
sägas vara låg. Av tabell 4.1 (se s. 46) kan 
emellertid utläsas att under undersöknings
perioden 14 producenter spelat in enbart 
en film. För många av dessa fall kan antas 
att vederbörande inte planerar någon fort
satt produktionsverksamhet. Om så är fal
let är troligen såväl intresset som möjlighe
terna (förefintliga kostnadskalkyler) att del
taga i undersökningen starkt begränsade. 

Undersökningsmaterialets representativi
tet kan också bedömas i ett annat för den 
senare analysen väsentligt avseende, näm
ligen med hänsyn till antalet kvalitetspre
mierade filmer. Totalt har under perioden 
59 filmer erhållit kvalitetsbidrag. Av dessa 
faller åtta utanför undersökningspopulatio-
nen, nämligen sex samproduktioner, en film 
som producerats av ett nedlagt bolag samt 
den kollektiva filmen Den vita sporten. I 
undersökningspopulationen ingår således 51 
kvalitetspremierade filmer och svar har er
hållits för 43 av dessa filmer. I detta avse
ende är således representativiteten i under
sökningsmaterialet god. 

Efterkalkyler av filmernas produktions
kostnader har inom filmbranschen i flera 
decennier utförts enligt en standardiserad 
mall, vilken upptar filmernas särskostnader 
samt i viss mån också fördelade samkostna
der. Denna kalkylmodell har använts även 
av Svenska Filminstitutet vid bestämning av 
förlustutjämningens storlek för filmer som 
varit berättigade till bidrag ur C-fonden. 
Kalkylmodellen penetreras senare i kapit
let, varvid vissa kostnadsslags relevans kom
mer att ifrågasättas. Vid datainsamlingen 
fanns dock ingen möjlighet att använda an
nan kalkylmodell än den inom branschen 
gängse. I frågeformuläret medtogs dessutom 
uppgifter om olika slag av distributionskost
nader. På intäktssidan infordrades uppgifter 
om influtna filmhyror, exportintäkter samt 
bidrag erhållna ur Svenska Filminstitutets 
olika fonder. Frågeformuläret och till detta 
hörande anvisningar (vilka också i stort sett 
överensstämmer med de av Svenska Filmin
stitutet tidigare använda) har återgetts i bi
lagorna 6 och 7. Intäkterna och kostnaderna 
kommenteras ytterligare i efterföljande av
snitt. 

8.3 Filmproduktionens intäkter 

En svensk films totalintäkter utgjordes under 
undersökningsperioden alltid av dels intäkter 
som kan härledas till visningar inom och 
utom landet, dels medel erhållna ur Svenska 
Filminstitutets fonder. När i det följande 
behov uppstår att skilja dessa intäktsbegrepp 
åt benämns det förra »spelintäkt» och det 
senare »utdelning». Spelintäkterna har upp
delats i filmhyresintäkter, vilka intjänas in
om landet, exportintäkter samt övriga in
täkter. 

För spelintäkterna råder en mer eller 
mindre betydelsefull eftersläpning som mås
te beaktas vid lönsamhetsberäkningarna. Så 
länge en film »befinner sig i distribution» 
kan den ge upphov till samtliga här nämnda 
slag av spelintäkter. Resultatet av en efter-
kalkyl blir således beroende av när kalkylen 
görs, och en slutlig bedömning av det eko
nomiska resultatet kan principiellt inte gö
ras förrän filmen oåterkalleligen elimine
rats från repertoaren. För att få en så full
ständig bild som möjligt har för samtliga i 
undersökningen ingående filmer komplette
rande uppgifter inhämtats rörande intäkter
na per den 31 december 1970. 

Erfarenheten visar att de totala svenska 
filmhyresintäkterna till ca 90 procent faller 
på de 12 till 18 första månaderna av en films 
hela avkastningsperiod. Även för de filmer 
som premiärsatts under undersökningsperio
dens sista spelar bör följaktligen merparten 
av filmhyrorna ha kommit med i beräkning
arna. För exportintäkterna kan en liknande 
schablonmässig beräkning ej göras. Visser
ligen torde merparten av dessa intäkter i 
allmänhet falla på de första åren efter pre
miären, men variationerna i inkomsternas 
tidsmässiga spridning är mycket större än 
för inhemska filmhyror. Den största efter
släpningen uppstår för övriga intäkter, efter
som ett eventuellt överlåtande av visnings
rätten — t.ex. till Sveriges Radio/TV — 
kan ske för även mycket gamla filmer. Det 
diskonterade värdet av en sådan överlåtelse 
kan dock negligeras i jämförelse med övriga 
här behandlade intäkter. 

Även beträffande utdelningen från film-
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institutet råder viss eftersläpning. Förlust-
utjämningsbidragen för spelåret 1968/69 
fastställdes först under mars månad 1971. 
Till dessa har dock hänsyn tagits. Even
tuell återbetalningsskyldighet (se s. 22) för 
utdelningar avseende spelåret 1968/69 före
faller kunna uppstå för åtminstone en av 
de ingående filmerna. Hänsyn härtill har 
dock icke kunnat tas vid beräkningarna. 
Inte heller har under våren 1972 gjorda ut
betalningar från C-fonden beaktats, eftersom 
undersökningsresultaten vid denna tidpunkt 
hade bearbetats. 

I tabell 8.2 har genomsnittsintäkterna per 
film för vart och ett av de sex spelåren 
redovisats. Såsom framgår av tabellen är 
variationen i genomsnittsintäkterna stor mel
lan spelåren, vilket i första hand beror på 
spelintäkterna. För spelåret 1965/66 upp
gick den genomsnittliga spelintäkten till en
bart ca 450 tkr medan den för spelåret 
1967/68 var drygt fem gånger så stor eller 
ca 2.500 tkr. Dessa variationer är främst 
beroende av växlingar i exportintäkterna, 
vilka för nämnda spelar uppgick till ca 
100 tkr respektive ca 1.800 tkr. Det lägre 
beloppet avviker emellertid från mönstret; 
för perioden i övrigt gäller att exportintäk-

Tabell 8.2 Spelintäkter och utdelning från 
film för spelåren 1963/64 to .m. 1968/69. 

Specifikation 1963/64 1964/65 
Kronor Kronor 

Spelintäkter 
Filmhyror 533.332 558.885 
Exportintäkter 459.335 590.274 
övriga intäkter 3.709 0^ 

Summa spelintäkter 996.376 1.149.159 

Utdelning från: 
A-fonden 178.560 164.940 
B-fonden 155.622 114.451 
C-fonden 79.184 102.502 

F-fonden — — 

Summa utdelning 413.366 381.893 

Summa intäkter 1.409.742 1.531.052 

Antal filmer 11 11 

terna dominerar över eller är ungefär lika 
stora som filmhyrorna. 

Av tabellens undre del framgår utdelning
en från filminstitutets fonder. Den genom
snittliga fondutdelningen varierar inte lika 
mycket mellan åren som spelintäkterna. En
da undantaget utgörs av spelåret 1967/68, 
för vilket en stor del av den höga utdel
ningen från A- och B-fonderna emellertid 
kan tillskrivas några få filmer. 

När fondutdelningen lagts till spelintäkter
na erhålls en viss utjämning mellan de tota
la genomsnittsintäkterna för de olika spel
åren. En granskning av grundmaterialet vi
sar dock att spridningen mellan enskilda 
filmer är mycket stor. En första uppfattning 
därom erhålls genom att dela upp filmerna 
på kvalitetspremierade filmer och övriga 
filmer. Detta har gjorts i tabell 8.3 och i 
denna redovisas även intäkternas procen
tuella fördelning dels inom respektive in
täktsgrupp, dels för totalintäkterna. Såsom 
framgår av tabellen uppgår den genomsnitt
liga spelintäkten för samtliga 66 filmer till 
drygt 1.000 tkr, medan motsvarande intäkt 
för kvalitetspremierade filmer är ca 1.500 
tkr och för övriga filmer ca 500 tkr. 

Även för relationerna mellan olika in-

Svenska Filminstitutets fonder i genomsnitt per 

1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 
Kronor Kronor Kronor Kronor 

355.813 474.222 764.798 351.037 
95.136 715.347 1.811.482 446.514 

3.102 10 50 38 

454.051 1.189.579 2.576.330 797.589 

152.923 
172.432 
147.643 

472.998 

927.049 

13 

185.347 
166.917 
93.987 

446.251 

1.635.830 

10 

340.235 
260.051 
113.805 

714.091 

3.290.421 

8 

158.841 
151.596 
121.941 
39.923 

472.301 

1.269.890 

13 
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Tabell 8.3 Spelintäkter och utdelning från Svenska Filminstitutets fonder i genomsnitt för 
samtliga filmer och med fördelning på kvalitetspremierade filmer och övriga filmer. 

Specifikation Kvalitetspremierade 
filmer 

övriga filmer Samtliga filmer 

Kronor Pro- I proc. Kronor Pro- I proc. Kronor 
cen- av in- cen- av in-
tuell täk- tuell täk-
förd. terna förd. terna 

Pro- I proc. 
cen- av in-
tuell täk-
förd. terna 

Spelintäkter 
Filmhyror 
Exportintäkter 
övriga intäkter 

597.187 41,3 28,3 277.608 62,3 49 7 
846.858 58,6 40,1 165.981 37,3 29 7 

980 0,1 0,1 1.739 0,4 0,3 

485.819 
609.583 

1.244 

44,3 31,0 
55,6 38,8 

0,1 0,1 

Summa spelintäkter 1.445.025 100,0 (68,5) 445.328 100,0 (79,7) 1.096.646 100,0 (69,9) 

Utdelning från: 
A-fonden 
B-fonden 
C-fonden 
F-fonden 

228.720 34,4 10,8 111.818 98,3 20 0 
254.250 38,2 12,0 — _ _1 
171.010 25,7 8,1 — _ _ 
11.047 1,7 0,5 1.913 1,7 0,3 

187.982 
165.648 
111.416 

7.864 

39,8 12,0 
35,0 10,5 
23,5 7,1 

1,7 0,5 

Summa utdelning 665.027 100,0 (31,5) 113.731 100,0 (20,3) 472.910 100,0 (30,1) 

Summa intäkter 

Antal filmer 

2.110.052 100,0 559.059 — 100,0 1.569.556 — 

43 

100,0 

23 66 

täktsslag märks skillnader mellan grupperna. 
För kvalitetspremierade filmer svarar ex
portintäkterna för ca 60 procent och film
hyrorna för ca 40 procent av spelintäkterna 
medan för övriga filmer i stort sett det om
vända förhållandet råder. Vidare märks den 
skillnaden att spelintäkterna utgör en mind
re andel av totalintäkterna för kvalitets
premierade filmer än för övriga filmer, ca 
70 respektive ca 80 procent. Detta samman
hänger med att de förra filmerna kunnat 
tillgodogöra sig utdelning från samtliga fyra 
fonder, medan övriga filmer endast varit 
berättigade till medel ur A- och F-fonderna. 

