts annuiteterna. 
for de fem olika grundinvesteringsutgifter-
nå, dvs. de belopp som årligen måste in
tjänas (jfr- s- 8°) f ö r a t t förränta och 
amortera grundinvesteringar av angivna 
storlekar. För den femåriga kalkylperioden 
har dock annuiteterna för enbart de två 
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minsta grundinvesteringarna medtagits. Ta
bellen visar t.ex. att en grundinvestering på 
100.000 kronor med beräknad ekonomisk 
livslängd på fem år kräver en årlig avkast
ning på 26.380 kronor vid 10 procents och 
29.830 kronor vid 15 procents kalkylränta. 
Detta kan också uttryckas som så att när 
särintäkterna för biografåret minskats med 
motsvarande särkostnader så måste täck
ningsbidraget för vart och ett av de fem åren 
uppgå till angivna belopp enkom för att 
förränta och amortera investeringen. Mer 
korrekt är det emellertid att betrakta hela 
investeringsperioden. Investeringen blir en 
särkostnad för hela perioden och summan 
av de fem årens täckningsbidrag bör — nå

got förenklat — uppgå till 131.900 ( = 5X 
26.800) respektive 149.150 ( = 5X29.830) 
kronor för att återbetalning av investerings
utgiften skall erhållas. På samma sätt kan ut
läsas att en investering på 500.000 kronor 
med beräknad livslängd på 15 år kräver en 
genomsnittlig årsavkastning på 65.750 re
spektive 85.500 kronor. 

Med utgångspunkt i annuiteterna i tabell 
6.25 har författaren undersökt andelen bio
grafer i undersökningsmaterialet som hade 
ett genomsnittligt täckningsbidrag för perio
den 1965—1969 överstigande angivna an-
nuiteter. Resultaten för storstädernas kedje
biografer framgår av tabell 6.26 i vilken 
uppdelning gjorts på Stockholms premiär-

Tabell 6.25 Matris utvisande annuiteterna i kr för olika grundinvesteringar (G), kalkyl
räntor (/) och kalkylperioder i år (n). 

G, = 100.000 Gt = 200.000 G, = 300.000 G< = 400.000 G, = 500.000 

10% 1 5 % 10% 1 5 % 10% 1 5 % 10% 1 5 % 10% 1 5 % 

5 26.380 29.830 52.760 59.660 _ _ _ _ _ _ _ _ 
10 16.275 19.925 32.550 39.850 48.825 59.775 65.100 79.700 81.375 99.625 
15 13.150 17.100 26.300 34.200 39.450 51.300 52.600 68.400 65.750 85.500 

Tabell 6.26 Procentuell andel investeringsobjekt bland storstädernas kedjebiografer vid 
1970 års början utan hänsyn till kostnadsutvecklingen. 

Antagen 
livs
längd 

nz=5 

n = l0 

n = 15 

Loka
lise
ring 

SP 
SO 
G 
M 

SP 
SÖ 
G 
M 

SP 
SÖ 
G 
M 

G} = 

i = 

1 0 % 

100 
42 
82 
64 

100 
48 
88 
64 

100 
50 
88 
64 

100.000 

i = 
1 5 % 

100 
39 
82 
64 

100 
42 
88 
64 

100 
48 
88 
64 

G, = 

i _= 
1 0 % 

92 
29 
71 
43 

100 
35 
82 
64 

100 
42 
82 
64 

200.000 

/ = 

15 % 

92 
26 
65 
43 

96 
32 
82 
64 

96 
35 
82 
64 

G,= 

l —-
1 0 % 

i 

92 
29 
76 
43 

96 
32 
82 
64 

300.000 

l —_ 

1 5 % 

i 

92 
26 
71 
43 

92 
29 
71 
43 

Gt = 

: 
1 0 % 

i 

92 
26 
53 
43 

92 
29 
71 
43 

400.000 

i = 
15 % 

i 

92 
19 
53 
43 

92 
26 
53 
43 

Gs = 

: 
1 0 % 

1 

92 
19 
53 
43 

92 
26 
53 
43 

500.000 

.• 
1 5 % 

i 

92 
16 
53 
43 

92 
19 
53 
43 

1 Beräkningar ej genomförda. 
Beteckningar: SP = Stockholms premiärbiografer (25 biografer i undersökningen). 

SÖ =z Stockholms övriga biografer (31). 
G r_ Göteborgsbiografer (17). 
M = Malmöbiografer (14). 
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biografer, övriga biografer i Stockholm samt 
på biografer i Göteborg och Malmö. 

Av tabellen kan utläsas att skillnaderna 
mellan dessa biograf grupper är mycket sto
ra. Stockholms premiärbiografer har nästan 
genomgående en betydligt bättre lönsamhet 
än övriga storstadsbiografer. Samtliga bio
grafer skulle med utgångspunkt i under
sökningsresultaten kunna förränta och amor
tera en investering på 100.000 kronor även 
på så kort sikt som fem år. Även för den 
högsta investeringsutgiften är utfallet gynn
samt. Hela 92 procent — 23 biografer — 
hade under perioden 1965—1969 en ge
nomsnittlig avkastning överstigande 99.625 
kronor, dvs. annuiteten för 10 år och 15 
procent för en grundinvestering på 500.000 
kronor. Sämst resultat uppvisar övriga bio
grafer i Stockholm. Hälften av dessa kan 
inte ens bära den lägsta grundinvesteringen 
under en 15-årig kalkylperiod och 10 pro
cents kalkylränta, och endast 16 procent av 
dem skulle kunna förränta och amortera en 
investering på 500.000 kronor under 10 år 
och 15 procents kalkylränta. 

För biograferna i Göteborg och Malmö 

är resultaten blandade. Ungefär 3/4 eller 
flera av biograferna i Göteborg kan bära de 
tre lägre investeringsutgifterna, medan bio
grafernas lönsamhet är sämre i Malmö; en
dast drygt 40 procent av malmöbiograferna 
klarar t.ex. en kortsiktig investering på 
200.000 kronor. Endast ca 50 respektive ca 
40 procent av biograferna i Göteborg re
spektive Malmö ger en avkastning tillräck
ligt stor för de större investeringsutgifterna. 

I tabell 6.27 har motsvarande uppgifter 
för storstadsbiograferna återgetts efter hän
synstagande till kostnadsutvecklingen under 
perioden 1970—1974. Av tabellen kan utlä
sas en markant nedgång i andelen investe
ringsobjekt. Som exempel kan nämnas att 
andelen premiärbiografer i Stockholm som 
kan bära en investering på 500.000 kronor 
på 10 år och 15 procent sjunker från 92 till 
36 procent eller från 23 till 9 biografer. 
När det gäller större investeringar minskar 
andelen investeringsobjekt bland övriga 
stockholmsbiografer måttligt och inte alls 
för biograferna i Göteborg, vilket visar att 
det bland dessa båda grupper finns ett antal 
mycket lönsamma biografer. Så är t. ex. an-

Tabell 6.27 Procentuell andel investeringsobjekt bland storstädernas kedjebiografer vid 
1975 års början efter hänsyn till kostnadsutvecklingen. 

Anta
gen 
livs

längd 

n=5 

n=10 

n = 15 

Loka
lise
ring 

SP 
SÖ 
G 
M 

SP 
SÖ 
G 
M 

SP 
SÖ 
G 
M 

G,= 

10°/c 

64 
23 
53 
43 

68 
23 
76 
50 

68 
23 
76 
57 

100.000 

1 5 % 

64 
23 
53 
43 

68 
23 
76 
50 

68 
23 
76 
50 

Gt = 200.000 

10% 

60 
16 
53 
36 

64 
19 
53 
43 

64 
23 
53 
43 

15% 

60 
16 
53 
21 

64 
16 
53 
36 

64 
19 
53 
43 

G3=300.000 

10% 

i 

60 
16 
53 
36 

64 
16 
53 
36 

1 5 % 

i 

60 
16 
53 
21 

60 
16 
53 
36 

G i=400.000 

10% 

1 

56 
16 
53 
21 

60 
16 
53 
36 

1 5 % 

i 

48 
13 
53 
21 

52 
16 
53 
21 

G*_:500.000 

• 
10% 

i 

48 
13 
53 
21 

52 
16 
53 
21 

; 
1 5 % 

i 

36 
13 
53 
14 

48 
13 
53 
21 

x Beräkningar ej genomförda. 
Beteckningar: SP - Stockholms premiärbiografer (25 biografer i undersökningen). 

SÖ — Stockholms övriga biografer (31). 
G — Göteborgsbiografer (17). 
M = Malmöbiografer (14). 
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Tabell 6.28 Procentuell andel investeringsobjekt bland landsortens kedjebiografer vid 
1970 års början utan hänsyn till kostnadsutvecklingen. 

Antagen 
livslängd 

G, = 100.000 

i = 1 0 % 

n~ 5 
n = 10 
n = l5 

51 
69 
73 

51 
65 
68 

G,=200.000 

i=l5% / = 1 0 % i = 1 5 % 

30 
48 
56 

24 
41 
46 

1 Beräkningar ej genomförda. 
Anm.: Antalet landsortsbiografer i undersökningen = 208. 

G*=300.000 

i = 1 0 % i = 1 5 % 

i 
33 
37 

i 
24 
30 

Tabell 6.29 Procentuell andel investeringsobjekt bland landsortens kedjebiografer vid 
1975 års början efter hänsyn till kostnadsutvecklingen. 

Antagen 
livslängd 

G,=100.000 

i = 10% i = 1 5 % 

n= 5 
n=10 
n = 15 

23 
31 
35 

20 
29 
30 

G,=200.000 

/=10 % i = 1 5 % 

18 
22 

6 
14 
16 

1 Beräkningar ej genomförda. 
Anm.: Antalet landsortsbiografer i undersökningen = 208. 

G,=300.000 

i = 10% 

i 
12 
14 

i = 15% 

talet biografer som kan bära den största in
vesteringsutgiften lika stort i Göteborg som 
i Stockholm. 

Andelen potentiella investeringsobjekt 
bland landsortsbiograferna kan utläsas ur 
tabellerna 6.28 och 6.29. Trots att författa
ren här enbart räknat med en maximal in
vesteringsutgift på 300.000 kronor är resul
taten betydligt sämre än för storstadsbiogra
ferna.1 Visserligen kan 73 respektive 68 
procent av biograferna bära en investering 
på 100.000 kronor om ingen hänsyn tas till 
kostnadsutvecklingen (tabell 6.28). Även om 
detta investeringsbelopp förefaller mer rea
listiskt än de båda högre beloppen, så bör 
beaktas att beräkningarna avser en kalkyl
period på 15 år. Det kan starkt ifrågasättas 
om en investering med så lång återbetal
ningstid kan anses ekonomiskt försvarbar 
för en landsortsbiograf med tanke på den 
osäkerhet som präglar efterfrågeutveckling-
en. Undantag skulle möjligen utgöras av bio
grafer på universitets- och högskoleorter, 
för vilka efterfrågesituationen är betydligt 

bättre än genomsnittligt för övriga orter. 
Troligt är i stället att investeringsbedöm
ningar för landsortsbiografer karakteriseras 
av krav på korta återbetalningsperioder. 
Med en kalkylsikt på fem år sjunker då 
andelen potentiella investeringsobjekt till 
mellan 24 och 57 procent. 

Tas kostnaderna med i beräkningarna för
ändras bilden mycket kraftigt. Endast 12 
respektive 6 procent av biograferna har en 
avkastning som under 10 år kan bära en 
investering på 300.000 kronor till 10 respek
tive 15 procents kalkylränta. Inte ens för 
den lägsta investeringsutgiften är andelen 
potentiella investeringsobjekt imponerande. 
Mellan ca 1/5 och ca 1/3 av biograferna 
kan, förränta och amortera en investering på 
100.000 kronor om kalkylsikteri sätts till 
5 respektive 10 år. 

1 För landsortsbiograferna har förekommit 
investeringar på betydligt högre belopp än 
300.000 kronor. Den här antagna maximigrän
sen torde dock vara realistisk vid flertalet in
vesteringsöverväganden för landsortsbiografer-
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Bedömningarna har hittills gjorts utan hän
syn till skattens inverkan på investeringsbe
nägenheten. Skatten påverkar resonemangen 
på två sätt. För det första utgör skatten en 
kostnad som minskar utrymmet för investe
ringar. För det andra är investeringarna av
dragsgilla i taxeringshänseende, vilket mins
kar den skatt som skulle ha betalats om en 
viss investering inte hade gjorts, förutsatt 
att andra av- och/eller nedskrivningsobjekt 
saknas. Nettoeffekten av dessa båda förhål
landen, givet att det biografägande bolaget 
överhuvud måste visa någon vinst i taxe
ringshänseende, måste alltid bli att det to
tala utrymmet för investeringar blir mindre 
efter skattens medtagande i bedömningarna. 
Detta gäller oavsett om en investering får 
dras av direkt (t. ex. reparation i annans fas
tighet) eller om den genom avskrivningar 
periodiseras i tiden.1 Det totala taxerings-
mässiga avdraget blir på sikt ändå detsam
ma. 