Intäkterna varierar mycket kraftigt såväl 
mellan kvalitetspremierade filmer och övriga 
filmer som inbördes mellan filmerna i de 
båda grupperna. För att få en mer uttrycks
full bild av intäktsstrukturens utseende har 
de aritmetiska medelvärdena kompletterats 
med en frekvensfördelning som visar sprid
ningen i intäkterna mellan olika filmer. Den
na fördelning har gjorts för filmhyror, ex
portintäkter, summa spelintäkter och samt
liga intäkter, dvs. spelintäkterna har utökats 

med fondutdelningen, och återfinns i tabell 
8.4. Klassbredden har godtyckligt valts till 
200 tkr. Av konfidentiella skäl har den högs
ta intäktsklassen gjorts öppen. 

Av tabellen framgår att typklassen för 
både filmhyror, exportintäkter och summa 
spelintäkter utgörs av den lägsta klassen 
(mindre än 200 tkr), dvs. denna klass upp
visar för de tre första intäktskolumnerna 
fler värden än någon annan klass. Fördel
ningen visar att variationerna i både film
hyror och exportintäkter är störst för de 
kvalitetspremierade filmerna. För bägge 
grupperna gäller dock att ett fåtal filmer har 
mycket stora spelintäkter och att flertalet 
filmer faller i de mellersta och nedre in
täktsintervallen. Dessutom kan utläsas att 
filmer med spelintäkter överstigande 3.000' 
tkr i samtliga fall är hänförbara till gruppen 
kvalitetspremierade filmer. 

Exportintäkternas relativa betydelse för 
de båda grupperna framgår också av tabel
len. Av 43 kvalitetspremierade filmer är det 
enbart en som helt saknar exportintäkter. 
Bland de 23 övriga filmerna är det fyra som 
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Tabell 8.4 Frekvensfördelning av intäkterna med fördelning på kvaktetspremierade filmer 
och övriga filmer. 

Intäkternas 
storlek i tkr 

3.000— 
2.800—3.000 
2.600—2.800 

2.400—2.600 
2.200—2.400 
2.000—2.200 

1.800—2.000 
1.600—1.800 
1.400—1.600 

1.200—1.400 
1.000—1.200 

800—1.000 

600— 800 
400— 600 
200— 400 

Mindre än 200 
Inga intäkter 

Antal filmer 

Kvalitetspremierade 
filmer 

1 
1 

1 
1 
3 

4 

3 
6 
9 

14 

G 

O o 

^_! 
WIS 

3 
1 

1 

1 

2 
2 

1 
3 
4 

24 
1 

o. 

£•_ 
3 _ 

6 

1 

1 

1 

2 

4 
3 
3 

3 
3 
7 

9 

43 

.sy « 

£.9 

8 

2 
2 
3 

2 
3 

3 
5 
5 

4 
4 
2 

övriga 

il 
tU .C 

1 

1 
3 
5 

13 

L filmer 

a 

8.5 
*•* 

2 

17 
4 

t 

2 

1 

1 
3 
5 

11 

23 

rt _ 
.SPÖ 

Ii 
c/s.S 

1 

2 

1 

1 
2 
7 

9 

Samtliga filmer 

tL, .C 

1 
1 

2 
1 
3 

4 

4 
9 

14 

27 

i 
O <L> 

P-> t ! 
W-5 

3 
1 

1 

3 

2 
2 

1 
3 
4 

41 
5 

t 

IS 
6 

1 

1 
2 

2 

2 

4 
3 
3 

4 
6 

12 

20 

56 

5 :iS 
ro — 
c«.a 

8 

1 

2 
4 
3 

2 
3 

3 
5 
6 

5 
6 
9 

9 

överhuvud inte gett upphov till utlandsin
täkter. 

När fondutdelningen lagts till spelintäk
terna erhålls en markant förändring av 
strukturbilden. Eftersom utdelningen ur A-
fonden var proportionell mot den inhemska 
bruttoinspelningen har tillägget av fondut
delningen förskjutit samtliga filmer uppåt i 
skalan. Intäktsvariationerna mellan filmerna 
har till följd av utdelningens proportionella 
natur förstärkts, vilket för icke-kvalitetspre-
mierade filmer kan skönjas i tabellen. 

Kvalitetspremierna saknar formellt sam
band med spelintäkternas storlek. Flera fil
mer har fått kvalitetspremier som i relation 
till spelintäkterna är mycket höga. Extrem
fallet utgörs av en film som ur B- och C-
fonderna erhållit 60 gånger det inspelade 
beloppet. Visserligen återfinns de kvalitets
premierade filmerna fortfarande i störst ut

sträckning i de mellersta och nedersta in
täktsintervallen, men en tydlig förskjutning 
uppåt utmed hela skalan har ägt rum. Skill
naden mellan filmerna är dock fortfarande 
stor. Ungefär 1/3 av de kvalitetspremierade 
filmerna bar sammanlagda intäkter som un
derstiger 1.000 tkr och 1/3 har intäkter mel
lan 1.000 och 2.000 tkr. Den största sprid
ningen återfinns emellertid inom det högsta 
intervallet. Skillnaden mellan mest och minst 
inkomstbringande filmer i detta intervall är 
betydligt större än 3.000 tkr, dvs. skillnaden 
mellan frekvensfördelningens övre och nedre 
gräns. 

8.4 Filmproduktionens tillverknings
kostnader 

Vid upprättandet av kostnadskalkyler för 
biograffilmer måste beaktas de speciella vill-
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kor som gäller för filmproduktionen. Prin
cipiellt kan självkostnadskalkyler av det slag 
som används på de flesta håll inom andra 
industrier upprättas även för biograffilmer. 
Produktionens heterogena karaktär gör dock 
kalkylformen mindre lämplig vid en bedöm
ning av filmproduktionens lönsamhet, fram
förallt av det skälet att varje film är unik 
och därmed också varje produktionsprocess. 
Kapacitetsanspråken på skilda produktions
faktorer varierar kraftigt och är synnerligen 
svårmätbara. Även andra förhållanden, vilka 
kommenteras senare i kapitlet gör självkost
nadskalkylen olämplig. 

Den kalkylmodell som används inom 
branschen är närmast uppbyggd enligt själv
kostnadsprincipen. Möjligheterna att i efter
hand upprätta en annan kalkyl är obefint
liga. Såsom inledningsvis nämndes i detta 
kapitel har vid materialinsamlingen bransch
ens egna kalkyler måst accepteras. För att 
kunna bedöma de lönsamhetsmått som an
vänds inom filmproduktionen är det dock 
nödvändigt att närmare granska kostnads
slagens karaktär, och då främst med avse
ende på skillnaden mellan särkostnader och 
samkostnader. 

Intresset riktas i första hand mot de kost
nader som närmast motsvarar begreppet 
»tillverkningskostnader» i en självkostnads
kalkyl inom t. ex. ett verkstadsföretag. Till
verkningskostnaden för en biograffilm kan 
sägas omfatta i första hand alla de kostna
der som krävs för att göra filmen färdig för 
distribution. Därtill krävs enbart en spel
kopia. Vid kalkyleringen brukar emellertid 
samtliga kopiekostnader medtas i kalkylen, 
vilket också gjorts i nedanstående kostnads
redovisningar.1 

I tillverkningskostnaden inbegrips dels 
kostnadsslag som alltid är särkostnader i 
detta ords egentliga bemärkelse, t. ex. löne
kostnaden för tillfälligt engagerade skåde
spelare, dels också olika slag av »omkost
nadspålägg», t. ex. för användandet av möb
ler och annan rekvisita. Andra kostnadsslag 
som kan ingå i dessa pålägg utgörs av kost
naderna för produktionsledare, teknisk per
sonal och hantverkare i den mån dessa per
sonalkategorier är fast anställda. Däremot 

utgör arvoden till manuskriptförfattare och 
skådespelare numera pratkiskt taget alltid 
särkostnader. 

Här nämnda omkostnadspålägg — eller 
fördelade samkostnader — utgör emellertid 
för de allra flesta producenter de facto sär
kostnader, eftersom dessa saknar egna atel
jéer.2 För företag med egna ateljéer torde 
kostnaderna för hantverkare — och i viss 
utsträckning även teknisk personal — ut
göra fördelade samkostnader, medan dessa 
kostnadsslag för övriga producenter är sär
kostnader. 

Kostnadsbilden kompliceras emellertid 
därav att även för ateljéägande bolag kan en 
del av här nämnda kostnadsslag utgöra sär
kostnader. Så blir t. ex. fallet vid exteriör
tagningar (ersättning till markägare) eller vid 
hyra av hus, lägenhet eller annan inspel
ningsplats, varvid utbetalda ersättningar in
räknas bland ateljékostnaderna. Här behand
lade kostnadsslag utgör således för produ
center med egna ateljéer en blandning av 
fördelade samkostnader och särkostnader, 
vilka i bästa fall endast låter sig särredovisas 
genom en detaljgranskning av varje enskild 
filmproduktion. Flera av de i kostnadshän
seende tyngst vägande delposterna bland 
dessa »blandade kostnader» utgörs emeller
tid av fördelade samkostnader. 

Ateljéägande producenter belastar pro
duktionskostnaderna för egna filmer enligt 
samma debiteringsnormer som gäller vid ut
hyrning av produktionsfaciliteterna. Intern
debiteringen ger därvid ett korrekt mått på 
producentens särkostnader enbart om alter
nativkostnadsprincipen är tillämpbar, dvs. 
om eget utnyttjande av produktionsfacilite
terna innebär att producenten får avstå från 
en annars given hyresintäkt. Detta betyder i 

1 De i tillverkningskostnaderna ingående kost
nadsslagen framgår av punkterna 8—20 i bila
ga 6. Att där uttrycket »produktionskostnad» 
används beror på att detta är brukligt i bran
schen. 

2 Såsom framhölls i kapitel 4 lade Svensk 
Filmindustri under hösten 1971 ned sina atel
jéer. Av i undersökningen deltagande producen
ter är det enbart Europa Film som fortfarande 
är ett ateljéägande företag. För undersöknings
perioden finns dock anledning tala om två 
ateljéägande företag. 
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sin tur att utrustningen skulle utgöra trång 
sektion i filmproduktionen. Så är dock inte 
fallet om viss specialutrustning undantas. I 
allmänhet torde inte heller denna utgöra 
trång sektion med tanke på dels den tids
mässiga flexibilitet som oftast finns i inspel
ningarna, dels att utrustningen helt enkelt 
inte går att hyra hos annat företag inom 
landet och att uthyrande producent därför 
kan räkna med att under alla omständig
heter få en hyresintäkt. 

Den utsträckning i vilket fördelade sam
kostnader speglar verkliga kapacitetsanspråk 
varierar med framförallt utrustningens ålder, 
typ av utrustning samt principerna för kost
nadsfördelningen. Investeringsutgifter för 
fasta anläggningar kan med rådande kalkyle-
ringsprinciper ha återvunnits i flera omgång
ar. I vissa fall kan utgiften för nödvändig 
rekvisita i sin helhet tas upp som kostnad för 
den film som föranlett anskaffningen trots 
ett kvarstående bruksvärde hos utrustningen 
och därmed möjligheter till framtida hyres
intäkter. För teknisk standardutrustning, så
som kameror, stativ och lampor, används 
däremot speciella debiteringsnormer. Hyres
kostnaden för denna utrustning utgår an
tingen per film, per dag eller per timme, 
varvid förhyrande företag självt bestämmer 
efter vilken debiteringsperiod hyran skall 
räknas. Däremot tas ingen hänsyn till om ut
rustningen under hyrestiden används eller 
ej. Debiteringsnormerna är med andra ord 
baserade huvudsakligast på tillgängligheten 
hos faciliteterna. 

I vissa fall förekommer att debiterings
normerna kompletteras med en »skälighets
bedömning». Om t.ex. inspelningstiden 
överskridit den planerade (sjukdom, otjänlig 
väderlek vid exteriörtagningar etc) , så kan 
hyreskostnaden komma att uppgå till ett 
högre belopp än utrustningens anskaffnings
kostnad. I sådana fall görs i efterhand en 
överenskommelse om prisreducering, exem
pelvis till 25 procent av anskaffningskost
naden. Under hela undersökningsperioden 
existerade C-fonden vilket troligen medfört 
att prisjämkning i många fall skett även när 
producenten har använt egen utrustning. 
Prisjämkningar av här nämnt slag var näm-
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ligen erforderliga för att få kostnadskalkylen 
godkänd vid eventuell ansökan om förlust
utjämning.1 

Ett annat kostnadsslag som också bör be
aktas i detta sammanhang är kostnaderna 
för framkallning och kopiering samt därtill 
hörande övriga laboratoriearbeten. Såsom 
framhölls i kapitel 4 finns på marknaden 
två laboratorieföretag med ekonomisk bind
ning till biograffilmsproducenter. Dessa bå
da företag svarar för merparten av det labo
ratoriearbete som utförs vid produktion av 
svenska biograffilmer. Även för dessa kost
nadsslag uppstår således skillnader i kost
nadsbilden mellan olika producenter. Gäl
lande marknadspriser på material och labo
ratoriearbeten kommer i biograffilmernas 
kalkyler att utgöra faktiska särkostnader för 
flertalet producenter, medan för producenter 
med ägarintressen i laboratorieföretagen den 
faktiska särkostnaden måste bli lägre än vad 
marknadspriset utvisar. Som exempel kan 
nämnas att vid beräkning av förlustutjäm
ningens storlek beaktades detta förhållande 
genom att uppgivna laboratoriekostnader re
ducerades med 10 procent. I föreliggande 
rapport har angivna kostnader dock icke 
ändrats. 

Av de i undersökningen ingående filmerna 
har samtliga utom en producerats av produ
center med egna ateljéer och/eller ekono
miskt engagemang i filmlaboratorier. När i 
det följande tillverkningskostnaderna för i 
undersökningen ingående filmer redovisas 
bör därför beaktas att resultaten enbart del
vis speglar den faktiska kostnaden för ifrå
gavarande producenter. Till följd av att kal
kylprinciperna är enhetliga inom branschen 
torde dock mätresultaten ge ledning för en 
bedömning av tillverkningskostnaderna för 
även de filmer som inte ingår i undersök
ningen. 

Filmproduktionens tillverkningskostnader 
för spelåren 1963/64 t. o. m. 1968/69 fram
går av tabell 8.5. Specificerade uppgifter 
rörande olika kostnadssläg har erhållits för 

1 Kostnadskalkylerna för de filmer som kva
lificerat sig för förlustutjämning skulle godkän
nas av Bedömningsutskottet, som var filminsti
tutets granskningsnämrid. 
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Tabell 8.5 Filmproduktionens tillverkningskostnader i genomsnitt per film för spelåren 
1963/64 t. o. m. 1968/69. 

Specifikation 

A. Filmer för vilka kost
nadsspecifikation erhållits 
Manuskript 
Regi 
Skådespelare 
Teknisk personal 
Hantverkare 
Ateljé 
Möbler, rekvisita 
Resor 
Råfilm, laboratorium 
Musik 
»Trailers» 
Kopior 
Diverse 

Summa kostnader 

Antal filmer 

B. Samtliga filmer 
Summa kostnader 

Antal filmer 

1963/64 

31.999 
83.378 

107.003 
106.077 
131.585 
126.021 
44.372 
74.230 

143.817 
10.918 
7.962 

52.854 
9.056 

929.270 

9 

934.510 

11 

1964/65 

44.808 
81.390 

159.598 
159.419 
128.421 
117.667 
51.234 
62.829 

141.906 
23.894 
11.527 
40.629 
13.063 

1.036.385 

10 

1.015.096 

11 

1965/66 

24.381 
54.709 

121.660 
139.329 
90.842 
96.639 
30.604 
72.491 

166.679 
16.361 
8.515 

49.956 
15.421 

887.587 

10 

854.066 

13 

1966/67 

39.806 
65.543 

106.167 
135.042 
104.040 
126.980 
26.470 
94.733 

176.579 
13.882 
7.665 

48.550 
8.465 

953.922 

8 

987.786 

10 

1967/68 

15.985 
98.932 

126.461 
97.978 
73.591 
86.718 
21.214 
90.459 

244.657 
11.508 
11.517 
73.364 
25.122 

977.506 

8 

977.506 

8 

1968/69 

44.850 
127.656 
233.084 
137.764 
84.946 

109.244 
57.595 

191.190 
321.672 

14.810 
11.330 
64.674 
38.120 

1.436.935 

12 

1.333.354 

13 

57 av de 66 filmerna. För övriga filmer 
har endast totalutgifter om tillverkningskost
naderna angetts. En granskning av tabellen 
visar att genomsnittskostnaden uppvisar sto
ra svängningar mellan skilda spelar såväl 
totalt som för enskilda kostnadsslag. Endast 
i ett fall, råfilms- och laboratoriekostnaden, 
kan en nästan obruten kostnadsstegring sägas 
ha ägt rum. Även om kostnadsökningar in
träffat under perioden, så kan dessa ej ut
läsas ur materialet. Detta beror på att filmer
na sinsemellan är mycket heterogena. Som 
exempel kan nämnas de kostnadsskillnader 
som uppstår när manuskriptet bygger på ett 
välkänt författarverk respektive på en de
buterande regissörs egna idéer eller när rol
lerna i en film bärs upp av etablerade skåde
spelare respektive av icke-professionella ak
törer. 

Med hänsyn till de intäktsskillnader som 
tidigare konstaterades mellan kvalitetspre
mierade och övriga filmer kan det vara av 
intresse att undersöka om motsvarande dif
ferenser också finns på kostnadssidan. En 
gruppering av filmerna har gjorts i tabell 

8.6, som dock endast upptar de 57 filmer för 
vilka specificerade kostnadsuppgifter erhål
lits. Liksom för intäkterna avser värdena i 
tabellen genomsnittsiffror för hela under
sökningsperioden. 

I tabell 8.6 har kostnaderna indelats i två 
grupper. Den första gruppen omfattar kost
nadsslag som i allmänhet utgör särkostnader 
för alla företag, även om vissa samkostna
der kan förekomma, t. ex. inom kostnads
slaget »resor» där kostnaderna för egna bilar 
torde bestå av både sär- och samkostnader. 
Den andra gruppen omfattar kostnadsslag 
vilka för ateljé- och laboratorieägande före
tag innehåller inslag av både sär- och sam
kostnader respektive interndebiteringar 0a-
boratorium, »trailers» och kopior). Till den 
del interndebiteringarna speglar särkostna
der för laboratorierna (t. ex. råmaterialet till 
kopiorna) blir dessa kostnader också för den 
filmproducerande enheten särkostnader. An
delen särkostnader inom denna grupp varie
rar troligen starkt mellan olika filmer, 
främst med hänsyn till inspelningsbetingel
serna. För en film som i sin helhet inspelas i 
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Tabell 8.6 Genomsnittliga tillverkningskostnader för hela undersökningsperioden med 

fördelning på kvalitetspremierade filmer och övriga filmer. 

Specifikation 

Manuskript 
Regi 
Skådespelare 
Råfilm 
Resor 
Musik 
Diverse 

Summa kostnadsgrupp 

Teknisk personal 
Hantverkare 
Ateljé 
Möbler, rekvisita 
Laboratorium 
»Trailers» 
Kopior 

Kvalitetspremierade 
filmer 

Kronor 

32.966 
82.297 

142.001 
56.333 

104.892 
15.091 
19.135 

/ (452.715) 

140.364 
112.213 
119.230 
42.480 

164.161 
10.702 
57.613 

Summa kostnadsgrupp 11 (646.763) 

Totala tillverknings
kostnader 

Antal filmer 

1.099.478 

42 

Proc. 