Författaren har inga möjligheter att från 
undersökningsmaterialet bedöma skattens 
storlek. De ovanstående analyserna har där
för gjorts på obeskattade rörelseöverskott. 
Dessa inkluderar emellertid en latent skatte
kostnad, varför analysresultaten med gjorda 
antaganden utgör en överskattning av an
delen potentiella investeringsobjekt bland 
kedjebiograferna. 

Kalkylsituation 3 

I den principiella framställningen i föregå
ende kapitel antogs i kalkylsituation 3 att 
analysen avsåg nedläggning av hela biograf
verksamheten och att det hypotetiska bo
laget skulle inrikta sin verksamhet mot en
bart filmuthyrning och filmproduktion. För 
praktiskt bruk är antagandet helt orealistiskt. 
För de tre integrerade bolagen torde i själva 
verket biografverksamheten utgöra den bär
kraftigaste av nämnda verksamhetsgrenar. 
För såväl de integrerade bolagen som de 
renodlade biografbolagen blir handlingsal
ternativen i denna kalkylsituation i stället 
att fortsätta biografdriften (och därmed 
eventuell produktions- och distributionsverk
samhet) eller att helt upphöra med biograf

rörelsen och i så fall använda frigjorda re
surser på andra verksamheter än produktion 
och/eller distribution av biograffilm. Med 
utgångspunkt i dessa handlingsalternativ kan 
det vara av intresse att närmare granska 
relationen mellan bolagens totala täcknings
bidrag från samtliga sina biografer och bio
grafdriftens samkostnader. Analysen görs för 
samma bolag som behandlas i avsnitt 6.2.4.3, 
dvs. Svensk Filmindustri har räknats som 
tre »bolag» och några biografbolag har helt 
exkluderats. 

Vid redovisningen av biografdriftens sam
kostnader i avsnitt 6.2.4.3 framtogs sam
kostnaden i genomsnitt per biograf. Varia
tionerna i genomsnittlig årskostnad mellan 
bolagen var stora med högsta respektive 
lägsta värde på 73.618 kronor respektive 
8.145 kronor. Om dessa uppgifter samman
ställs med biografernas genomsnittliga täck
ningsbidrag, så kan detta leda till förhasta
de slutsatser om biografbolagens lönsamhet. 
Visserligen är åtskilliga biografers täcknings
bidrag så låga att de inte tillnärmelsevis 
förslår täcka »sin del» av biografdriftens 
samkostnader enligt tidigare redovisade ge
nomsnittsberäkningar. Detta är emellertid 
inte nödvändigt. Såsom tidigare framhållits 
kan lönsamhetskravet på en biograf primärt 
begränsas till att den ger något bidrag till 
samkostnaderna. Sett ur hela bolagets syn
vinkel är det därför enbart av intresse att 
summan av biografernas täckningsbidrag 
dels täcker samkostnaderna, dels ger ett över
skott därutöver. Detta överskott måste i ett 
långsiktigt perspektiv täcka dels periodise-
ringar av biografens samkostnader (periodi-
serat investeringsbehov), dels inkomstskatter
na för biografdriften som helhet. Varken 
investeringsbehovet eller inkomstskatterna 
kan fastställas med utgångspunkt i under
sökningsmaterialet. För att få en uppfatt
ning om bolagens lönsamhet har författaren 
gått till väga på följande sätt. 

För vart och ett av bolagen har det sam
manlagda täckningsbidraget för samtliga bio
grafer räknats. Med hänsyn till bidragsfluk-

1 Här bortses från den speciella situationen 
att investeringsutgiften vid direkt avdrag kan 
användas i vinstutj ämnande syfte. 
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tuationerna mellan olika år har liksom tidi
gare det genomsnittliga täckningsbidraget 
för hela undersökningsperioden använts. 
Trots exkluderingar av de minsta bolagen 
är återstående bolag storleksmässigt alltför 
olikartade för att genomsnittsberäkningar 
skall kunna göras. Av konfidentiella skäl 
kan emellertid inte totalbidragen anges i ab
soluta tal. Såsom framgår av tabell 6.30 har 
författaren i stället genomfört en analys av 
hur det totala bidraget fördelas inom olika 
bolag. Totalbidraget har därvid satts lika 
med 100 procent och sedan reducerats med 
biografernas och biografdriftens samkostna
der. 

Som mått på biografernas samkostnader 
har använts 1/5 av den totala, faktiska in
vesteringsvolymen under undersökningspe
rioden. Huruvida detta mått återspeglar in
vesteringsbehovet kan författaren inte av
göra. Inte heller är det möjligt avgöra om 
det utgör en korrekt skattning av de fak
tiska investeringarna under en längre period 
än fem år, men det torde dock kunna be
traktas som åtminstone ett grovt närmevär-
de på bolagens årliga investeringsvolym. 

Från det totala täckningsbidraget har ock
så dragits biografdriftens samkostnader. Där
vid har samkostnaden för år 1969 använts. 
Denna är för flertalet bolag högre än den 
genomsnittliga samkostnaden för hela perio
den och ger därför en försiktigare bedöm
ning av den totala lönsamheten. 

Såsom framgår av tabell 6.30 fluktuerar 
det återstående överskottet kraftigt. Dessa 
fluktuationer återspeglar skillnader i bl. a. 
bolagstyp. Såsom tidigare nämnts kan för 
ett renodlat biografbolag vinsten av verk
samheten helt eller delvis finnas bland löne
kostnaderna. Ett annat skäl till variationerna 
i det framräknade överskottet kan bestå däri 
att de integrerade bolagen inte belastats med 
andra samkostnader än sådana som direkt 
kan hänföras till biografavdelningarna. I en 
totalbedömning är dock dessa skillnader av 
ringa betydelse. Något entydigt mönster med 
hänsyn till bolagstyp kan inte heller utläsas 
ur grundmaterialet från undersökningen. 
Tabellen visar att hälften av bolagen har 
ett återstående överskott på mellan ca 50 
och ca 65 procent av det totala täcknings
bidraget. 

Innebörden av dessa procentsatser är helt 
beroende av täckningsbidragets storlek. Det 
är en väsentlig skillnad på 64 procent av 
100 kronor respektive av 1 miljon kronor. 
De absoluta täckningsbidragen kan ej anges, 
men viss ledning för bedömningen kan häm
tas ur den tidigare redovisningen i detta och 
föregående kapitel. Med hänvisning till dels 
antalet biografer ingående i skilda biograf
kedjor, dels storleken av de genomsnittliga 
täckningsbidragen hos biograferna kan åt
minstone grova uppskattningar av storleks
ordningen på de olika bolagens totaltäck
ningsbidrag göras. En indikation på belop-

Tabell 6.30 Procentuell fördelning av biografbolagens rörelseöverskott. 

Bolag nr 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

Totalt årligt 
genomsnitts
bidrag 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

Total årlig 
genomsnitts
investering 

7 
3 

18 
i 

14 

20 
24 
18 
24 
33 

Biografdriftens 
samkostnader 
år 1969 

29 
36 
25 
47 
34 

38 
35 
39 
46 
66 

Återstående 
överskott 

64 
61 
57 
53 
52 

42 
41 
33 
30 

1 

Mindre än 1 procent. 
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pens storlek utgör relationen mellan ne
gativa och positiva täckningsbidrag. Såsom 
tidigare redovisats har åtskilliga biografer 
under perioden haft negativa genomsnitts
bidrag. Summan av dessa negativa bidrag 
varierar kraftigt mellan bolagen med ett 
maximalt värde på ca 166.000 kronor. Stu
derar man relationen mellan negativa och 
positiva totalbidrag, finner man att de förra 
maximalt uppgår till ca 6 procent (två bo
lag) av de senare. För fyra av bolagen är 
ifrågavarande relation mindre än 1 procent 
och för återstående fyra bolag således mel
lan 1 och 6 procent. 

Den pessimistiska synen på biografernas 
framtidsutsikter som gjordes i föregående 
kalkylsituation motsägs åtminstone delvis av 
här gjord totalbedömning. För de flesta bio
grafbolagen tyder totalresultatet i själva ver
ket på en god lönsamhet och i några fall 
mycket god lönsamhet.1 Även om totalbe
dömningen av biografbolagens lönsamhet 
kan sägas vara positiv, så måste andra fak
torer beaktas. På sikt kan andelen negativa 
täckningsbidrag komma att växa, vilket san
nolikt medför ett ökat antal biografnedlägg
ningar. I vilken omfattning detta kommer 
att ske är svårt att förutspå. Redan det för
hållandet att många biografer drivs år efter 
år tyder på att den individuella biografens 
lönsamhet inte är enbart avgörande för ett 
nedläggningsbeslut. Hittills beaktade fakto
rer (hyreskontrakt, egen fastighet) måste 
kompletteras med även andra tänkbara för
klaringar. Detta görs emellertid först i ka
pitel 9. 

6.3 Biografer med högst fem ordinarie före
ställningar per vecka 

6.3.1 Undersökningarnas uppläggning och 
genomförande 

Såsom tidigare framhållits har de icke-av
giftspliktiga biograferna ett antal egenska
per som motiverade en särbehandling av 
dem i undersökningen. Visserligen finns ett 
mindre antal enheter för vilka verksamhe
ten, mätt i omsättningssiffror, är ganska om

fattande, men troligen har flertalet av dessa 
biografer helt andra mål för sin verksamhet 
än ekonomiska. För många föreningsbio
grafer torde gälla att filmvisningen utgör en 
av flera aktiviteter i t. ex. Folkets hus, och 
att det för denna verksamhet inte ställs krav 
på att den skall vara ekonomiskt självbäran
de. Verksamheten är kanske ofta av ideell 
karaktär, och driften möjliggörs genom att 
bl.a. enskilda individer ställer sig till förfo
gande utan krav på ersättning (annat än 
möjligtvis symbolisk) för sina tjänster. Även 
många biografer i enskild ägo torde drivas 
under liknande former, dvs. utan att verk
samheten ger ägaren en avkastning motsva
rande det »marknadsmässiga» värdet av hans 
insatser. Analogin med många av detaljhan
delns mindre livsmedelsbutiker är slående, 
och troligtvis skulle man vid en analys finna 
ungefär liknande motiv (emotionella, önskan 
att »ha något att pyssla med», »socialt an
svar» etc; jfr kap. 4 om ambulerande bio
grafer) för verksamhetens fortbestånd som i 
litteratur och fackpress brukar anges som 
förklaring till kvartersbutikernas fortsatta 
existens. 

Vid insamling av uppgifter av ekonomisk 
art från dessa biografer måste ovannämnda 
förhållanden beaktas. Det torde inte vara 
orealistiskt att förmoda att redovisningen för 
många biografer görs ytterst summariskt, 
t.ex. med utgångspunkt i de minsta krav 
som ur taxeringshänseende kan ställas på 
bokföringen. För framförallt föreningsbio
graferna gäller dessutom att det i många 
fall kan vara omöjligt att separera filmvis
ningens och den övriga verksamhetens kost
nader och intäkter. Författaren ansåg det 
därför helt orealistiskt att försöka insamla 
uppgifter för fem på varandra följande år. 
På förslag av filmutredningen bestämdes 
därför att frågeformuläret skulle utsändas 
till alla biografer och avse enbart år 1969. 
Den erhållna svarsfrekvensen skulle accep
teras och inga påminnelsebrev utsändas. 

1 Författaren är medveten om att innebörden 
av begreppet »god lönsamhet» är vag. Dels 
finns inga generella kriterier mot vilka bedöm
ningen skulle kunna göras, dels måste andra 
faktorer än här behandlade tas med i bedöm
ningen. 

SOU 1973: 16 
119 



Inte heller skulle de ambulerande biografer-
ha ingå i undersökningen. För dessa ge
nomfördes i stället en fallstudie, vilken redo
visats i kapitel 4. 

För att tillförsäkra sig om största möjliga 
svarsfrekvens anhöll författaren hos FHR 
och Våra Gårdar att dessa organisationer 
skulle skicka en uppmaning till sina med
lemsföretag att besvara frågeformuläret. 
Den senare organisationen ställde sig helt 
negativ och vägrade vid ifrågavarande tid
punkt t.o.m. att ställa en medlemsmatrikel 
till författarens förfogande.1 Från FHR för
klarade man sig villig distribuera den be
gärda rekommendationen till ett begränsat 
antal biografer. Man ansåg sig dock inte 
kunna skicka den till samtliga medlemmar, 
eftersom biografernas bokföring i stor ut
sträckning sköts centralt av organisationens 
distriktscentraler. Dessa skulle då utsättas 
för en alltför tyngande arbetsbelastning. I 
valet mellan att sända formulär till samtliga 
FHR-biografer utan rekommendationsskri
velse och till ett begränsat antal med en så
dan skrivelse, valde författaren det senare 
tillvägagångssättet. 

Frågeformulären utsändes i början av ju
ni månad 1970 och tillställdes alla biogra
fer i enskild ägo, alla föreningsbiografer till
hörande Våra Gårdar samt 49 föreningsbio
grafer ingående i FHR-kedjan. Efter över
enskommelse med FHR bestämdes antalet 
biografer till sju för vartdera distriktet och 
dessa utvaldes slumpmässigt från FHR:s 
beordringslista. Vid författarens avstämning 
mellan denna lista och registret hos Film
ägarnas Kontrollbyrå AB råkade dock en 
avgiftspliktig biograf komma med i urvalet, 
dvs. 48 icke-avgiftspliktiga FHR-biografer 
har fått frågeformuläret. 

Den 31 december 1969 fanns hos Film
ägarnas Kontrollbyrå AB 1.039 icke-avgifts
pliktiga biografer registrerade. Dessa för
delar sig på följande sätt: 

En genomgång av registret visade, att av dét 
totala antalet biografer var 119 ambuleran
de. Undersökningspopulationen kom därför 
att bestå av 920 biografer. Detta antal an
ger emellertid antalet registrerade biografer. 
Åtskilliga av dessa bedriver ingen verksam
het, varför den faktiska undersökningspo
pulationen är mindre än den här angivna. 
Antalet icke-verksamhetsdrivande men regi
strerade biografer gick dock ej att beräkna. 

Totalt har författaren erhållit 137 svar 
av vilka fyra har exkluderats på grund av 
ofullständigheter eller oklarheter i uppgif
terna. Bearbetade svar fördelar sig på föl
jande sätt: 

Samtliga registrerade, icke-
avgiftspliktiga biografer 
Ambulerande biografer 

Undersökningspopulation 
därav föreningsbiografer 
därav enskilda biografer 

550 
370 

1.039 

119 

920 

Enskilda biografer 
därav enbiografföretag 36 
därav flerbiografföretag 53 

Föreningsbiografer 
därav FHR 13 
därav Våra Gårdar 31 

Summa biografer 

89 

44 

133 

6.3.2 Biografernas intäktsstruktur 

De icke-avgiftspliktiga biografernas intäkts
struktur har redovisats i tabell 6.31 med 
fördelning på enskilda biografer och för
eningsbiografer. Den förra gruppen har 
dessutom indelats i enbiografföretag och 
kedjebiografer. Av tabellen framgår att to
talintäkternas fördelning på biljettintäkter 
och övriga intäkter uppvisar ungefär samma 
mönster som för avgiftspliktiga biografer, 
dvs. övriga intäkter svarar för mellan ca 3 
och ca 5 procent av totalintäkterna. 

Vissa skillnader kan dock konstateras 
mellan grupperna. I absoluta tal har kedje
biograferna den högsta andelen övriga in
täkter, men i relation till totalintäkterna är 
dessa mest betydelsefulla för föreningsbio
graferna. Såväl den absoluta som den rela
tiva andelen övriga intäkter är minst för 
enskilda enbiografföretag. 

1 Efter undersökningens avslutande har dock 
författaren erhållit en förteckning över Våra 
Gårdars medlemmar. 
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Tabell 6.31 Icke-avgiftspliktiga biografers genomsnittliga intäktsstruktur för år 1969 med 
fördelning på enskilda biografer och föreningsbiografer. 

Specifikation Enskilda biografer 

Enbiografföretag Kedjebiografer 

Kronor Proc. Kronor Proc. 

Förenings-
• biografer 

Kronor Proc. 

Samtliga 
biografer 

Kronor Proc. 

Biljettintäkter brutto 34.927 97,3 43.513 95,8 23.891 94,3 
Reklamfilmsintäkter 422 1,2 801 1,8 221 0,9 
Intäkter från konfektförsäljning 347 0,9 640 1,4 671 2,6 
Hyresintäkter vid tillfällig 132 0,4 351 0,8 478 1,9 

uthyrning av biograflokalen 
Diverse intäkter 68 0,2 107 0,2 73 0,3 85 0,2 

34.697 
506 
571 
334 

95,9 
1,4 
1,6 
0,9 

Summa intäkter i genomsnitt 
per biograf 

Summa andra intäkter än biljett
intäkter i genomsnitt per 
biograf 

Antal biografer 

35.896 100,0 

969 2,7 

36 

45.412 100,0 

1.899 4,2 

53 

25.334 100,0 

1.443 5,7 

44 

36.193 100,0 

1.496 4,1 

133 

6.3.3 Biografernas särkostnadsstruktur 

Undersökningsmaterialets karaktär är starkt 
skiftande när det gäller redovisningen av 
biografernas kostnader. För flertalet biogra
fer har visserligen lämnats utförlig kostnads
specifikation, men i alltför många svar har 
flera kostnadsslag angetts enbart som en 
klumpsumma. Författaren har därför an
sett det mindre lämpligt att specificera kost
naderna i större utsträckning än som skett i 
tabell 6.32. Lone- och hyreskostnaderna har 
dock alltid redovisats separat, eller alterna
tivt har angetts att inga hyror debiterats bio
grafen respektive att helt eller delvis oav
lönad arbetskraft använts. I de fall »lön till 
biograf ägaren och dennes familj» uppgetts 
har kostnadsposten dock måst behandlas 
som lön till anställd personal. I några fall 
borde av beloppens storlek att döma denna 
kostnadspost visserligen ha rubricerats som 
rörelseresultat. Författaren misstänker emel
lertid att löner till anställd personal i mån
ga fall upptagits som »ägarlön», varför det 
inte varit möjligt att separera löneslagen så
som skedde för avgiftspliktiga biografer. 

För en bedömning av undersökta biogra
fers lönsamhet är emellertid enbart de totala 
särkostnaderna av intresse. I de fall räntor 

och avskrivningar uppgetts har dessa kost
nadsslag exkluderats. I likhet med tidigare 
principer har således till totalkostnaden en
bart hänförts särkostnaderna för ifrågava
rande biografår. 

En granskning av lönekostnaderna visar 
att de enskilda biograferna, främst då kedje
biograferna, har markant högre lönekostna
der än föreningsbiograferna. En förklaring 
kan vara skillnader i antalet föreställningar 
mellan olika biografgrupper. För förenings
biograferna gäller emellertid att de i betydan
de utsträckning använder helt eller delvis 
oavlönad arbetskraft, vilket torde vara den 
väsentligaste förklaringen till angivna skill
nader. Även för enskilda enbiografföretag 
gäller sannolikt ett liknande förhållande, 
nämligen att ägaren genom egna arbets
insatser kan hålla lönekostnaderna på en låg 
nivå. Dessutom finns bland denna grupp ett 
antal biografer som ägs av t.ex. en hem
bygdsförening, idrottsförening etc. Även i 
dessa fall kan visningsverksamhetens fortbe
stånd i stor utsträckning vara beroende av 
frivilliga arbetsinsatser. 

Det mest intressanta kostnadsslaget utgörs 
av hyreskostnaderna. Liksom för avgiftsplik
tiga biografer inkrävdes uppgifter om huru
vida ägarsamband föreligger mellan biograf -
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Tabell 6.32 Icke-avgiftsbelagda biografers genomsnittliga kostnadsstruktur för år 1969 
med fördelning på enskilda biografer och föreningsbiografer. 

Specifikation 

Lönekostnader 
Hyreskostnader 
Övriga kostnader 

Summa kostnader i genomsnitt 
per biograf 

Antal biografer 

Enskilda biografer 

Enbiografföretag Kedjebiografer 

Kronor Proc. Kronor Proc. 

8.800 25,9 
3.966 11,7 

21.227 62,4 

33.993 100,0 

36 

11.528 26,4 
7.482 17,1 

24.696 56,5 

43.706 100,0 

53 

Förenings
biografer 

Kronor Proc. 

4.346 18,7 
4.534 19,5 

14.384 61,8 

23.264 100,0 

44 

Samtliga 
biografer 

Kronor Proc. 

8.413 24,5 
5.555 16,2 

20.346 59,3 

34.314 100,0 

133 

och fastighetsägaren. Författaren misstänker 
emellertid att uppgiftslämnarna icke alltid 
förstått frågans innebörd. För några biogra
fer har svar överhuvud icke lämnats och i 
andra fall har frågan besvarats nekande 
trots att ägarsamband inte förefaller kunna 
uteslutas. 

Bland enskilda enbiografföretag finns 18 
biografer vilkas rörelse enligt uppgift bedrivs 
i egen fastighet. För 16 av dessa har beräk
nade hyreskostnader angetts. Den genom
snittliga hyreskostnaden uppgår för dessa 
biografer till ca 7.000 kronor, dvs. ett nå
got lägre belopp än genomsnittligt för samt
liga biografer. De båda övriga biograferna 
har inte belastats med någon hyreskostnad. 
Av återstående 18 biografer har för nio 
ingen hyra debiterats och för två av dessa 
har uppgetts att kommunen står för hyres
kostnaden och i ytterligare ett fall att kom
munen svarar för del av hyran. 

För 20 av de 53 kedjebiograferna bedrivs 
verksamheten i egen fastighet. För två av 
dessa har inga hyror upptagits och för de 
övriga 18 är genomsnittshyran knappt 10.000 
kronor, dvs. även i detta fall något lägre än 
genomsnittshyran för hela gruppen. För 
återstående 33 biografer har hyreskostnad 
i samtliga fall upptagits. 

För 14 av de 44 föreningsbiograferna 
sker filmvisningen enligt uppgift i egna lo
kaler och för dessa biografer har hyreskost
nad uppgetts i 10 fall med en genomsnitts
hyra på knappt 5.000 kronor. För 13 bio

grafer har ingen hyra upptagits och för dessa 
föreligger ägarsamband i fyra fall. 

6.3.4 Biografernas rörelseresultat 

6.3.4.1 Biografernas täckningsbidrag 

De icke-avgiftspliktiga biografernas bidrags-
struktur har återgetts i tabell 6.33. Den 
låga svarsfrekvensen minskar dock möjlig
heterna att bedöma deras ekonomiska situa
tion. Angivna genomsnittsvärden kan knap
past utgöra en skattning av medelvärdena 
för hela populationen av icke-avgiftsplik
tiga biografer. Frågan uppkommer då om 
mätresultaten kan antas över- eller under
skatta de »sanna» medelvärdena. Svarsstruk
turen ger därvid viss ledning. 

Totalt fanns vid årsskiftet 1969/70 ca 80 
kedjebiografer, dvs. 2/3 av denna del av 
populationen ingår i undersökningen. Det 
kan förmodas att dessa biografer i större ut
sträckning än övriga biografer drivs med 
åtminstone begränsade lönsamhetskrav. I 
förhållande till samtliga icke-avgiftspliktiga 
biografer torde därför kedjebiograferna ge
nomsnittligt ha en högre lönsamhet. 

Den största mängden icke-avgiftspliktiga 
biografer utgörs av föreningsbiografer, ca 
550, men även antalet enskilda enbiograf
företag, ca 400, är stort. Bägge dessa grup
per är underrepresenterade i förhållande till 
kedjebiograferna. Flera förklaringar till den-
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na underrepresentation kan tänkas. För det 
första måste urvalsförfarandet beaktas samt 
det förhållandet att antalet registrerade men 
ej verksamma biografer troligtvis är rela
tivt störst bland just dessa grupper. Man 
kan emellertid förmoda, att ju mer spora
disk och ju mer ideell verksamheten är, 
desto mindre blir kanske benägenheten och 
möjligheterna att delta i en undersökning 
av detta slag. Förmodligen kan antas att de 
ekonomiskt mest olönsamma biograferna är 
markant underrepresenterade, och i så fall 
torde angivna genomsnittsvärden närmast 
kunna betraktas som överskattningar av de 
»sanna» värdena även för dessa grupper. 

I tabell 6.33 har tre olika täckningsbidrag 
angetts, nämligen efter avdrag för andra sär

kostnader än hyres- och lönekostnader 
(TB I), efter reduktion av lönekostnaderna 
(TB II) samt slutligen efter minskning av 
även hyreskostnaderna (TB III). Utveck
lingen av de tre täckningsbidragen visar att 
när intäkterna reducerats med andra sär
kostnader än hyror och löner så återstår för 
samtliga grupper ca 40 procent av den ur
sprungliga genomsnittsintäkten. 