3,0 
7,5 

12,9 
5,1 
9,5 
1,4 
1,7 

(41,2) 

12,8 
10,2 
10,8 

3,9 
15,0 

1,0 
5,2 

(58,8) 

100,0 

övriga filmer 

Kronor 

38.657 
100.171 
164.640 
26.076 
92.773 
16.521 
19.255 

(458.093) 

104.281 
73.623 
86.007 
33.744 

130.551 
7.466 

47.547 

(483.219) 

941.312 

15 

Proc. 

4,1 
10,7 
17,5 
2,8 
9,9 
1,8 
2,1 

(48,7) 

11,1 
7,8 
9,1 
3,4 

13,8 
0,8 
5,1 

(51,3) 

100,0 

Samtliga filmer 

Kronor 

34.463 
87.001 

147.958 
48.027 

101.703 
15.468 
19.166 

(453.786) 

130.868 
102.058 
110.487 
40.181 

155.660 
9.851 

54.964 

(604.069) 

1.057.855 

57 

Proc. 

3,3 
8,2 

14,0 
4,6 
9,6 
1,5 
1,8 

(42,9) 

12,4 
9,6 

10,4 
3,8 

14,7 
0,9 
5,2 

(57,1) 

100,0 

-

Anm.: 1. Siffror inom parentes ingår ej i totalsummorna. 
2. Kostnadsgrupp I = Kostnader som företrädesvis är särkostnader. 

Kostnadsgrupp II = Kostnader som företrädesvis är samkostnader. 

autentisk miljö, och kanske på annan plats 
än i Stockholm, torde oavsett producent den 
övervägande delen av kostnaderna i grupp 
II bli särkostnader. För producenter som 
icke har ekonomiska intressen i vare sig 
ateljé- eller laboratorieföretag blir såsom ti
digare nämnts praktiskt taget alla kostnader 
särkostnader. 

Såsom framgår av tabell 8.6 har kostna
derna för råfilm och laboratoriearbeten se
parerats, eftersom de förra köps från utan
för filmbranschen stående företag. Kostna
derna för manuskript, regi och skådespelare 
utgör numera i övervägande grad särkost
nader. Regikostnaderna kan visserligen del
vis utgöras av fördelade lönekostnader för 
t. ex. fast anställda produktions- och/eller 
inspelningsledare. Författaren har dock icke 
ansett det möjligt fördela uppgivna kostna
der med beaktande av anställningsförhållan

dena för den personal som är involverad i 
regiarbetet. Större delen av kostnadsslagen 
»resor» och »diverse» liksom hela kostnaden 
för »musik» utgör särkostnader för samtliga 
producenter. Andelen särkostnader torde 
därför kunna skattas till drygt 40 procent 
av den totala tillverkningskostnaden. Detta 
är dock en genomsnittssiffra och variationer 
såväl uppåt som nedåt förekommer för in
dividuella filmer. 

Indelningen av materialet med hänsyn till 
filmtyp ger vid handen att tillverkningskost
naderna förefaller vara något högre för de 
kvalitetspremierade filmerna än för övriga 
filmer. Generellt är dock kostnadsskillna
derna mellan enskilda filmer avsevärt mind
re än skillnaderna i intäkter. Den högsta 
tillverkningskostnaden för perioden uppgick 
till ca 2,7 mkr och den lägsta till ca 90 tkr. 
Något entydigt samband mellan intäkternas 
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omfattning och kostnadernas höjd kan inte 
utläsas i grundmaterialet. 

En granskning av de enskilda kostnads
slagen i tabellen kan möjligtvis tyda på 
vissa skillnader i producenternas satsning. 
Kvalitetspremierade filmer uppvisar genom
snittligt högre kostnader än övriga filmer 
vad gäller den tekniska insatsen (teknisk 
personal, råfilm, laboratorium). En förkla
ring härtill kan dock vara att av dessa 42 
filmer är 14 inspelade i färg medan endast 
tre av de övriga 15 är färgfilmer, dvs. ca 
1/3 respektive 1/5. Märkbara skillnader 
uppvisar också kostnadsslagen »hantverkare» 
och »ateljé». 

Något överraskande finner man att ge
nomsnittskostnaderna för »manuskript», 
»skådespelare» och »regi» är lägre för kva
litetspremierade filmer än för övriga filmer. 
Ett skäl härtill kan vara att åtskilliga av de 
kvalitetspremierade filmerna gjorts av de
buterande regissörer och att dessa genom
snittligt erhållit lägre ersättning än redan 
etablerade kolleger. Ett annat och troligen 
mer betydelsefullt förhållande ligger däri, 
att vissa filmer belastas av speciella, direkta 
tillverkningskostnader som inte medtagits i 
genomsnittsberäkningarna. Dessa kostnader 
utgörs av andelar, t. ex. i filmernas export
intäkter, vilka utbetalats som ersättning — 
helt eller delvis — för manuskript- och regi
arbete, produktionsledning eller för skåde
spelarinsatser. 

Ersättningar av detta slag har under perio
den utbetalats för 11 kvalitetspremierade 
filmer men endast för en av de övriga fil
merna. Behandlingen av dessa ersättningar 
har vållat problem vid redovisningen av kost
naderna. Å ena sidan kan de betraktas som 
renodlade särkostnader för den enskilda 
filmen. Som sådana borde de ingå i den 
framräknade genomsnittskostnaden. Å andra 
sidan kan t.ex. en regissör som på detta 
sätt får ersättning för sitt arbete betraktas 
som medproducent i filmen (jfr kap. 4). Om 
inget arvode, eller ett mindre arvode som 
markant understiger det »marknadsmässiga» 
värdet av hans insatser, utbetalas i förväg, 
så kan regissören betrakta sin arbetsinsats 
som ett ekonomiskt risktagande och han 

blir därvid medproducent i filmen, om de
finitionen av producentbegreppet anknyts 
till finansieringsaspekten. Författaren är 
medveten om att betraktelsesättet kan ifrå
gasättas. De belopp som dessa andelar upp
går till är mycket varierande. I vissa fall rör 
det sig om mycket höga belopp, som om de 
redovisades explicit skulle medföra ett of
fentliggörande av enskilda individers ekono
miska förhållanden. Av främst detta skäl 
har andelarna icke medtagits i kostnads
redovisningen. 

Ett alternativ vore att genomgående be
lasta kalkylen med ett »marknadsmässigt» 
pris på gjorda insatser. I vissa av de fall 
som här avses har i kalkylerna de facto 
upptagits ett mindre arvode, och detta har 
då givetvis medtagits i kostnadssamman
ställningarna. Huruvida dessa arvoden verk
ligen återspeglar en marknadsmässig värde
ring av ifrågavarande tjänster låter sig inte 
bedömas. Inte heller är det möjligt att för 
övriga fall prissätta insatserna. 

8.5 Filmproduktionens försäljnings
omkostnader 

För att kunna lansera den färdiga filmen 
ådrar sig producenten ytterligare kostnader. 
Dessa utgörs av kostnader för olika reklam
insatser, speciella kostnader i samband med 
premiären, censur- och stämpelavgifter samt 
speciella, direkta försäljningskostnader av 
skilda slag (t.ex. kostnader för »premiärjip
pon»). Dessa kostnader utgör direkta försälj
ningskostnader som i varierande omfattning 
följer med varje film oavsett producent.1 

För producent som själv icke utför film-
uthyrningsfunktionen kommer de direkta 
försäljningskostnaderna att utgöras av den 
s. k. distributörsersättningen. Till denna kan 
dock också komma andelar i ovannämnda 
kostnadsslag, beroende på vilken uppgörelse 
som träffats mellan producenten och film
uthyraren (jfr olika modeller i kap. 4). För 

^nom branschen används uttrycken »distri
butionskostnader» och »lanseringskostnader» 
(jfr frågeformuläret i bil. 6). Speciellt det förra 
uttrycket är dock mycket tvetydigt. 
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de integrerade bolagen bör observeras att 
de totala försäljningsomkostnaderna också 
påverkas av bolagens fasta kostnader för 
deras försäljnings- och filmuthyrareavdel-
ningar. Dessa kostnader utgör samkostnader 
för samtliga filmer och fördelas dock aldrig 
i kalkylerna. 

Såsom tidigare nämnts sker premiärsätt
ningarna i helt dominerande omfattning på 
Stockholms biografer. Kostnaderna för för
hands- och premiärannonsering etc. delas 
därvid mellan filmuthyrare och biografer. 
De integrerade bolagen premiärsätter emel
lertid sina filmer på egna biografer och sva
rar således för samtliga försäljningsomkost
nader. Av de tre bolagen har endast ett, 
Svensk Filmindustri, lämnat specificerade 
uppgifter på dessa kostnader. Sandrews har 
schablonmässigt angett kostnaden till 25.000 
kronor per film medan Europa Film genom
gående använt ett standardpålägg för sina 
försäljningsomkostnader. Detta har uppta
gits till 27 procent på influtna filmhyror, 
vilket överensstämmer med den schablon 
för den s. k. distributörsersättningen som 
filminstitutet tidigare använde vid beräkning 
av förlustutjämningsbidragen. Denna sena
re schablon ger dock liten uppfattning om 
de faktiska förhållandena. Tveksamt är även 
om Sandrews uppgifter kan antas spegla bo
lagets verkliga försäljningsomkostnader. Det
ta skulle innebära att bolaget på varje film, 
oavsett förväntningarna rörande publikat

traktivitet, volymmässigt skulle genomföra 
ungefär likartade satsningar. 

Med utgångspunkt i enbart SF:s upp
gifter om försäljningsomkostnaderna är det 
omöjligt ange verklighetens utseende för 
branschen som helhet. Den försäljningspoli
tik som ligger bakom SF:s agerande behöver 
inte överensstämma med övriga integrerade 
bolags och icke heller med återstående pro
ducenters bearbetningspolitik. Trots detta 
har genomsnittliga uppgifter för SF:s filmer 
återgetts i tabell 8.7, eftersom de kan illu
strera andra förhållanden av intresse än för
säljningspolitiken i branschen. 