Lönsamhetsspridningen inom grupperna 
belyses i tabell 6.34, i vilken median- och 
kvartilvärden har redovisats för de tre olika 
täckningsbidragen. Spridningen är inte lika 
stor som för de avgiftspliktiga biograferna, 
men såsom framgår av tabellen är skillna
derna fullt märkbara mellan mer och mind
re lönsamma biografer. För TB I är kvar-

Tabell 6.33 Icke-avgiftsbelagda biografers bidragsstruktur för år 1969 med fördelning på 

enskilda biografer och föreningsbiografer. 

Specifikation 

= Täckningsbidrag II 
—i Hyreskostnader 

= Täckningsbidrag III 

Antal biografer 

Enskilda biografer 

Enbiograf
företag 

-f Genomsnittlig intäkt 35.896 
.—• Andra särkostnader än 21.227 

hyres- och lönekostnader 

= Täckningsbidrag I 14.669 
— Lönekostnader 8.800 

5.869 
3.966 

1.903 

36 

Kedjebio
grafer 

45.412 
24.696 

20.716 
11.528 

9.188 
7.482 

1.706 

53 

Förenings
biografer 

25.334 
14.384 

10.950 
4.346 

6.604 
4.534 

2.070 

44 

Samtliga 
biografer 

36.193 
20.346 

15.847 
8.413 

7.434 
5.555 

1.879 

133 

Tabell 6.34 Median- och kvartilvärden i kronor för icke-avgiftspliktiga biografers täck

ningsbidrag. 

Spridningsmått Enskilda biografei 

Enbiogr 

TBI 

övre kvartil 23.662 
Median 9.903 
Nedre kvartil 3.802 

Antal biografer 

afföretag 

TB II 

8.376 
2.908 

736 

36 

TB III 

2.648 
792 

1 

Kedjebiografer 

TB I TB II 

35.436 
18.726 
7.746 

14.012 
7.484 
2.646 

53 

TB III 

4.928 
1.155 

V. 313 

Föreninj 

TBI 

16.239 
4.974 
3.135 

;sbiografer 

TB II TB III 

10.441 4.030 
2.917 1.462 
1.185 30 

44 
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tilavståndet, dvs. avståndet mellan övre och 
nedre kvartil, mycket stort, särskilt då för 
enskilda biografer. 

Efter reduktion av lönekostnaderna sjun
ker täckningsbidragen kraftigt för i första 
hand enbiografföretag och föreningsbiogra
fer. När även hyreskostnaderna har dragits 
av uppgår för 25 procent av företagen i 
dessa båda grupper kostnaderna till ungefär 
samma belopp som intäkterna. 

Även för kedjebiograferna försämras re
sultaten kraftigt. Det övre kvartilvärdet för 
t.ex. TB III är endast obetydligt större än 
motsvarande värde för föreningsbiografer
na. Täckningsbidragens förändringar är re
lativt sett kraftigast för kedjebiograferna, 
dvs. för samtliga dessa biografer utgör löne-
och hyreskostnader en relativt större andel 
av totalkostnaderna än för övriga biografer. 
Detta framgår bl. a. av kvartilavståndet för 
TB III, vilket är ungefär lika stort för så
väl kedjebiograferna som för föreningsbio
graferna. 

6.3.4.2 Analys av rörelseresultaten 

Såsom framgår av ovanstående redogörelse 
är lönsamhetsskillnaderna avsevärda mellan 
biografer med fler än fem och biografer 
med högst fem föreställningar per vecka. 
Med utgångspunkt i analysen av avgifts
pliktiga kedjebiografer tyder undersöknings
resultaten på att samtliga icke-avgiftsplikti
ga biografer kan karakteriseras som direkt 
nedläggningshotade. Detta gäller även den 
mest lönsamma gruppen, kedjebiograferna. 
De icke-avgiftspliktiga biograferna är visser
ligen inte lika känsliga för kostnadsstegring
ar som de avgiftspliktiga biograferna, fram
förallt med tanke på att troliga ägarinsat-
ser och ideella insatser av föreningsmed
lemmar begränsar lönekostnaderna. Även 
med ett antagande om oförändrade intäkter 
i framtiden skulle dock t.o.m. helt obetyd
liga kostnadsstegringar medföra negativa 
täckningsbidrag (TB III) för flertalet bio
grafer. 

Med få undantag torde för här behand
lade biografer därför gälla att ett nedlägg

ningsbeslut är helt ofrånkomligt, såvida inte 
stödåtgärder av något slag sätts in. Frågan 
är således inte om utan när nedläggning 
kommer att ske. Även utan stödåtgärder 
kan dock verksamheten för dessa biografer 
tänkas fortgå under åtskilliga år trots att 
ekonomiska överväganden borde leda till ett 
nedläggningsbeslut. Orsakerna härtill är 
emellertid av sådan art att helt andra be
dömningar än strikt ekonomiska bör göras. 
Dessa bedömningar kan mellertid endast gö
ras individuellt för varje biograf och av den 
eller de för biografdriften ansvariga be
fattningshavarna. Dessa biografer blir dock 
som grupp betraktade föremål för ytterligare 
analys i kapitel 7 i samband med redogörel
sen för filmuthyrningens lönsamhet. 
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7 Undersökningar i filmuthyrareledet 

7.1 Undersökningarnas uppläggning och 
genomförande 

Såsom framgick av branschbeskrivningen i 
kapitel 4 kan de företag som bedriver film-
uthyrareverksamhet indelas i tre grupper: 
integrerade svenska filmbolag, fristående 
svenska filmuthyrare samt amerikanska pro
ducenters dotterbolag i Sverige. Med hän
syn till det begränsade antalet filmuthyrare 
beslöt författaren genomföra personliga, 
ostrukturerade intervjuer med samtliga till 
Filmägarnas Kontrollförening u.p.a. anslut
na företag.1 Syftet med intervjuerna var två-
faldigt. Författaren önskade dels skapa sig 
en uppfattning om de filmuthyrande företa
gens roll i distributionsprocessen och de prcn 
blem som filmuthyrarna upplever, dels — 
om möjligt — få underlag för en siffer
mässig granskning av filmuthyrningens eko
nomiska villkor. Det första syftet kan anses 
uppnätt, medan de strikt ekonomiska be
dömningarna inte har gett väntat utbyte. 
Orsakerna härtill är flera. 

Författaren var visserligen på förhand 
skeptisk till möjligheterna att hos de integre
rade bolagen urskilja det ekonomiska utfal
let av filmuthyrningsverksamheten. Även om 
speciella »filmuthyrningsavdelningar» kan 
sägas existera, dvs. i den bemärkelsen att viss 
personal företrädesvis sysslar med filmut-
hyrningi' så är arbetsuppgifterna så integre
rade i den totala verksamheten att det inte 
är möjligt göra en rättvisande, separat be

dömning av filmuthyrningsfunktionen. 
De fristående, svenska filmuthyrarnas be

nägenhet att medverka i undersökningen va
rierade starkt. Utöver de integrerade bola
gen och de amerikanska filmuthyrarna 
fanns vid undersökningstillfället totalt 17 
företag anslutna till branschorganisationen. 
Svenska Filminstitutets filmuthyrning har 
endast marginell karaktär och tre företags 
verksamhet var vilande. Hos återstående 13 
filmuthyrare har författaren genomfört en
dast sju intervjuer. Övriga företag har an
tingen helt vägrat medverka, alternativt 
krävt ersättning för sin medverkan. I ett 
par fall har författaren dessutom fått vissa 
uppgifter per telefon eller per brev. 

Praktiskt taget samtliga de svenska, fri
stående filmuthyrare som medverkat i un
dersökningen är mycket små, oavsett vilket 
mätt som används för att mäta företagens 
storlek. Dessutom är de inbördes heterogena 
(jfr beskrivningen i kap. 4). De uppgifter 
om företagens ekonomiska situation som er
hållits möjliggör inga genomsnittsberäkning
ar för denna grupp av filmuthyrare. En all
män karakteristik av företagen lämnas se
nare i kapitlet, v: 

De amerikanska filmuthyrarna har samt
liga deltagit i undersökningen. Utöver all-

1 Kontrollföreningens medlemmar valdes som 
intervjuobjekt eftersom en av filmuthyrarna vid 
undersökningstillfället var medlem i Kontroll
föreningen men ej i Sveriges Filmuthyrareför-
ening. 
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män information har för dessa företag även 
insamlats uppgifter rörande deras ekonomi. 
Såsom framgår av den följande redovisning
en kan inte heller för dessa företag göras 
några omfattande analyser. Det insamlade 
materialet belyser dock vissa förhållanden av 
intresse och har i begränsad omfattning 
kunnat läggas till grund för tentativa slut
satser rörande filmuthyrningens lönsamhet 
och distributionskostnadernas storlek. 

7.2 Filmuthyrarnas verksamhet 

7.2.1 De amerikanska filmuthyrarnas avtal 
med moderbolagen 

De amerikanska filmuthyrarna har med 
respektive moderbolag i USA ekonomiska 
avtal (franchise agreements) om verksam
hetens bedrivande. Samtliga avtal kan sä
gas utgöra en variant av typ modell B (se 
kap. 4), dvs. en delning av intäkterna var
vid moderbolagen svarar för vissa och dot
terbolagen för övriga kostnader. Avtalens 
principiella utformning är likartad hos samt
liga företag, men variationer i såväl kost
nadsfördelningen som redovisningsprinci
perna försvårar möjligheterna att t.ex. jäm
föra företagen inbördes. I allmänhet gäller 
att dotterbolagen får tillgodoräkna sig viss 
procent (undantagsvis ett fast belopp per 
vecka) av influtna bruttofilmhyror, och att 
denna del skall användas för att bestrida 
kostnader (operating expenses) för den fort
löpande verksamheten. Moderbolagen sva
rar vanligtvis för t.ex. kopiekostnader, pre
miär- och stödannonsering, textning etc, 
varvid dessa kostnader brukar avräknas »di
rekt», dvs. i redovisningen anges enbart mo
derbolagens andel efter avdrag för de i av
talet stipulerade kostnaderna. 

Variationer kan emellertid förekomma. 
Så kan t.ex. gälla att dotterbolaget får be
hålla olika procentsatser vid helaftonsfilmer 
och filmer av normal spellängd. Ibland re
duceras influtna bruttofilmhyror med kost
naderna för t.ex. premiär- och stödannon

sering, och därefter delas intäkterna (och de 
övriga kostnaderna) i vissa angivna propor
tioner. Mestadels är den procentuella fördel
ningen av intäkterna proportionell; i något 
fall är moderbolagens andel progressivt sti
gande. I ett fall gäller att moderbolaget väl
jer ut ett visst antal filmer (6—10) per år 
för vilka en procentuell fördelning gäller, 
medan övriga filmers intäkter fördelas en
ligt andra procentsatser. Något avtal stipu
lerar att viss del (under undersökningsperio
den varierande för olika år) av premiär-
och stödannonsering skall falla på dotterbo
lagets andel och resten på moderbolaget. 

De ekonomiska avtalen mellan moderbo
lag och dotterbolag syftar ytterst till att 
åstadkomma ett systematiserat avräknings
förfarande mellan enheterna, varvid dotter
bolagens andel av influtna filmhyror har 
bestämts så att denna i stort skall motsvara 
kostnaderna för den löpande verksamheten. 
Något ekonomiskt överskott för dotterbola
gen skall ej framkomma och gör det i all
mänhet ej heller. Mindre avvikelser mellan 
dotterbolagens andelar av filmhyrorna och 
deras kostnader regleras på olika sätt, t.ex. 
genom »lån» från moderbolaget om dotter
bolagens andel ej förslår att täcka kostna
derna. Som en allmän karakteristik av av
talen kan sägas att de förefaller onödigt 
komplicerade med långtgående krav på de
taljerad kostnadsredovisning av även kvan
titativt helt obetydliga kostnadsslag. 

Relationerna till moderbolagen känne
tecknas överhuvud av en hård styrning. Dot
terbolagens möjligheter att ta egna initiativ 
i skilda avseenden förefaller starkt begrän
sade. Även om speciella betingelser på den 
svenska marknaden (som svårligen låter sig 
löpande bevakas från USA) kan motivera 
avsteg från de principer moderbolaget dra
git upp för verksamheten, så tycks avsteg 
från det regelmässiga handlandet höra till 
undantagen. Det kan t.ex. betraktas som en 
självklarhet att den svenska platschefen bor
de ha större möjligheter bedöma en films 
marknadsförutsättningar än en tjänsteman 
på moderbolaget. Trots detta förekommer 
det att t. ex. antalet på den svenska mark
naden utsläppta filmkopior bestäms utan att 
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den svenske platschefen rådfrågas. Överhu
vud förefaller verksamheten bedrivas med 
få avvikelser från invanda mönster. Om
sättningssiffrorna tycks utgöra den enda 
måttstocken på hur väl ett företag lyckas. 
Inte i något fall har författaren stött på en 
genomtänkt lönsamhetsbedömning. Som ex
empel kan nämnas att man tidigare bland 
filmuthyrarna fäste stort avseende vid an
talet sättningar (bookings). Fortfarande före
faller detta »lönsamhetsmått» att beaktas i 
åtminstone begränsad utsträckning inom 
många företag. Författaren har tagit del av 
minst ett konkret exempel på hur den svens
ke platschefen »tvingades» sätta filmen på 
ytterligare ett antal biografer för att tillgodo
se moderbolagets önskemål om ett visst 
minsta antal sättningar. 