Tabellen visar först de genomsnittliga, di
rekta försäljningskostnaderna i absoluta tal. 
Genomsnittskostnaden uppgår till drygt 98 
tkr för samtliga filmer. När uppdelning görs 
på olika typer av filmer visar det sig, att 
kvalitetspremierade filmer har haft i det 
närmaste dubbelt så höga genomsnittliga för
säljningskostnader som övriga filmer, dvs. ca 
115 tkr mot ca 62 tkr. Någon skillnad mel
lan kvalitetspremierade filmer med och utan 
förlustutjämningsbidrag kan inte utläsas. 
En granskning av grundmaterialet visar dock 
att spridningen är stor mellan filmerna. 
Skillnaden mellan högsta (ca 279 tkr) och 
lägsta (ca 24 tkr) värde uppgår till ca 255 
tkr. Olikheterna antyds också delvis i tabel
len av där angivna spridningsmått. Samtliga 
filmer med försäljningskostnader överstigan
de medianvärdet utgörs av kvalitetspremie-

Tabell 8.7 Svensk Filmindustris direkta försäljningskostnader i absoluta tal samt i rela
tion till filmhyran med fördelning på olika slag av filmer. 

Specifikation 

Försäljningskostnader: 
Aritmetiskt medium 
övre kvartil 
Median 
Nedre kvartil 

Försäljningskostnader per i 
i proc. av filmhyran, aritm 

Antal filmer 

iilm 
. med. 

Filmer med utdelning från 

A-fonden 

62.375 

37,3 

9 

A-fonden 
B-fonden 

115.042 

10,9 

7 

A-fonden 
B-fonden 
C-fonden 

115.951 

48,7 

12 

Samtliga 
filmer 

98.503 
117.480 
87.700 
68.740 

35,6 

28 
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rade filmer, medan endast en kvalitetspremi-
erad film har haft försäljningskostnader un
derstigande den nedre kvartilgränsen. 

I tabellen har också angetts måttet försälj
ningskostnader per film i relation till film
hyran. För var och en av filmerna har det
ta relationstal beräknats, talen summerats 
och därefter dividerats med antalet filmer 
i respektive grupp. Det genomsnittliga rela
tionstalet för samtliga filmer uppgår till 35,6 
procent med högsta värde (48,7 procent) för 
sådana kvalitetspremierade filmer som er
hållit förlustutjämning. Att procenttalet för 
»förlustfilmerna» är högst är inte enbart be
roende av att inspelningsbeloppen varit låga. 
Procentsiffrans höjd antyder också att bo
laget i många fall haft stora föräntningar 
på dessa filmer. Fyra av filmerna återfinns 
t.ex. i den övre kvartilen och endast för tre 
av dem understiger försäljningskostnaderna 
medianvärdet för samtliga filmer. Det tidi
gare nämnda högsta värdet, 279 tkr, faller 
t.ex. på en av »förlustfilmerna».1 

En granskning av grundmaterialet visar 
också att inga entydiga samband mellan för
säljningsinsatser och filmhyror kan spåras. 
Många av de mest inkomstbringande filmer
na har i själva verket försäljningskostna
der som avsevärt underskrider genomsnitts
värdet för samtliga filmer. Detta stöder den 
utbredda uppfattningen om biografpublikens 
selektiva vanor, dvs. att det är filmen i sig 
och — oftast underförstått — inte t.ex. 
marknadsbearbetningen som avgör en films 
publikframgång. 

8.6 Filmproduktionens administrations
omkostnader 

I tidigare filmutredningar har filmernas ge
nomsnittliga självkostnader beräknats dels 
genom att intäkterna reducerats med en 
»distributionsersättning» (med författarens 
terminologi således en försäljningsomkost
nad) av viss storlek, dels genom ett pålägg 
för de producerande bolagens administra
tionsomkostnader, i det följande kallat AO-
pålägg. Även vid ansökan om förlustutjäm-
ningsbidrag har självkostnadskalkyleringen 

använts, dvs. årets »förlustfilmer» fick dela 
på tillgängliga medel i proportion till filmer
nas självkostnader.2 AO-påläggets storlek 
upptogs därvid till 22 procent på (den av 
bedömningsutskottet) godkända tillverk
ningskostnaden. Följande scablonmässiga 
fördelning av påläggets komponenter använ
des: 

Kostnadsslag AO-påläggets 
procentuella 
fördelning 

Ateljéförluster 3 
Räntekostnader på i filmerna 
investerat kapital 4 
Allmänna administrationsom
kostnader 15 

Summa AO-pålägg 22 

I kapitel 5 framhölls att biografbolagen 
på lång sikt självfallet måste täcka sina sam
kostnader men att det ur bolagens synvinkel 
rimligen bör vara egalt om en biograf ger 
ett större täckningsbidrag än en annan, så 
länge summan av de totala täckningsbidra
gen förslår för att både täcka samkostnader
na och dessutom ge erforderlig avkastning. 
Samma självklara konstaterande måste gäl
la för filmproduktionen. Det primära in
tresset i ekonomiskt hänseende måste vara 
att samtliga filmer ger erforderlig kostnads
täckning och avkastning. Frågan är därför 
om det vid kostnadskalkylering inom film
produktionen någonsin kan vara berättigat 

'Till direkta försäljningskostnader har hän
förts även vissa kostnader för distribution i ut
landet, eftersom specificeringar inte gjorts i den 
utsträckning att kostnaderna kunnat separeras. 
Enligt uppgifter från SF uppgår »div. övr. 
kostn. för utlandsexploatering» till ca 11 pro
cent av totalkostnaden för samtliga filmer. Där
till kommer kostnader för utländska filmfesti
valer, vilka totalt svarar för ca 12 procent. 
När kostnaderna sätts i relation till i Sverige 
inspelade filmhyror kommer därför genomgå
ende för höga procentsatser att redovisas. 

2 För den enskilde producenten blev utdel
ningen från C-fonden större ju högre självkost
nad filmen hade. För filmbranschen som helhet 
kan dock AO-påläggets lämplighet ifrågasättas. 
Schein (1970, s. 28) påpekar att AO-pålägget 
bidragit till att utlösa spärreglerna (se kap. 2) 
och därigenom undandragit branschen hundra
tusentals kronor i förlustutjämningsbidrag. 
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med självkostnadskalkyler. Med hänsyn till 
den heterogena kostnadsstrukturen hos fil
merna och de varierande kapacitetsanspråk 
som olika produktioner ställer måste ett 
schablonmässigt pålägg under alla förhållan
den vara olämpligt. Påläggets existens och 
den inom branschen utbredda uppfattningen 
att kalkylmetoden kan accepteras motiverar 
en närmare granskning av påläggets art och 
ekonomiska konsekvenser. 

Begreppet »ateljéförlust» förefaller högst 
tvivelaktigt. Den första frågan som kan stäl
las är om det överhuvud är relevant att ge
nom ett speciellt pålägg »täcka in förluster
na». En annan fråga är vad slags förluster 
som avses. Är det förräntning och amor
tering av ateljéinvesteringar gjorda för flera 
decennier sedan? Eller driftskostnadsunder
skott? Under alla omständigheter förefaller 
det författaren uppenbart att ett pålägg för 
ateljéförluster på sin höjd kan vara relevant 
för bolag som de facto äger ateljéer. Ett 
annat synsätt hade dock 1957 års Film-
stödutredning. 

Då de undersökta företagen torde vara de en
da med egen ateljérörelse av någon omfattning, 
har den angivna summan av revisionsbyrån an
setts kunna användas för den totala produk
tionen. Den beräknade ateljéförlusten per film 
skulle sålunda uppgå till 30.000 å 35.000 kro
nor (SOU 1959: 2, s. 45. kurs. här). 

Det orimliga i att icke-ateljéägande före
tags filmer belastades med fiktiva »för
luster» förefaller icke ha vållat utredningen 
några problem. Det bör emellertid hållas i 
minnet att producenter som saknar ateljé
rörelse belastar sina tillverkningskostnader 
med erlagd ateljéhyra och därutöver tillkom
mer aldrig några ytterligare ateljékostnader. 
Vid t.ex. förlustutjämningsberäkningama 
kom dessa filmer att favoriseras i jämförelse 
med filmer producerade av ateljéägande 
företag, när AO-pålägget medtogs i kalkyl
en. 

Även för ateljéägande företag kan AO-
pålägget ifrågasättas i denna del. Ju högre 
tillverkningskostnaderna är, t.ex. vad avser 
manuskript- och regikostnader eller löne
kostnader till skådespelare, desto större blir 
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pålägget helt oavsett vilka kapacitetsanspråk 
som den enskilda produktionen ställer på 
ateljéerna. Dessutom tillkommer att i till
verkningskostnaderna pålägg redan gjorts 
för ateljéutnyttjande, eftersom interndebite
ringar sker efter samma normer som vid 
uthyrning till andra producenter. Författa
ren känner icke till i vilken utstiäckning de
biteringarna inkluderar påslag för även atel
jéernas samkostnader. Om dessa är inberäk-
nade i påslagen, så kommer självkostnaden 
— för alla producenter — att omfatta på
lägg på pålägg. 

Svårigheterna att beräkna ateljékostnader
na kompliceras dessutom av att ateljéerna 
används för även andra verksamheter än in
spelning av biograffilm, t.ex. produktion av 
reklam- och skolfilm, grammofoninspelning
ar m.m. Vid beräkning av ateljéförlusterna 
togs i 1957 års Filmstödutredning visserligen 
hänsyn till samtliga hyresintäkter, inklusive 
interndebiteringar (SOU 1959: 2, s. 43). Frå
gan om hur samkostnaderna vid självkost
nadskalkylering bör fördelas mellan skilda 
kostnadsbärare förefaller dock svårlösbar. 

Räntekostnadernas andel av AO-pålägget 
utgör fyra av de 22 procentenheterna.1 Av
sikten med detta pålägg är att täcka kostna
derna för investerat kapital under produk
tionstiden till dess intäkterna börjar inflyta. 
Eftersom pålägget för räntekostnaden debi
teras på tillverkningskostnaden i dess helhet 
erhålls även i denna del en olikartad be
handling av filmerna vid fastställandet av 
förlustutjämningsbidragen. Producenter som 
äger ateljéer och/eller laboratorier favori
seras framför övriga producenter. De förra 
bolagens tillverkningskostnader utgörs näm
ligen delvis av samkostnader medan för öv
riga producenter samtliga tillverkningskost
nader helt igenom är särkostnader. 