7.2.2 De amerikanska bolagens arbetsformer 

Ett filmuthyrande bolags verksamhet domi
neras av tre arbetsuppgifter: filmsättning, 
fysisk distribution (inkl. lagerhållning) och 
fakturering. Dessa arbetsuppgifter är för 
samtliga filmuthyrare — såväl amerikanska 
som övriga bolag — av »hantverksmässig» 
karaktär och mycket arbetskrävande. 

Filmsättningen sköts av en filmchef, som 
till sin hjälp vanligen har en eller flera film-
sättare. Deras arbetsuppgifter är att plane
ra sättningen av olika filmer, dvs. besluta 
om på vilka orter en film skall visas, vilken 
biograf filmen skall distribueras genom samt 
när och i vilken tidsmässig omfattning detta 
skall ske. Arbetet genomförs på så sätt att 
filmchefen via telefonkontakt med de bio
grafer som visar bolagets filmer undersöker 
publikfrekvensen under måndag och tisdag. 
På grundval av denna information beslu
tar han att filmen skall »tas ned» (sändas 
till nästa biograf i distributionskedjan) eller 
köras ytterligare en vecka. Det stora antalet 
biografer — och för de amerikanska film
uthyrarna också det stora antalet filmer i 
distribution — gör att arbetsuppgiften blir 
tidskrävande. Som exempel kan nämnas att 
de amerikanska bolagen under undersök

ningsperioden genomsnittligt hade fyra per
soner sysselsatta enbart med filmuthyrning. 

Den fysiska distributionen och lagerhåll
ningen utgör tjänster som delvis köps från 
utomstående specialistföretag vad avser dels 
transporten av filmkopior från filmlagret till 
järnvägen, dels lagring av filmkopiorna. Till 
distribution och lagerhållning hör också lag
ring av affischer och stillbilder samt distri
bution av dessa till biograferna. Dessa upp
gifter sköts av anställd personal. Hos de 
amerikanska bolagen varierade lagerperso
nalens storlek från en till åtta personer be
roende på i vilken omfattning specialist
tjänster köps utifrån. 

Liksom film sättningen görs faktureringen 
per vecka. Till grund för denna ligger 
biografernas kassarapporter, vilka insänds 
till filmuthyraren varje vecka. I dessa rap
porter upptas all den information som krävs 
för faktureringen, men dessutom specifice
ras biljettintäkterna på dag och föreställning. 
Uppgifter lämnas också om bl.a. antalet fri
biljetter och till vilka besökskategorier dessa 
lämnats.1 Faktureringen görs sedan manu
ellt och omfattar f ilmhyra, kostnader respek
tive hyra för biografreklam, frakt- och por
tokostnader samt försäkrings- och censur-
avgifter. Antalet fakturor per år varierar för 
bolagen men torde för de större filmuthy
rarna uppgå till mellan 5.000 och 10.000. 

Möjligheterna till tekniska rationalisering
ar inom filmuthyrarverksamheten förefaller 
stora. Därpå tyder bl.a. att Cinema Interna
tional2 efter fusionen enligt uppgift från 
bolaget har ökat arbetsstyrkan med enbart 
två personer i förhållande till vad bolagen 
var för sig hade före fusionen trots att om
sättningen är ungefär lika med summan av 
de tidigare bolagens sammanlagda omsätt
ning. Enligt vad som är författaren bekant 
har det fusionerade bolaget ändå inte vid
tagit några principiella förändringar i ar
betssättet. 

1 Ett ex. av kassarapporten insänds en gång 
i veckan till filminstitutet varvid relevanta upp
gifter stansas på hålkort som underlag för in
stitutets inkomstkontroll och statistikarbete. 

2 Cinema International bildades hösten 1970 
genom fusion mellan Film AB Paramount och 
Universal Film AB. 
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7.2.3 Fristående svenska filmuthyrare 

I jämförelse med de amerikanska bolagen 
är de fristående, svenska filmuthyrarnas 
verksamhet mycket begränsad. Såsom fram
går av kapitel 4 torde de visserligen svara för 
ca 40 procent av samtliga de filmer som 
i början av år 1969 fanns i distribution. An
delen kan i och för sig vara korrekt. Bola
gen kan existera juridiskt och ha visnings
rättigheterna och därmed pricipiella möjlig
heter att också hyra ut filmerna. Tre av de 
vid undersökningstillfället registrerade bola
gen drev dock ingen som helst verksamhet. 
För ytterligare några företag kunde konsta
teras att endast en sporadisk filmuthyrning 
ägde rum. 

För en handfull företag förekom dock en 
regelbunden verksamhet. Omsättningen hos 
dessa filmuthyrare uppgick endast undan
tagsvis till mer än 300 tkr. Författaren torde 
då ha haft kontakt med de större företagen 
inom gruppen. Gruppen som helhet kan ur 
kvantitativ synvinkel betraktas som helt obe
tydlig. Detta gäller antingen företagens om
sättningssiffror betraktas eller om betydel
sen mäts med det antal filmer som faktiskt 
var i distribution vid undersökningstillfället. 
Intresset fokuseras därför i fortsättningen 
företrädesvis till de amerikanska filmuthy
rarna. 

7.3 Filmuthyrarnas lönsamhet 

7.3.1 De amerikanska filmuthyrarnas in
täkts- och kostnadsförhållanden 

Genom att de amerikanska filmuthyrarna 
dels är hårt styrda från sina moderbolag, 
dels följer eller tvingas följa de allmänna 
överenskommelser som gäller inom film
branschen (jfr. kap. 4), så kan de närmast 
betraktas som ett slags »expeditionscentra
ler». Deras uppgift blir att i Sverige distri
buera av moderbolaget utvalda filmer till så 
många som möjligt av de biografer med vil
ka dotterbolagen sedan länge har distri-
butionsöyerenskommelsef. Eftersom inga 
större skillnader föreligger i de amerikanska 

filmuthyrarnas sätt att utföra distributions
arbetet kan en ekonomisk analys inte ge 
någon särskilt intressant information. 

På grund av olikheter i avtalen mellan 
moderbolag och dotterbolag och skillnader 
i redovisningsprinciper mellan olika bolag 
kan inga exakta beräkningar av kostnader
na för distributionsarbetet göras. Författa
ren har ändå redovisat de uppgifter som 
kan utläsas av bolagens interna redovis
ningshandlingar. Dessa återfinns i tabell 7.1 
och har begränsats till intäkterna samt de 
kostnadsposter för vilka författaren anser 
att en någorlunda hög jämförbarhet förelig
ger. Intäkterna utgörs av respektive bolags 
totalintäkter, vilka i det närmaste är iden
tiska med influtna filmhyror samt de de
biteringar som görs för biografreklam, frak
ter, försäkrings- och censuravgifter.1 Kost
naderna består i huvudsak av sådana kost
nader för den administrativa verksamheten 
(operating expenses), vilka för alla bolag av
gränsas på ungefär likartat sätt. I den mån 
kostnader för premiär- och stödannonsering 
eller t.ex. kostnaderna för biografreklamen 
redovisas öppet (endast för vissa bolag) har 
dessa kostnader hänförts till posten »över
skott». Överskottet utgörs till största delen 
av till respektive moderbolag utbetalda an
delar. För att få fram de faktiskt gjorda 
nettoutbetalningarna måste emellertid över
skottet reduceras med i första hand kostna
derna för kopior, premiär- och stödannon
sering samt nettot — vilket kan vara både 
positivt och negativt — av biografreklamen, 
censur- och försäkringsavgifterna. Dessutom 
skall överskottet täcka ytterligare några 
kostnadsposter, t.ex. avskrivningar och utbe
talda skatter. De senare kostnadsslagen fö-: 
refaller dock helt obetydliga, Och vid de få 
tillfällen de öppet redovisats bland admini
strativa omkostnader har de exkluderats från 
dessa. .-•-,„ • •"; .-.,.. . 

De genomsnittliga bruttointäkterna från 
Samtliga företag har under perioden varierat 
mellan ca 4rmkr och ca 5 mkr. Variationer-
ha* överensstämmer av förklarliga skäl med 

^^Debiteringar för biografreklam avser af
fischer och hyra för stillbilder (jfr. framställ
ningen på s. 66). '-'"• ''" 
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Tabell 7.1 De amerikanska filmuthyrarnas genomsnittliga intäkter och kostnader i tkr 
under åren 1964—1969. 

Specifikation 

Bruttointäkter 
Max.-intäkter 
Min.-intäkter 

Löner inkl. sociala avgifter 
Hyror 
Allmänna omkostnader: 

Momsbelagda 
Ej momsbelagda 

»överskott» 

Antal företag 

1964 

4.095 
(6.197) 
(3.055) 

530 
43 

71 
116 

3.335 

6 

1965 

4.093 
(9.154) 
(2.196) 

506 
30 

64 
128 

3.365 

7 

1966 

4.342 
(9.177) 
(1.861) 

470 
29 

60 
122 

3.661 

8 

1967 

4.911 
(8.786) 
(1.152) 

506 
32 

75 
134 

4.164 

8 

1968 

4.483 
(6.978) 
( 946) 

542 
33 

77 
156 

3.675 

8 

1969 

4.776 
(7.390) 
(2.375) 

575 
37 

65 
163 

3.936 

8 

tidigare redovisade fluktuationer i biograf
ledet, dvs. stigande intäkter t.o.m. 1967, en 
relativt kraftig nedgång 1968 samt en be
gränsad återhämtning under periodens sista 
år. Variationerna mellan olika företag är 
mycket stora, vilket framgår av de angivna 
maximi- och minimiintäkterna. Detta beror i 
första hand på skillnader i företagens »stor
lek», men det är inte så att samma företag 
genomgående för alla år har den största 
(minsta) omsättningen. Betydelsen av att få 
en publikdragande film är särskilt märkbar 
för filmuthyrarna, vilket gör att omsättning
en för enskilda företag kan fluktuera myc
ket kraftigt mellan olika år. En granskning 
av variationerna kring den genomsnittliga 
omsättningen för hela perioden för vart och 
ett av företagen visar att under det »bästa» 
respektive »sämsta» året utgjorde omsätt
ningen 123 respektive 58 procent av period
genomsnittet för det företag som uppvisar 
den största omsättningsmässiga spridningen. 

Enligt utredningsdirektiven åligger det 
filmutredningen att undersöka de ekonomis
ka konsekvenserna för filmbranschen om 
biograffilmen skulle komma att belastas med 
mervärdeskatt. Den indelning av filmuthy
rarnas administrationsomkostnader som i 
bolagens redovisning ofta uppdelas på ca 
30-talet olika kostnadsslag tjänar här inget 
syfte. Som underlag för en analys av mer
värdeskattens konsekvenser har författaren 
i stället försökt gruppera kostnaderna med 

hänsyn till om mervärdeskatt i nuläget ut
går eller ej.1 

Lone- och hyreskostnader utgör de två 
tyngst vägande kostnadsslagen för vilka mer
värdeskatt icke utgår och vilka dessutom 
alltid redovisas särskilt och entydigt i samt
liga företags bokföring. Övriga kostnadsslag 
har sammanförts i två huvudgrupper, 
»Momsbelagda» och »Ej momsbelagda». I 
bägge grupperna finns kostnadsslag som 
otvetydigt kan hänföras till respektive grupp. 
Så är t.ex. fallet för telefon- och telegram
kostnader (ej momsbelagda) och frakter 
(momsbelagda). I andra fall kan ett kost
nadsslag, t.ex. »resor», innehålla både 
momsbelagda (restaurangtjänster) och ej 
momsbelagda (traktamenten) kostnader. För 
varje kostnadsslag har författaren därvid 
måst göra en subjektiv bedömning av kost
nadsslagens grupptillhörighet. 

Ett av de tyngst vägande momsbelagda 
kostnadsslagen särredovisas tyvärr inte i alla 
företags redovisning, nämligen kostnaderna 
för premiär- och stödannonsering. Endast 
fyra — för 1969 dock enbart tre — bolag 
har öppen redovisning av dessa reklamkost
nader. Baserat på detta underlag uppgår 
den genomsnittliga kostnaden för premiär-
och stödannonsering till 279, 262, 262, 299, 

1 Analysen återfinns i betänkandets avd. II, 
Synpunkter på mervärdeskatt på biograffilm. 
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269 samt 318 tkr för respektive undersök
ningsår. 

7.3.2 Distributionskostnadernas höjd — 
några tentativa resonemang 

Vid given efterfrågan påverkas de totala 
distributionskostnadernas storlek i filmut-
hyrareledet av i stort sett tre förhållanden. 
I första hand influeras kostnaderna av distri
butionsarbetets organisation. Såsom fram
hölls i avsnitt 7.2.2 förefaller möjligheterna 
till tekniska rationaliseringar av filmuthyra-
reverksamheten stora. En analys av dessa 
möjligheter faller inom området administra
tiv rationalisering och kan knappast göras 
av en utomstående observatör, särskilt som 
en sådan analys skulle kräva en översyn 
över och trolig revidering av målen för film
uthyrningsverksamheten. 

Den andra kostnadspåverkande faktorn 
utgörs av antalet filmer i distribution. Ju 
fler filmer som ingår i filmuthyrarnas utbud, 
allt annat lika, desto högre blir distribu
tionskostnaderna. Kostnadspåverkan sker i 
första hand genom tillväxten i filmuthyrar
nas lagrings- och hanteringskostnader. I and
ra hand ökar också de rörliga kostnaderna 
i samband med uthyrning av filmerna. Den
na senare kostnadsökning kan visserligen 
uppvägas av intäktsökningar så att ett posi
tivt bidrag uppkommer, men som senare 
skall visas är det föga troligt att all uthyr
ning verkligen ger ett positivt bidrag. Främst 
sammanhänger lönsamheten förmodligen 
med typ av biograf, men lönsamheten på
verkas sannolikt även av vilken film som 
hyrs ut. 

Den tredje kostnadspåverkande faktorn 
utgörs av biografstrukturens utseende. Det 
stora antalet biografer torde vara den kan
ske väsentligaste faktorn vid en bedömning 
av filmuthyrningens lönsamhet. Liksom för 
filmerna gäller för biograferna, att kostna
der och intäkter måste sammankopplas i 
analysen. Utgångspunkten för resonemanget 
kan tas i filmhyresprinciperna. Eftersom 
dessa inte byggts upp på ett sådant sätt att 
filmuthyraren garanteras en merintäkt vid 
filmuthyrningen som åtminstone motsvarar 

merkostnaden för att hyra ut en film, så kan 
de minst lönsamma biograferna — liksom 
de minst lönsamma filmerna — ge upphov 
till negativa bidrag. 

Mellan de båda senast nämnda kostnads
påverkande faktorerna råder troligen ett 
samband. Det går visserligen inte att påvisa 
med utgångspunkt i författarens undersök
ningsmaterial men förefaller logiskt håll
bart, nämligen att det omfattande antalet 
biografer tenderar att öka antalet filmer i 
distribution. Kanske borde denna hypotes 
i stället uttryckas som så, att filmuthyraren 
tvekar ta även en icke-publikdragande film 
ur distribution, eftersom det i framtiden all
tid kan tänkas uppstå någon efterfrågan på 
just den filmen. Den fortsatta analysen be
handlar de båda senare kostnadspåverkande 
faktorerna, varvid såväl efterfrågans storlek 
som filmhyresprinciperna betraktas som giv
na. Först skall dock göras ett försök till upp
skattning av den totala, operativa distribu
tionskostnaden i filmuthyrareledet. 

De kostnadsuppgifter som redovisats i 
tabell 7.1 avser de operativa kostnaderna för 
de amerikanska filmuthyrarnas verksamhet. 
Den största kostnadsposten utgörs av löne
kostnaderna. Dessa kostnader kan för andra 
filmuthyrare förmodas stå i ungefär samma 
proportion till verksamhetsvolymen som fal
let är för de amerikanska bolagen, i varje 
fall om man för familjebolag först minskar 
eventuellt rörelseöverskott med ett belopp 
motsvarande marknadsvärdet av ägarens ar
betsinsats. Lönekostnadernas storlek beror 
dock på huruvida filmuthyraren har eget 
filmlager eller om han köper lagrings- och 
distributionstjänster från utomstående spe
cialistföretag. Om det senare förhållandet 
gäller, så växer de allmänna omkostnaderna 
troligen i ungefär samma proportion som 
lönekostnaderna avtar. För de allmänna 
omkostnaderna gäller sannolikt att deras 
storlek är mer beroende av verksamhetens 
omfattning än av bolagstyp, dvs. den löpan
de verksamheten bedrivs troligen på i stort 
sett samma sätt inom alla filmuthyrande 
bolag. Återstår slutligen hyreskostnaderna 
som möjligtvis borde särbehandlas i ana
lysen. För de integrerade bolagen kan hyres-
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kostnaden eventuellt betraktas som en odel
bar samkostnad för verksamheten, dvs. den 
för filmuthyrningen erforderliga hyreskost
naden kan sannolikt inte på ett logiskt sätt 
särskiljas från hyreskostnaderna för verk
samheten i övrigt. För fristående filmuthyra
re kan hyreskostnaderna i allmänhet förmo
das vara lägre än för de amerikanska bo
lagen. Såsom framgår av tabell 7.1 utgör 
hyreskostnaderna endast en obetydlig del, 
ca fyra till fem procent, av de totala kost
naderna i tabellen. 

Eftersom filmuthyrningsverksamheten ut
förs på i stort samma sätt hos alla filmut
hyrare torde det vara realistiskt att anta, att 
även kostnadsstrukturen uppvisar stor över
ensstämmelse mellan skilda bolag. Utöver 
löner utgör t. ex. kostnaderna för frakter, 
porton, telefon och fakturering (faktura
papper, kuvert etc), kostnadsslag som finns 
hos samtliga filmuthyrare. Alla här nämnda 
kostnader står i direkt relation till verksam
hetens omfattning. Den totala kostnaden för 
filmuthyrningsverksamheten domineras där
för kraftigt av kostnader som växer, propor
tionellt eller språngvis, med ökningar i verk
samhetsvolymen. Eftersom hyreskostnaderna 
och vissa andra fasta särkostnader (t. ex. 
försäkringar) svarar för blott en begränsad 
del av totalkostnaden, torde uppgifterna från 
de amerikanska filmuthyrarna kunna an
vändas som approximativ värdemätare för 
de totala distributionskostnaderna i filmut-
hyrareledet. 

Med utgångspunkt i antagandet om en 
ungefärlig proportion mellan verksamhets
volymen och distributionskostnadernas höjd 
återstår att avgöra hur volymen skall be
stämmas. Under undersökningsperioden har 
de amerikanska bolagens filmer haft en 
marknadsdel på ca 60 procent av den totala 
bruttobiljettintäkten i landet.1 Mäter man i 
stället antalet filmer i distribution (se tab. 
4.2, s. 48) finner man att dessa bolag mot 
slutet av undersökningsperioden svarade för 
ca 43 procent av samtliga filmer, dvs. 1.115 
av 2.594 filmer. Såsom framhölls i kapitel 4 
är dock antalet faktiskt visade filmer för 
fristående filmuthyrare betydligt lägre än 
det antal som uppgetts vara i distribution. 
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En granskning av filminstitutets statistik ger 
vid handen (se tab. 3.2, s. 36), att antalet 
visade filmer mot slutet av undersöknings
perioden uppgick till ca 2.200. Om man an
tar att diskrepansen mellan filmer i distribu
tion och faktiskt visade filmer är hänförbar 
till främst fristående filmuthyrare, så skulle 
de amerikanska bolagen svara för ca 50 
procent av antalet visade filmer. Innebörden 
av detta antagande blir bl. a. den, att de 
amerikanska bolagens filmer genomsnittligt 
skulle spela in högre biljettintäkter än övriga 
filmer. Eftersom dessa bolag distribuerar 
merparten av visade premiärfilmer, vilka i 
sin tur svarar för den övervägande andelen 
biljettintäkter i landet, förefaller det logiskt 
att marknadsandelen mätt med försäljnings
intäkter blir högre än när mätetalet avser 
andelen visade filmer. 

Huruvida distributionskostnaderna är mer 
relaterade till antalet filmer än till inspel
ningsbeloppen är svårt att avgöra. Används 
emellertid ovannämnda procenttal som 
maximi- och minimigränser skulle de totala, 
operativa kostnaderna för filmuthyrningen 
kunna grovt skattas. De amerikanska bola
gens operativa kostnader uppgick år 1969 
till ca 840 tkr i genomsnitt, vilket för samt
liga åtta bolag ger en kostnad av ca 6,7 
mkr.2 Med ovan angivna gränser skulle 
detta motsvara totala, operativa kostnader 
för samtliga filmuthyrare på mellan ca 11 
mkr och ca 14 mkr. Helt oavsett precisionen 
i dessa skattningar bör då observeras, att 
angivna belopp inte utgör mer än en del 
av distributionskostnaderna i filmuthyrare-
ledet. Utöver operativa kostnader tillkom
mer också kostnader för filmernas lanse
ring, såsom premiär- och stödannonsering. 
Dessa senare kostnader har dock inget in
tresse för den fortsatta analysen. 

Sambandet mellan de operativa kostna
derna och verksamhetsvolymen kan knap-

1 Enligt uppskattningar som redovisas i kapi
tel 9 uppgick den genomsnittliga marknadsan
delen till 58,3 procent. 

2 Eftersom antalet bolag har varierat under 
perioden har författaren utgått från undersök
ningsperiodens sista år. Ett annat förfarings
sätt, t. ex. ett vägt genomsnitt för hela perioden, 
skulle enbart ge en skenprecision åt beräk
ningarna. 
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past vara proportionellt, eftersom flera fasta 
kostnader är särkostnader för verksamheten 
som helhet (företagsledarens lön, hyra, etc). 
Löner till filmsättare och lagerpersonal ut
gör emellertid exempel på fasta särkostna
der som vid tillräckligt stora minskningar i 
verksamhetsvolymen kommer att minska 
språngvis. En reduktion av antalet filmer 
i distribution kan som ovan antytts inte 
frikopplas från biografstrukturens inverkan 
på verksamhetsvolymen och därmed på kost
naderna. I detta avseende kan viss ledning 
hämtas ur undersökningsresultaten från två 
undersökningar som gjorts internt inom vissa 
företag i branschen. 

Vid två tillfällen har Sveriges Filmuthyra-
reförening (1970) genomfört analyser av re
lationen mellan antalet fakturor och film
hyresbeloppens storlek. Den första under
sökningen genomfördes 1969, varvid fyra 
filmuthyrare medverkade. Undersökningen 
upprepades året därpå med en utvidgad 
undersökningsgrupp omfattande följande nio 
företag: 

Columbia Film AB 
Film AB Corona 
AB Europa Film 
AB Fox Film 
Pallas Film AB 
Sandrew Film & Teater AB 
AB Svensk Filmindustri 
United Artists AB 
Warner-Sergel Film AB 

Endast resultaten från den senaste under
sökningen redovisas här. 

Undersökningen genomfördes under fyra-
veckorsperioden 28 september t. o. m. den 
25 oktober 1970. De i undersökningen in
gående företagen uppmanades att dels räkna 
antalet fakturor under perioden, dels sum
mera bruttofilmhyrorna med fördelning på 
följande grupper av filmhyresbelopp: 

Grupp Bruttofilmhyrans 
storlek i kronor 

I 
II 

III 
IV 

Mindre än 24,99 
25,00—49,99 

50,00—249,99 
250,00 el. högre 

Enligt de generella filmhyresbestämmel-
serna (se kap. 4) betalar icke-avgiftspliktiga 
biografer 20 procents filmhyra för biljettin
täkter t. o. m. 250 kronor, dvs. en maximal 
filmhyra av 50 kronor per vecka. Denna 
filmhyra motsvarar alltså i det närmaste un
dersökningsgrupperna I och II ovan; maxi-
mihyran faller dock i grupp III. För bio
grafer med högst fyra ordinarie föreställ
ningar per vecka utgår en filmhyra på 35 
procent av intäkter över 250 kronor medan 
biografer med fem föreställningar betalar 40 
procent på dessa intäktsbelopp. 

Resultaten från utredningen har återgetts 
i tabell 7.2. Undersökningsresultaten har i 
tabellen redovisats dels specificerat för re
spektive filmhyresgrupp, dels ackumulerat 

Tabell 7.2 Procentuell och absolut fördelning av fakturor och filrnhyror för nio film
uthyrare under perioden 28.9.70—25.10.70. 

Filmhy-

grupp 

I 
II 
III 
IV 

Fakturor 

Specificerat 

Antal Proc. 

729 
1.108 
1.981 
1.780 

13,0 
19,8 
35,4 
31,8 

Ackumulerat 

Antal 

729 
1.837 
3.818 
5.598 

Proc. 

13,0 
32,8 
68,2 

100,0 

Filmhyror 

Specificerat 

Tkr 

13,3 
40,2 

240,0 
3.559,2 

Proc. 

0,4 
1,0 
6,2 

92,4 

Ackumulerat 

Tkr Proc. 