Dessutom bör beaktas att räntekostnaden 
inte utgör en administrationsomkostnad 
utan snarare en tillverkningskostnad. Ett be-

' I 1957 års Filmstödutredning finns en be
skrivning av hur räntesatsen är beräknad (SOU 
1959: 2, s. 45). Den upptogs där till 3,75 pro
cent och beräkningen har troligen legat till 
grund för Bedömningsutskottets beslut om 4 
procent. 
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aktande av detta skulle troligtvis ha lett till 
ett annat beräkningssätt och därmed till att 
olikartad behandling av filmerna hade und
vikits. 

Den större delen av AO-pålägget avses 
täcka de »egentliga» administrationskost
naderna, dvs. kostnaderna för företagens 
verkställande ledning, kontorspersonal m. fl. 
fasta kostnader. I internt material som ställts 
till författarens förfogande har medtagits 
även andra kostnadsslag, såsom kostnader 
för icke använda manuskript, »förluster» på 
fast engagerade skådespelare och regissörer 
(numera troligtvis helt obetydliga), advokat
kostnader m. m. 

Bland biograffilmsproducenterna finns 
troligtvis enbart ca fem företag som bedriver 
fortlöpande filmproduktion och som kan 
förmodas ha en för detta ändamål fast upp
byggd administrationsapparat. Inom denna 
grupp är olikheterna stora. Vissa producen
ter har ett flertal verksamheter vid sidan av 
produktion och distribution av biograffilm; 
för några är biograffilmsproduktionen den 
huvudsakliga uppgiften. Såsom framhölls i 
kapitel 4 har under undersökningsperioden 
ett stort antal företag och/eller enskilda in
divider bidragit till biograffilmsproduktionen 
med en enstaka film utan avsikt (eller möj
lighet) att fortsätta verksamheten. 

Inte ens inom gruppen »etablerade» bio
graffilmsproducenter torde AO-pålägget i 
denna del återspegla företagens administra
tionsomkostnader för filmproduktionen. 
Dessutom fluktuerar inspelningsvolymen 
starkt mellan skilda år utan att detta tycks 
påverka de faktiska administrationsomkost
naderna. Såsom tidigare nämnts varierar 
dessutom tillverkningskostnaderna kraftigt 
mellan skilda filmer, och dessa variationer 
torde enbart i obetydlig omfattning reflek
tera kapacitetsanspråken på administrations
apparaten. 

Som sammanfattande bedömning av AO-
pålägget kan följande framhållas. I pålägget 
ingår en komponent — »ateljéförluster» — 
vars faktiska innebörd är svårtolkbar. På
läggets konstruktion medförde olikartad be
handling av filmerna vid beräkning av för-
lustutjämningsbidragen. En av påläggskom

ponenterna — räntekostnaden — utgör en 
del av tillverkningskostnaderna. Olika fil
mers variationer i kapacitetsanspråk på atel
jéer och administrationsapparat i övrigt är 
så stora att ett generellt påslag överhuvud 
icke kan motiveras. I den fortsatta fram
ställningen beaktas därför icke AO-pålägget. 

8.7 Filmproduktionens lönsamhet 

Konklusionen av framställningen i föregå
ende avsnitt måste bli att vid bedömning av 
filmproduktionens lönsamhet är självkost
nadskalkylen direkt olämplig. Vid lönsam
hetsbedömningarna bör hänsyn tas till enbart 
de olika filmernas särkostnader. Författaren 
har dock icke möjlighet bedöma försälj
ningsomkostnadernas storlek, och som lön
samhetsmått används därför täckningsbidra
get efter avdrag för tillverkningskostnader
na. Av den tidigare redogörelsen har dock 
framgått, att de kostnadsuppgifter författa
ren fått för olika filmer innehåller inslag 
av både sär- och samkostnader. Dessa kost
nadsslags inbördes relationer varierar dels 
mellan filmerna, dels med hänsyn till vem 
som svarat för produktionen. De tidigare 
gjorda kommentarerna bör därför hållas i 
minnet när lönsamheten behandlas. 

Av tabell 8.8 framgår de genomsnittliga 
täckningsbidragen för vart och ett av spel
åren samt de genomsnittliga täckningsbidra
gen för samtliga filmer under perioden. 
Täckningsbidrag I (TB I) visar de bidrag 
som filmerna av »egen kraft» lämnat, dvs. 
skillnaden mellan samtliga spelintäkter och 
tillverkningskostnaderna. Täckningsbidrag II 
(TB II) har erhållits genom att till TB I 
addera utdelningen från Svenska Filminsti
tutets fonder. 

Såsom framgår av tabellen varierar TB I 
från ett negativt bidrag på drygt 500 tkr för 
spelåret 1968/69 till ett positivt bidrag för 
spelåret 1967/68 på ca 1.600 tkr. Det se
nare spelårets markanta avvikelser från öv
riga år kan helt hänföras till en film, Jag 
är nyfiken — gul. För spelåren 1965/66 och 
1968/69 kunde endast en respektive två fil
mer av egen kraft ge positiva bidrag till sam-
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Tabell 8.8 Täckningsbidrag i kronor före respektive efter utdelning från Svenska Filmin
stitutets fonder i genomsnitt per film för spelåren 1963/64 t.o.m. 1968/69 samt för hela 
undersökningsperioden. 

Specifikation 1963/64 1964/65 1965/66 

+ Genomsnittlig 996.376 1.149.159 454.051 
intäkt 

— Genomsnittliga 934.510 1.015.096 854.066 
tillverknings-
särkostnader 

= Täcknings- 61.866 134.063 —400.015 
bidrag I 
därav positiva (3) ; (3) (1) 
därav negativa (8) (8) (12) 

+ Genomsnittlig 413.366 381.983 472.998 
utdelning från 
A-, B-, C- och 
F-fonderna 

= Täcknings- 475.232 515.956 72.983 
bidrag II 
därav positiva (6) (6) (6) 
därav negativa (5) (5) (7) 

Antal filmer 11 11 13 

kostnadernas täckning. För perioden som 
helhet har 18 filmer positiva värden på 
TB I medan detta bidrag är negativt för 48 
filmer. 

När fondutdelningen lagts till TB I ökar 
det genomsnittliga bidraget för samtliga fil
mer till drygt 500 tkr. Endast spelåret 
1968/69 uppvisar ett negativt TB II. Detta 
är också det enda spelåret med fler nega
tiva än positiva TB II. Efter fondutdelning
en har ytterligare 20 filmer fått positiva 
täckningsbidrag. Trots fondutdelningen är 
dock fortfarande 28 filmer eller 42 procent 
av samtliga produktioner olönsamma, så
tillvida att de inte täcker sina respektive 
tillverkningssärkostnader. Dessutom bör be
aktas att för samtliga filmer tillkommer för
säljningskostnader av varierande storlek. 
Eftersom även dessa är särkostnader är den 
verkliga lönsamhetssituationen betydligt mer 
ogynnsam än vad tabell 8.8 visar. Såsom 
tidigare nämnts uppgick den genomsnittliga 
försäljningskostnaden för SF:s filmer till 
ca 100 tkr. 

En indikation på filmproduktionens lön
samhetsvariationer utgörs av latituden i ge-

1966/67 1967/68 1968/69 Hela 
perioden 

1.189.579 2.576.330 797.589 1.096.646 

987.786 977.506 1.333.354 1.023.940 

201.793 1.598.824 —535.765 72.706 

(4) (5) (2) (18) 
(6) (3) (11) (48) 

446.251 714.091 472.301 472.910 

648.044 2.312.915 — 63.464 545.616 

(8) (7) (5) (38) 
(2) (1) (8) (28) 

10 8 13 66 

nomsnittliga täckningsbidrag mellan bästa 
och sämsta år. För TB I uppgår denna till 
ca 2.100 tkr. Fondutdelningen förstärker 
emellertid skillnaden något. Latituden för 
TB II är i det närmaste 2.400 tkr. Jag är 
nyfiken — gul medför dock att spelåret 
1967/68 har ett ovanligt högt bidrag. En 
granskning av grundmaterialet visar dock, 
att skillnaden mellan mest och minst lön
samma film för varje spelar uppgår till minst 
ett par miljoner kronor. 

Lönsamhetsvariationerna framgår av ta
bell 8.9 i vilken en frekvensfördelning för 
täckningsbidragen har återgetts. Liksom ti
digare har uppdelning gjorts på kvalitets
premierade filmer och övriga filmer. Av 
konfidentiella skäl har den övre klassen 
gjorts öppen och i analogi därmed även den 
nedre klassen. Fördelningens yttergränser 
har satts till mer respektive mindre än 2.000 
tkr. 

För såväl TB I som TB II är typklassen 
för samtliga filmer negativ; 13 respektive 9 
filmer har gett negativa bidrag på mellan 
400 och 600 tkr. De tidigare konstaterade 
intäktsskillnaderna — i förening med be-
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Tabell 8.9 Frekvensfördelning av samtliga undersökta filmers täckningsbidrag med för
delning på kvalitetspremierade filmer och övriga filmer. 

Täcknings
bidragens 
sto 

60 
et v, 

12 
tn 

c 
c 

> 
°33 

a. 