13,3 0,4 
53,5 1,4 

293,5 7,6 
3.852,7 100,0 

Källa: Sveriges Filmuthyrareförening (1970). 

Anm.: Beloppen avrundade i förhållande till källan. 
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över grupperna. Såsom framgår av tabellen 
uppgick antalet fakturor under perioden till 
inte mindre än 729 i grupp I, dvs. fakturor 
med lägre filmhyresbelopp än 25 kronor. 
Denna grupp svarade för drygt 13 procent 
av samtliga fakturor men för enbart 0,4 
procent av intäkterna. I filmhyresgrupp II 
fanns 1.108 fakturor motsvarande 1,0 pro
cent av filmhyresintäkterna. Grupperna I 
och II omfattade tillsammans 32,8 procent 
av fakturorna men enbart 1,4 procent av 
intäkterna. Det största antalet fakturor åter
fanns i grupp III med 1.981 eller 35,4 pro
cent. Trots det hade gruppen enbart 6,2 pro
cent av intäkterna. Grupp IV slutligen in
rymmer alla fakturor på 250 kronor och 
däröver. Under perioden återfanns ca 1/3 
av samtliga fakturor i denna grupp men des
sa 1.780 fakturor svarade för inte mindre än 
drygt 3,5 mkr i intäkter eller 92,4 procent 
av periodens totalintäkter. 

I undersökningen har också angetts hur 
antalet fakturor med filmhyresbelopp under 
50 kronor, dvs. sammanlagda antalet faktu
ror i grupperna I och II, fördelar sig i pro
cent av olika bolags samtliga fakturor re
spektive de sammanlagda intäkternas andel 
av bolagens totalintäkter. Resultatet fram
går av nedanstående tablå: 

Bolag Antal fakturor Filmhyror i grup-
nr i grupp I och II perna I och II 

i proc. av samt- i proc. av to-
liga fakturor talintäkten 

1 44,96 6,00 
2 38,38 1,71 
3 35,53 2,29 
4 34,29 1,65 
5 31,58 0,90 
6 30,82 0,57 
7 23,12 0,34 
8 23,01 1,56 
9 21,70 1,15 

Samtliga 32,81 1,39 

Tablån antyder stora skillnader i bolagens 
kund- och fakturastruktur. För bolag nr 1 
faller nästan hälften av samtliga fakturor på 
de båda grupperna med minsta fakturabe
lopp medan för bolag nr 9 dessa fakturor 

svarar för ungefär 1/5 av totalantalet fak
turor. Även om skillnaden bolagen emellan 
är stor, så kan konstateras att även för bo
lag nr 9 måste dessa småfakturor utgöra en 
tung belastning. 

Innan kund- och fakturastrukturen kom
menteras ur effektivitetssynvinkel skall någ
ra synpunkter på undersökningen och dess 
uppläggning ges. För det första skall konsta
teras att enbart nio filmuthyrande företag 
deltog i undersökningen. De integrerade bo
lagen var fullständigt representerade medan 
endast tre amerikanska och tre fristående, 
svenska filmuthyrare ingick. Visserligen till
frågades inga andra företag, varför det inte 
fanns något bortfall i formell mening. De 
stora företagen i branschen är emellertid 
överrepresenterade. Om alla företag hade 
deltagit skulle troligen snedfördelningarna 
ha varit ännu mer markerade. 

Även i tidsmässigt hänseende är under
sökningen begränsad. Det finns dock knap
past anledning förmoda att kund- och fak
turastruktur varierar under året. Däremot 
utgör undersökningsperioden en typisk »bio
månad», vilket möjligen skulle kunna inne
bära att filmhyrorna är något större än un
der annan del av året eller i varje fall än 
genomsnittligt för året. Om så är fallet 
skulle således intäkternas snedfördelning vid 
ett mer rättvisande urvalsförfarande kunna 
tänkas vara annorlunda och då troligen nå
got mindre skev. Skillnaderna kan dock 
knappast vara mer än marginella. 

Resultatens informationsvärde skulle ha 
varit betydligt högre om en något annor
lunda indelning hade gjorts vid undersök
ningen. Filmhyresgrupp IV är alltför stor, 
eftersom samtliga filmhyror på 250 kronor 
och däröver är inkluderade. Framförallt 
skulle dock en uppdelning av hur filmhy
rorna fördelar sig på avgiftspliktiga och icke-
avgiftspliktiga biografer ha varit värdefull. 
Trots dessa brister ger dock undersökningen 
viss vägledning för en bedömning av kund-
och fakturastrukturens inverkan på bransch
effektiviteten som helhet. 

En granskning av tabell 7.2 visar att fak
turorna avseende icke-avgiftspliktiga biogra
fer måste återfinnas i samtliga fyra grupper. 
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Utifrån allmän kännedom om dessa biogra
fers storlek och det förhållande att de som 
grupp svarar för endast drygt 10 procent av 
totalintäkterna i landet kan den slutsatsen 
dras, att fakturorna i grupperna I—III helt 
måste vara hänförliga till icke-avgiftsplikti
ga biografer. Eftersom ingen uppdelning 
skett av filmhyresgrupp IV, så begränsas 
framställningen i detta avsnitt till att gälla 
enbart icke-avgiftspliktiga biografer. Be
gränsningen utesluter dock icke att dragna 
slutsatser kan avse biografer i filmhyres
grupp IV, i första hand icke-avgiftsplikti
ga men också vissa avgiftspliktiga biografer. 

Av den totala faktureringen faller minst 
2/3 på de icke-avgiftspliktiga biograferna. 
Dessa fakturor ger emellertid upphov till 
enbart ca 7 procent av influtna filmhyror. 
Minsta eftertanke ger vid handen att denna 
verksamhet måste kosta åtskilligt mycket 
mer än vad den inbringar. 

De sättningar som ger upphov till film-
hyror i grupp I torde inte ha förutsättningar 
att spela in sina särkostnader hos något bo
lag. Troligen gäller denna slutsats även för 
sättningar motsvarande fakturor i grupp II 
och undantagsvis även i grupp III. Inte ens 
med tillgång till det fullständiga undersök
ningsmaterialet skulle dock några säkra slut
satser kunna dragas. Särkostnadernas stor
lek är nämligen beroende av de beslut som 
lönsamhetsproblemet kan leda till. Om be
slutet blir att inga åtgärder skall vidtagas, 
så torde sättningar avseende grupp III och 
enstaka sättningar avseende grupp II ha 
goda förutsättningar att betraktas som »lön
samma». Om bolagen i stället undersöker 
lönekostnader för den personal som krävs 
för att möjliggöra sättningar hos de icke-
avgiftspliktiga biograferna, de telefon-, frakt-
och portokostnader etc. som skulle bortfalla 
om inga av dessa biografer tilläts få leve
ranser, så skulle troligen samtliga sättningar 
bli olönsamma och därmed gruppen icke-
avgiftspliktiga biografer. 

Slutsatsen behöver i och för sig icke gälla 
för alla bolag. För ett mindre filmuthyrare-
företag, i vilket ägaren själv kanske svarar 
för merparten av arbetsinsatsen, kan kon
klusionen bli den motsatta. Hans tid tillåter 

honom kanske — vid sidan av mer lönande 
sättningar — att betjäna även icke-avgifts
pliktiga biografer och på denna verksamhet 
få ett överskott. Ur kvantitativ synvinkel är 
dock dessa filmuthyrningsföretag av ringa 
intresse. De amerikanska och de integrerade 
bolagen svarar tillsammans för ca 75 pro
cent av biografledets inspelningar och des
sa bolag bedriver ingen särskild politik 
gentemot de icke-avgiftspliktiga biografer
na.1 Från en strikt ekonomisk synpunkt 
måste slutsatsen därför bli, att de icke-
avgiftspliktiga biograferna som grupp be
traktade utgör en belastning för bransch
en. Vid en granskning av enskilda filmut
hyrningsföretag skulle resultatet troligen bli 
att dessa biografers inverkan på lönsam
heten starkt varierade. För branschen som 
helhet skulle däremot dessa biografers sam
tidiga nedläggning få en klart lönsamhetsför
bättrande inverkan. 

Filmuthyrareföreningens undersökningsre
sultat har av författaren kopplats samman 
med den tidigare gjorda skattningen av de 
totala operativa distributionskostnaderna. 
Därvid har filmuthyrareföreningens uppgif
ter omräknats till att gälla ett helt spelar. 
Som nettobiljettintäkt har författaren valt 
140 mkr, vilket approximativt överensstäm
mer med den intäkt som erhölls under vart 
och ett av spelåren 1969/70 och 1970/71. 
Med kännedom om filmhyrans genomsnitt
liga storlek kan därvid filmuthyrarnas total
intäkter skattas. Från undersökningsmate
rialet för biograferna har författaren beräk
nat den genomsnittliga filmhyresprocenten. 
I relation till nettobiljettintäkterna uppgick 
de avgiftspliktiga biografernas filmhyra till 
genomsnittligt ca 39 procent under femårs
perioden 1965—1969. Eftersom filmhyres
grupp IV i filmuthyrareföreningens mate
rial innehåller både avgiftspliktiga och icke-

1 Som ett kuriosum kan nämnas att om stor
bolagen skulle börja bedriva en särskild politik, 
t. ex. ta ut en väl tilltagen expeditionsavgift, så 
skulle kanske omsättningen hos de små filmut-
hyrareföretagen öka så kraftigt, att även dessa 
företag skulle finna de icke-avgiftspliktiga bio
graferna olönsamma. Denna situation inträffar 
sannolikt i det ögonblick ägaren själv inte läng
re kan svara för arbetet utan måste anställa 
personal. 
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Tabell 7.3 Lönsamhetseffekter i filmuthyrareledet om samtliga biografer i filmhyresgrup-

perna I—III lades ned. Beräkningarna baserade på en total nettobiljettintäkt av 140 

mkr. Uppgifterna i mkr. 

Specifikation Operativa kostnader = 1 4 mkr 
Biografernas kostnadsandel i proc. 

60 

Intäktsbortfall 
Kostnadsbortfall 
Nettoeffekt 

4,0 
8,4 

+ 3,6 

50 

4,0 
7,0 

+ 3,0 

40 

4,0 
5,6 

+ 1,6 

30 

4,0 
4,2 

+ 0,2 

Operativa kostnader = 1 1 mkr 
Biografernas kostnadsandel i proc. 

60 50 

4,0 
6,6 

+2,6 

4,0 
5,5 

+ 1,5 

40 

4,0 
4,4 

+ 0,4 

30 

4,0 
3,3 

—0,7 

avgiftspliktiga biografer, i en relation som 
är okänd för författaren, så bör den genom
snittliga filmhyran för denna grupp vara 
något lägre än för enbart avgiftspliktiga 
biografer. Författaren har godtyckligt valt en 
genomsnittlig filmhyra för biograferna i 
filmhyresgrupp IV av 37 procent. För bio
graferna i filmhyresgrupperna I—III har 
likaledes godtyckligt valts en genomsnittlig 
filmhyra av ca 25 procent. Dessa procent
tal ger, i relation till de filmhyror som redo
visas i filmuthyrareföreningens undersök
ning, nettobiljettintäkter på ca 1,2 mkr 
(293,5 tkr dividerat med 0,25) respektive 
ca 9,6 mkr (3.559 dividerat med 0,37). 
Relationen mellan nettobiljettintäkterna för 
filmhyresgrupperna I—III respektive IV 
skulle då approximativt kunna sägas vara, 
att den förra gruppen av biografer svarar 
för ca 11 procent och den senare gruppen 
för ca 89 procent av den totala nettobiljett
intäkten på 140 mkr. För filmhyresgrupper
na I—III skulle detta ge en nettobiljettin
täkt av ca 16 mkr motsvarande en brutto-
filmhyra av ca 4 mkr. 

I tabell 7.3 har de små biografernas, dvs. 
biograferna som återfinns i filmhyresgrup
perna i—in , inverkan på lönsamheten skat
tats enligt de antaganden som redovisats 
ovan. Författaren har räknat med en total 
nedläggning av dessa biografer för att illu
strera lönsamhetsproblemens storleksord
ning.1 Eftersom kostnaderna inte är propor
tionella mot antalet biografer, så har förfat
taren räknat med fyra olika kostnadsföränd
ringar. På ifrågavarande småbiografer faller 

ca 70 procent av samtliga fakturor och detta 
tal har fått bilda riktvärde. Eftersom vissa 
fasta särkostnader är helt oberoende av verk
samhetsvolymen, så har författaren räknat 
med kostnadsbortfall på 60, 50, 40 respek
tive 30 procent av de totala, operativa kost
naderna i filmuthyrareledet. Dessutom har 
beräkningar gjorts för de båda totalvärden, 
11 respektive 14 mkr, som ovan redovisats. 

Såsom framgår av tabellen skulle ett full
ständigt bortfall av här behandlade småbio
grafer medföra en intäktsminskning på 4,0 
mkr. Om man antar att dessa biografer 
skulle svara för 60 procent av totalkost
naderna, så skulle en total eliminering av 
dem medföra kostnadsreduktioner på mel
lan 8,4 mkr och 6,6 mkr beroende på total
kostnadernas höjd. Detta skulle i sin tur 
motsvara en lönsamhetsförbättring på mellan 
3,6 mkr och 2,6 mkr i filmuthyrareledet 
som helhet. Först om man antar att det 
lägre totalvärdet för operativa kostnader 
gäller — 11 mkr — samtidigt som man 
räknar med en så låg kostnadsandel för 
dessa småbiografer som 30 procent av to
talkostnaden, skulle deras totala eliminering 
medföra en lönsamhetsförsämring i filmut
hyrareledet. Enligt författarens mening tor
de emellertid de totala distributionskostna
derna ligga någonstans mellan de båda ex
tremvärden som här använts samtidigt som 

1 Eftersom kostnadernas förändring vid va
rierande nedläggningsgrader inte kan förutsät
tas vara proportionella, så har författaren av
stått från att försöka skissera lönsamhetsför
ändringar vid varierande omfattning på ned
läggningarna. 
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småbiografernas andel av dessa totalkost
nader troligen ligger närmare 60 procent än 
30 procent. Konsekvensen därav skulle bli 
att dessa biografer under inga omständig
heter skulle kunna positivt bidra till film
uthyrarnas lönsamhet, såvida inte t. ex. film
hyresprinciperna ändrades. 
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8 Filmproduktionens lönsamhet. Redogörelse för 
och analys av fältundersökningens resultat 

8.1 Undersökningsresultaten och 
ändringarna i filmavtalet 

Av redogörelsen i kapitel 3 framgår att 1963 
års filmreform fick återverkningar på film
produktionens intäktsstruktur genom film
avtalets inkomstomfördelande effekter. De 
revideringar av filmavtalet som gjordes 1968 
och 1972 har enbart begränsat intresse för 
framställningen i föreliggande kapitel. Den 
år 1968 genomförda ändringen kan närmast 
betraktas som en marginell justering av det 
ursprungliga avtalet. De vid denna tidpunkt 
befintliga fonderna fanns kvar även efter änd
ringen men tillfördes en mindre andel av in
flutna medel. Utrymme skapades därigenom 
för den nya fonden för generella produk
tionslån och/eller produktionsgarantier. Så
som senare visas har F-fonden existerat un
der en del av undersökningsperioden. F-fon-
dens tillkomst medförde dock inga redovis
ningstekniska problem för författaren. 

Den år 1972 genomförda avtalsändringen 
var av mer genomgripande slag omfattande 
både förändringar i fondernas antal och re
lativa vikt liksom förändringar i filminsti
tutets organisation. Eftersom undersöknings
materialet insamlades under hösten 1970 och 
våren 1971 får den senaste ändringen ingen 
direkt effekt på de lönsanmetsbedömningar 
som här presenteras. Avtdsändringen har 
emellertid medfört förändrade ekonomiska 
villkor för de svenska filmproducenterna. 
De undersökningsresultat som redovisas i 

detta kapitel kan därför tyckas ha enbart 
historiskt intresse. I viss utsträckning är det
ta korrekt. Så får t.ex. de i undersökningen 
konstaterade relationerna mellan biljettin
täkter och intäkter från filminstitutets fon
der ett annat utseende i framtiden. 

Undersökningsresultaten ger dock en all
män bild av filmproduktionens lönsamhet 
som underlag för statsmakternas beslutsfat
tande. Resultaten ger också vägledning för 
analyserna i kapitel 9. Redogörelsen har in
riktats mot att i detalj granska hur kostnads
beräkningarna görs inom filmproduktionen. 
Främst har intresset knutits till sär- och sam-
kostnadsproblematiken. Även frågan om 
verkliga kostnader kontra schablonmässigt 
beräknade kostnader har behandlats, främst 
genom att granska ett inom branschen an
vänt omkostnadspålägg. 

Syftet med analyserna är att illustrera 
konsekvenserna av de kalkylprinciper som 
sedan länge tillämpats vid produktionskost
nadsberäkningarna inom filmproduktionen. I 
ett läge där t. ex. allmänna medel skall an
slås till filmproduktionen kan ifrågavarande 
kalkylprinciper tänkas komma till använd
ning. Framtida utdelningar ur H-fonden ut
gör ett område vid vilket kostnadskalkyler
na i branschen kan tänkas få direkta åter
verkningar på de ekonomiska relationerna 
mellan olika branschkomponenter. Författa
ren har ansett det väsentligt att belysa här 
nämnda företeelser bl. a. med hänsyn till 
den betydelse som det historiska förloppet 
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kan få för det framtida handlandet. Av det
ta skäl har inga ändringar gjorts i den re
sultatredovisning som redan före 1972 års 
avtalsändring förelåg i manuskript. Även 
till synes obsoleta förhållanden har medta-
gits i framställningen. 

8.2 Undersökningarnas uppläggning 
och genomförande 

Lönsamhetsundersökningen i produktions
ledet har omfattat de biograffilmer som pre-
miärsatts under perioden 1 juli 1963 t.o.m. 
30 juni 1969. Med hänsyn till bl.a. film-
reformens genomförande syntes det föga 
lämpligt utsträcka undersökningsperioden 
ännu längre tillbaka i tiden. Utdelningen 
från filminstitutets A-fond har visserligen 
kommit alla svenska filmer tillgodo, oavsett 
datum för premiärvisningen, men för övriga 
fonder gäller icke denna bestämmelse. Ut
delning från B- och C-fonderna har endast 
tillfallit filmer premiärsatta efter filmrefor
mens ikraftträdande. Periodens andra tids
gräns fastställdes med hänsyn till intäkts
eftersläpningen. Ett senare datum än den 30 
juni 1969 skulle ha medfört ett alltför stort 
intäktsbortfall för filmer premiärsatta i slu
tet av undersökningsperioden. 

Under undersökningsperioden, dvs. spel
åren 1963/64 t.o.m. 1968/69, har enligt 
Svenska Filminstitutets statistik 148 biograf
filmer haft premiär. Såsom framgår av tabell 
8.1 exkluderades dock vissa filmer vid be
stämmandet av undersökningspopulationen. 

Under perioden har 13 svensk-utländska 
samproduktioner premiärsatts. De förhållan
den som gäller beträffande dessa är så spe
ciella att författaren inte ansett det lämpligt 
medtaga dem i bedömningen av den svenska 
filmproduktionens lönsamhet. Produktio
ner av detta slag genomförs ofta i utlandet 
och administreras av den utländske produ
centen. Därvid inskränker sig den svenska 
insatsen många gånger till enbart ett risk
tagande, och den svenske samproducenten 
känner kanske inte ens till den totala pro
duktionskostnaden. I andra fall förläggs in
spelningen eller viss del därav till Sverige 

och i den svenske producentens regi. Som 
exempel kan nämnas att inspelningen av 
Kriget är slut gjordes i Sverige, men med 
både svenska och utländska skådespelare. 
Dessutom bidrog bägge producenterna med 
regissör och produktionsledare, vilket ytter
ligare komplicerar kostnadsbilden. Generellt 
kan sägas att ju större den utländska insatsen 
i skilda avseenden är, desto olämpligare blir 
en samproducerad film som värdemätare på 
den svenska filmproduktionens lönsamhet. 
Kostnaderna för dessa produktioner kan 
knappast vara jämförbara med kostnaderna 
för helsvenska produktioner. Ännu mer 
komplicerat är det att jämföra intäkterna, 
främst på grund av svårigheterna att få en 
uppfattning om inspelningsbeloppets storlek 
i den utländske producentens hemland. Av 
här nämnda skäl har de svensk-utländska 
samproduktionerna helt uteslutits ur under
sökningspopulationen. 

Under undersökningsperioden har ett an
tal filmer producerats av bolag, vars verk
samhet hade upphört när frågeformulären 
utsändes. För 10 av dessa filmer ansåg för
fattaren att det var helt utsiktslöst att få 
svar, varför dessa redan på förhand exklu
derades. 

Under spelåret 1968/69 inspelades Den 
vita sporten. Produktionssättet för denna 
film avvek från gängse former såtillvida, 
att filmen producerades av ett kollektiv av 
regissörer och filmskoleelever tillsammans 
med Svensk Filmindustri och Svenska Film
institutet. Sammanlagt deltog 13 personer i 
gruppen, och dessa erhöll ersättning för sina 
insatser genom vinstandelar, dvs. de utgjor
de samtliga ett slags medproducenter. Ett 
annat utmärkande drag för denna film är att 
inspelningsgruppen gjorde sitt arbete i sam
band med en planerad tennismatch och in
spelningen blev därför tidsmässigt begrän
sad i jämförelse med traditionella filmin
spelningar. Trots att filmen är en helsvensk 
produktion har den på ovanstående grunder 
exkluderats. 

Efter dessa exkluderingar återstår för he
la perioden 124 filmer. För samtliga dessa 
filmer utsändes frågeformulär i maj månad 
1970. I slutet av augusti skickades påmin-
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Tabell 8.1 Filmproduktion under spelåren 1963/64 t.o.m. 1968/69, undersökningspopu

lation, bortfall samt antal i undersökningen erhållna svar. 

Specifikation 

Total filmproduktion 
Därav exkluderade: 

Svensk-utländska sam
produktioner 
Av nedlagda bolag pro
ducerade filmer 
Kollektivfilmer 

Undersökningspopulation 
Bortfall 

Erhållna svar 

1963/64 

18 

0 

2 
0 

16 
5 

11 

1964/65 

23 

1 

4 
0 

18 
7 

11 

1965/66 1966/67 1967/68 1968A 

22 26 25 34 

1 

2 
0 

19 
6 

13 

5 

2 
0 

19 
9 

10 

4 

0 
0 

21 
13 

8 

2 

0 
1 

31 
18 

13 

>9 Hela 
perioden 

148 

13 

10 

1 

124 
58 

66 

nelser samt nya frågeformulär till de produ
center som då inte hade svarat. 

Av tabell 8.1 framgår att svar erhållits 
för 66 av periodens 124 filmer. Dessa svar 
härstammar från enbart fyra producenter: 

Företag Antal filmer 

GK-film Studio AB 1 
AB Europa Film 10 
Sandrew Film & Teater AB 27 
AB Svensk Filmindustri 28 

Summa filmer 66 

AB Svensk Filmindustri har ej kunnat 
lämna svar för Lådan och Längta efter kär
lek, för vilka filmer bolaget endast varit 
medproducent, för Modiga mindre män och 
Vi på Saltkråkan, vilka utgör TV-filmer som 
efter klippning också visats på biograferna, 
för Mitt hem är Copacabana på grund av 
att den svenske medproducentens kostnader 
ej är kända samt för de av Artfilm produ
cerade filmerna Tjorven, Båtsman och Mo
ses, Tjorven och Skrålian samt Tjorven och 
Mysak. För övrigt har de här nämnda bola
gen inkommit med uppgifter för samtliga 
helsvenska produktioner. 

Några producenter har meddelat att de 
ej kunnat besvara formulären trots positiv 
inställning till undersökningen som sådan. 
För Nordisk Tonefilm framhölls från Fol

kets Husföreningarnas Riksorganisation att 
svar ej kunde lämnas då allt material arki
verats i samband med försäljningen av pro
duktionsföretaget. Svenska Filminstitutet 
meddelade för filmen Dom kallar oss mods 
att denna ursprungligen gjordes som en elev
film, och att utrustning, personal m.m. till
handahölls av Filmskolan, varför med övriga 
filmer jämförbara kostnadsuppgifter icke 
kunde framtagas. I två fall har vederböran
de producent framhållit att kostnadsuppgif
ter icke går att beräkna. Ett företag, Miner-
va Film, har erbjudit att ställa internt ma
terial till författarens förfogande men fram
höll, att företaget självt saknade resurser att 
rekonstruera kostnadskalkylerna. Författa
ren ansåg det dock icke möjligt acceptera 
erbjudandet. I ett fall har löfte om deltagan
de erhållits, men företaget, Swedish Film-
production Investment AB, har trots upp
repade påminnelser icke inkommit med någ
ra uppgifter. En direkt negativ attityd till 
undersökningen har visats av en av perio
dens filmproducenter som helt förvägrat för
fattaren alla uppgifter om inspelade biograf
filmer. 

De filmer som ingår i undersökningspo-
pulationen har producerats av sammanlagt 
24 producenter. Av dessa har 13 överhuvud 
icke meddelat något skäl för att inte deltaga 
i undersökningen. Representativiteten i un
dersökningsmaterialet med avseende på an
talet deltagande producenter måste därför 
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