60 
2 •o 

X) 
öl) 

'5 

:s3 
cd 

eo 

z 
Ant 

rlek i tkr 

2.000— 
1.800—2.000 
1.600—1.800 
1.400—1.600 
1.200—1.400 
1.000—1.200 

800—1.000 
600— 800 
400— 600 
200— 400 

0— 200 

0— 200 
200— 400 
400— 600 
600— 800 
800—1.000 

1.000—1.200 
1.200—1.400 
1.400—1.600 
1.600—1.800 
1.800—2.000 
2.000— 

al täckningsbidrag 

Kvalitets
premierade 
filmer 

TBI 

3 
1 

1 
1 
2 

1 
2 
4 

8 
7 
5 
3 
2 
2 

1 

43 

TB II 

7 

1 

1 
5 
3 
4 
7 
7 

2 
4 
1 

1 

43 

övriga filmer 

TBI 

2 

1 

1 
4 
8 
5 

1 

1 

23 

TB II 

1 

1 
1 

3 
4 
8 
3 

1 

1 

23 

Samtliga 
filmer 

T B I 

3 
1 

1 
1 
2 
2 

2 
2 
4 

9 
11 
13 
8 
2 
2 

1 

1 
1 

66 

TB II 

7 

2 

2 
6 
3 
4 
7 
7 

5 
8 
9 
3 

1 
1 

1 

66 

gränsade kostnadsskillnader — mellan kvali
tetspremierade och övriga filmer återverkar 
också på täckningsbidragen. Bland de förra 
finns 15 och bland de senare tre filmer med 
positiva TB I. Av 38 positiva TB II svarar 
kvalitetspremierade filmer för 35 och öv
riga filmer för tre bidrag. För övriga filmer 
har fondutdelningen således inte medfört 
någon övergång från den negativa till den 
positiva mängden utan enbart en förskjut
ning uppåt i fördelningens klasser. Liksom 
framkom vid redovisningen av intäktsstruk
turen medför fond utdelningen för de kvali
tetspremierade filmerna inte enbart en för
skjutning uppåt i fördelningen utan även en 
omkastning mellan filmerna, dvs. de övre 
klasserna i fördelningen får proportionellt 
större andel filmer än i kolumnen för TB I. 
Det kan t.ex. noteras att för kvalitetspremie
rade filmer och TB II är den högsta klassen 
i frekvensfördelningen en av de tre typklas
serna. 
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9 Filmhyran och branschintegrationen 

9.1 Systemkomplexitet och bedöm
ningarnas art 

I de tre föregående kapitlen har både inter
na och externa relationer behandlats i an
slutning till resultatredovisningen. Vissa re
lationer är av sådant slag, att deras effekter 
bör analyseras samtidigt för alla led i distri
butionskedjan. Som ett komplement till den 
tidigare framställningen skall i detta kapitel 
därför konsekvenserna av filmhyresprinci
perna och branschintegrationen närmare 
granskas och i görligaste mån även kvan-
tifieras. 

Branschbeskrivningen i kapitel 4 ger en 
antydan om den komplexitet som är karak
teristisk för filmbranschen. För det första 
gäller att i varje led av distributionskedjan 
finns olika komponenter med delvis sam
manfallande, delvis olikartade egenskaper. 
För det andra råder mellan dessa kompo
nenter relationer som har direkt betydelse 
för bedömningen av såväl den ekonomiska 
effektiviteten i branschen som samhällseffek-
tiviteten, dvs. branschbeteendets effekter — 
positiva eller negativa — på samhällsnyttan 
i stort. Det sätt på vilket dessa relationer 
påverkar effektiviteten är emellertid svår
bedömbart. Ett försök att analysera de in
terna och externa relationernas effekter av 
skilda slag måste med nödvändighet innefat
ta generaliseringar och överslagsbedömning
ar, vilket också framgått av framställningen 
i de föregående kapitlen. 
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Ett annat problem som gör sig gällande 
är vilka förhållanden som bör bli föremål 
för analys. Såsom framhölls i kapitel 4 har 
författaren eftersträvat att systematiskt 
penetrera i första hand effekten av alla ge
nom formella avtal manifesterade relatio
ner liksom sådana »branschöverenskommel
ser» som, trots avsaknaden av formella av
tal, ostridigt förekommer i den praktiska 
verksamheten. Urvalet av analysobjekt är 
dock subjektivt och grundar sig på den 
branschkännedom som författaren under ar
betets gång skaffat sig. 

Ett annat problem som uppstår är frågan 
om bedömningarna skall göras utifrån ett 
statiskt eller dynamiskt betraktelsesätt. En 
statisk bedömning skulle inriktas mot ett 
klarläggande av effektiviteten i branschen 
med utgångspunkt i systemets nuvarande 
utseende och beteende. Anläggs i stället ett 
dynamiskt synsätt måste i analysen medtas 
bedömningar av de konsekvenser som even
tuella förändringar i systemet medför. För
ändringar kan initieras dels genom statliga 
stödåtgärder, dels genom åtgärder vidtagna 
inom systemet. Författarens uppgift är att 
bidra till att statsmakterna får ett så full
ständigt beslutsunderlag som möjligt. Av 
denna anledning har när så varit möjligt ett 
dynamiskt betraktelsesätt anlagts, dvs. för
fattaren skisserar såväl ekonomiska som kul
turella effekter av principiellt tänkbara, sy
steminterna förändringar. 

Det i särklass svåraste bedömningsmo-
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mentet sammanhänger med målfrågorna. 
Såsom tidigare framhållits har författaren 
utgått från den föruts ättoingen att såväl 
enskilda komponenter som branschsystemet 
i sin helhet har mål av huvudsakligen eko
nomisk natur, t. ex. att vidmakthålla högs
ta möjliga lönsamhetsnivå. Avsaknaden av 
en formell målstruktur innebär, att det inte 
finns några kriterier gentemot vilka system
beteendet kan valideras. I den följande ana
lysen har författaren därvid — liksom tidi
gare — värderat branschbeteendet mot i 
första hand antagandet om ett överordnat, 
ekonomiskt mål. Oavsett vilka andra mål 
som kan föreligga, t. ex. mål av kulturell 
natur, så måste någon form av ekonomiska 
mål (primärmål) finnas för att mål av högre 
ordning (ultimärmål) skall kunna uppnås. 
De ekonomiska målen blir därvid medel i 
en mål-medelhierarki och inte enbart pri
mära till sin natur utan också av primärt 
intresse i analysarbetet. Ett väsentligt mo
ment i bedömningarna blir därför att för 
skilda komponenter undersöka vilka bidrag 
de lämnar till systemets totala ekonomiska 
effektivitet. 

9.2 Filmhyrans storlek — ett nyckelproblem 

Filmhyran utgör den ersättning till senare 
distributionsled som biograferna betalar för 
den i tid och rum begränsade visningsrätten 
till en film. Filmhyrans genomsnittliga stor
lek är av direkt avgörande betydelse för i 
första hand den ekonomiska effektiviteten i 
systemet. Även systemets kulturella effekter 
är i stor utsträckning beroende av den film
hyra biograferna betalar. Såsom senare skall 
visas i kapitlet beror detta på de integra
tionsformer som råder inom branschen. Som 
utgångspunkt för analysen är därför en 
grundlig bedömning av filmhyressystemet 
nödvändig. Därvid fokuseras intresset kring 
frågan om filmhyran kan anses rimligt av
vägd med hänsyn till de prestationer som 
utförs av skilda komponenter i systemet. 

Filmhyrans principiella utformning påver
kades inte av filmreformens genomförande. 
Från framställningen i kapitel 4 erinras om 

att filmhyran beräknas på biografens netto-
biljettintäkt per vecka, dvs. efter avdrag för 
avgiften till Svenska Filminstitutet (tidigare 
efter avdrag för nöjesskatten).1 Däremot 
medförde filmreformen en ökning i film
hyrans storlek (vid oförändrad filmhyres-
skala) genom att hyran kom att beräknas 
på ett högre belopp än tidigare. Genom ut
delningen från filminstitutets fonder får 
dessutom de svenska producenterna en stör
re andel av biljettintäkterna än vad som 
anges av filmhyran. Även från dessa för
hållanden bortses tillsvidare. 

Resultatet av lönsamhetsbedömningarna i 
kapitel 8 gav vid handen att endast ett 
mindre antal (18 av 66) av biograffilmerna 
erhöll ett positivt täckningsbidrag med hjälp 
av enbart spelintäkter (huvudsakligen film-
hyror och exportintäkter). Frågan om i vil
ken utsträckning dessa resultat återspeglar 
filmproduktionens lönsamhet (vid givna kost
nader, given efterfrågan och med de reser
vationer beträffande sär- och samkostnads-
problematiken som författaren gjorde i kap. 
8) sammanhänger uppenbarligen med film
hyrans storlek. Om det på något sätt kan 
visas att filmhyran är för låg, så måste be
dömningarna enligt kapitel 8 givetvis juste
ras med hänsyn härtill. Till följd av pris
sättningsprinciperna kommer en motsvaran
de lönsamhetsförsämring i stället att äga 
rum i biografledet. Visar sig filmhyran i 
stället för hög blir konsekvenserna de mot
satta. 

Varje uppjustering av filmhyresprocenten 
medför emellertid ett intäktsbortfall i bio
grafledet som ytterligare kommer att öka 
antalet direkt nedläggningshotade biografer. 
Om ingen hänsyn tas till integrationsförhål
landena i branschen, så skulle förändringar 
i filmhyrorna endast medföra förskjutningar 
i branschens lönsamhetsproblem enligt maxi
men »den enes bröd blir den andres död». 
Utrymme för att göra både visningen och 
produktionen av biograffilm till lönsamma 
verksamheter saknas i rådande efterfrågesi-
tuation. Såväl systeminterna som system-

1 Från biografer med fem eller färre före
ställningar per vecka bortses här. 
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externa återverkningar av filmhyresprinci-
pen i förening med filmhyrans storlek talar 
emellertid för en kritisk granskning av för
hållandena. 

Svårigheterna vid bedömningen av film
hyrans storlek är många. Såsom tidigare på
pekats finns ingen som helst relation mellan 
framställningskostoaderna för en film och 
de pris som tas ut i konsumentledet. Inte 
heller kan några samband spåras mellan en 
films kostnader och de totalintäkter den ger 
upphov till. Eftersom filmhyran är ett ut
tryck för fördelningen av intäkterna mellan 
producent och biografägare synes det för
fattaren logiskt att göra bedömningen med 
utgångspunkt från hur prestationerna i olika 
avseenden fördelar sig mellan parterna. Ett 
sådant synsätt anknyter också till de konkur
renspolitiska bedömningar som de senaste 
två decennierna i stor utsträckning präglat 
den ekonomiska debatten. 

De överväganden som lett fram till den 
numera allmänt rådande konkurrensfilosofin 
bygger företrädesvis på ett pris-efter-presta-
tions-tänkande.1 I analyserna brukar därvid 
göras åtskillnad mellan sär- och sampresta
tioner. I föreliggande analys skulle med sär-
prestationer därvid avses de för varje film 
specifika prestationer som måste utföras för 
att filmen skall kunna tillhandahållas kon
sumentmarknaden. Producentens (och/eller 
filmuthyrarens) prestationer måste därvid 
beaktas på ett sätt som något avviker från 
den gängse pris-efter-prestations-analysens 
uppläggning. För en »ordinär» industripro
dukt erhåller producenten ersättning för sina 
prestationer genom det pris han fastställer 
för produkten. Man kan med andra ord säga 
att producenten, med beaktande av bl. a. 
konkurrensförhållandena, med prisets hjälp 
gör en egenvärdering av sina prestationer 
gentemot senare distributionsled, och denna 
värdering kan då i allmänhet härledas till en 
styckkostoad för produkten. Eftersom sam
band saknas mellan biograffilmens fram-
ställningskostnad och priset per biljett måste 
analysen samtidigt omfatta prestationer i 
alla distributionsled. Fördelningen på olika 
komponenter i distributionskedjan av de to
tala intäkterna som en film spelar in får 
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därefter jämföras med de prestationer som 
kan härledas till respektive komponent. 

Biografens prestationer är lätt analysera
de. I regelfallet finns en för alla biografer 
urskiljbar särprestation nämligen den an
nonsering som varje vecka görs i lokal
pressen. Därutöver utförs sällan några sär-
prestationer för de olika filmerna. Ur pro
ducentens synvinkel kan biografledets hu
vudsakliga prestation sägas bestå i tillhanda
hållandet av en lokal av viss storlek, visst 
utseende och med vissa givna tekniska facili-
teter. Denna prestation kan ses som ett slags 
samprestation gentemot samtliga de filmer 
som respektive biografs filmleverantör har i 
distribution under biografens livstid. Denna 
prestation varierar starkt mellan olika bio
grafer. Hänsyn härtill tas emellertid vid film-
hyresberäkningarna, eftersom grundbeloppet 
(jfr. kap. 4, s. 62) avses återspegla bio
grafens självkostnader per vecka. 

Filmuthyraren utför enbart en del av det 
distributionsarbete som i andra branscher 
brukar falla på grossisten (jfr. kap. 4). Till 
filmuthyrarens prestationer hör bl. a. ett fy
siskt distributionsarbete (lagring och lokala 
transporter i Stockholm) samt vissa uppgif
ter i samband med premiärlanseringen av 
filmerna. Här nämnda prestationer är inte 
särprissatta. För att förenkla analysarbetet 
bortses i fortsättningen från filmuthyraren, 
och de prestationer som denne utför tänks 
i stället överförda på producenten. 

En granskning av producentens presta
tioner ger en mer varierande bild. I första 
hand måste då beaktas filmernas tillverk-
ningssärkostnader. Såsom framgick av före
gående kapitel uppgår dessa till i genomsnitt 
ca en miljon kronor; variationerna är dock 
omfattande. Tillhandahållandet av filmen är 
emellertid en samprestation gentemot samt
liga biografer — i Sverige och i utlandet — 
som kommer att distribuera producentens 
film. Vid premiärvisningen tillkommer dess-

1 Som exempel på denna typ av analyser kan 
hänvisas till af Trolle (1963), speciellt studie 
III som har viss anknytning till föreliggande 
arbete, samt till Marknadsrådets (tidigare Nä
ringsfrihetsrådets) uttalanden i specifika fall (se 
Pris- och kartellfrågor, löpande publikation). 
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utom kostnaderna för filmens lansering. Vi
dare förser producenten biograferna med 
stillbilder och affischer (s. k. biograf reklam). 
Antag emellertid att dessa båda senare kost
nader täcks dels genom den högre film
hyran på Stockholms premiärbiografer, dels 
genom att producenten särskilt debiterar bio
grafreklamen. I stort sett är således produ
centens särprestationer också särprissatta. 
Framställningen kan därför begränsas till en
bart tillverkningssärkostnaderna och kostna
derna för övriga delar av filmuthyrarefunk-
tionen, vilka fortsättningsvis kallas 'produ
centens samprestationer'. 

I författarens undersökningsmaterial finns 
enbart åtta (av totalt 66) filmer som i Sve
rige inspelat sina egna tillverkningssärkost-
nader. Efter tillägg för utlandsintäkterna 
ökar antalet positiva täckningsbidrag till 18. 
Man kan då fråga sig om avvägningen av 
biljettintäkterna mellan biograf- och pro
duktionsled kan anses rimlig. En bedömning 
skulle därvid kunna göras på följande sätt. 

För nästan varje film som produceras 
kommer huvuddelen av intäkterna att spelas 
in under de 12—18 månader (premiäråret) 
som följer på premiären. Producentens sam
prestation riktar sig visserligen mot samtliga 
de biografer som kommer att visa filmen 
under dess livstid. Eftersom huvuddelen av 
intäkterna spelas in under premiäråret före
fallet det rimligt hävda, att producenten un
der dessa år också bör få ersättning för sina 
samprestationer, dvs. att intäkterna från ett 
begränsat antal biografer skall ge erforderlig 
täckning. 

Med nuvarande biografstruktur kan pro
ducenten distribuera sin film på ca 150 
orter.1 Av olika skäl blir dock antalet bio
grafer betydligt mindre. Av här nämnda or
ter har drygt 50 enbart en och drygt 40 
enbart två biografer. Även om en premiär
film skulle visas bara en vecka per ort, så 
kan på enbiograforterna endast ca 1/6 av 
samtliga premiärfilmer (antalet filmer fram
går av tabell 3.2, s. 36) visas. Marknadsin-
delningssystemet (jfr kap. 4) begränsar yt
terligare producentens möjligheter. Antag 
därför att producenten realiter kan visa en 
ordinär film på högst ett 50-tal biografer 
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under premiäråret.2 Det blir då dessa bio
grafer, tillsammans med biograferna i ut
landet, som skall bära producentens sampre
station. Problemet uppkommer då hur sam-
prestationens värde skall fördelas mellan ex
port- och hemmamarknad. I brist på bättre 
fördelningsgrund skulle de faktiska intäkter
na på respektive marknad kunna användas. 
Av de totala spelintäkterna faller enligt tidi
gare redogörelse ca 45 procent på filmhy
ror i Sverige. Den genomsnittliga tillverk-
ningssärkostnaden per film uppgår till drygt 
en miljon kronor. Den överslagsberäkning, 
som här använts skulle då leda till att pro
ducentens samprestation gentemot svenska 
biografer värderas till ungefär en halv miljon 
kronor plus värdet av filmuthyrarefunktio-
nen. En vanlig ersättning för denna funk
tion utgör 25 procent av influtna bruttofilm
hyror. Om ersättningen i stället sätts så 
lågt som 20 procent, så måste biograferna 
tillsammans spela in 625 000 kronor i brut
tofilmhyror för att producentens tillverk-
ningssärkostnader skall täckas. Fördelat på 
50 biografer ger detta ett genomsnitt av 
12 500 kronor per biograf. Utanför stor
städerna torde ytterst få biografer ha en 
nettobiljettintäkt av denna storleksordning 
för normalt publikdragande filmer och långt 
mindre då en bruttofilmhyra. 

De gjorda skattningarna är enbart över
slagsberäkningar. De torde ändå ge en upp
fattning om relationerna mellan värdet av 
producentens och biografens prestationer. 
Utfallet av analysen varierar beroende på de 
antaganden som görs. Oavsett vem som ut
för analysen bör dock den grundläggande 

1 Avser det antal orter som har minst en 
biograf som ger fem eller fler föreställningar 
per vecka. För biografer som ger färre före
ställningar torde producenten i allmänhet en
bart förlora på en sättning och orter med så
dana biografer har därför ej medräknats. 

2 Filmer som Kärlekens språk, Sound of Mu
sic och Utvandrarna visas under »premiäråret», 
vilket för dessa filmer utgör kanske två eller 
tre kalenderår, på de flesta orter som överhuvud 
har biografer. Analysen avser dock ett slags 
»genomsnittsfilm» och de här nämnda filmerna 
medför bl. a. att premiärvisningsmöjligheterna 
för andra filmer försämras, dvs. det blir färre 
spelveckor kvar på de 150 orterna till normalt 
publikdragande filmer. 
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skillnaden bestå, nämligen att producenten 
svarar för den större delen av de presta
tioner parterna gemensamt utför gentemot 
konsumentmarknaden samtidigt som biogra
fen har större möjligheter att utjämna risk
tagandet. Ostridigt är emellertid att biogra
fen gynnas vid den ekonomiska avräkning-
en. Utöver vad som ovan påpekats tillkom
mer dessutom, att för den händelse en film 
blir en publikattraktion, så kommer biogra
ferna som grupp att få den större delen av 
biljettintäkterna. 

Författaren har tidigare hävdat (se kap. 5) 
att det är principiellt ointressant hur ett före
tag får täckning för sina samkostnader. Så 
länge varje enhet (t. ex. biograf) ger något 
bidrag till producentens samkostnader kan 
enheten ändå betraktas som lönsam. Kan 
resurserna inte användas på bättre sätt så 
bör beaktas att även små bidrag ger tillskott 
till lönsamheten. Givetvis måste dock sum
man av samtliga täckningsbidrag minst mot
svara samkostnaderna. 

Resultatredovisningen i kapitel 8 visar 
emellertid att producenten i de flesta fallen 
inte får täckning för sin samprestation gent
emot biograferna. Vid ekonomiskt besluts
fattande brukar sådana situationer leda till 
förändringar av ett eller annat slag. Den slag
sida som råder mellan biograferna och pro
ducenterna med avseende på fördelningen av 
filmernas intäkter kan knappast förklaras 
utifrån bristande insikter om ekonomins ele-
menta. Om någon är medveten om situatio
nen, så torde det vara just filmproducenter
na. Andra förklaringsgrunder måste därför 
sökas, och det ligger då närmast till hands 
granska de ekonomiska konsekvenserna av 
integrationsförhållandena inom branschen. 

9.3 Filmhyressystemet och branschintegra
tionen 

9.3.1 Strukturering av biografkomponen
terna 

Den strukturering av biografkomponenterna 
som används i detta avsnitt avviker från in
delningen i kapitel 6. För föreliggande ana

lys är det mer ändamålsenligt indela biogra
ferna i integrerade biografer och fristående 
biografer. Indelningen och den antalsmässi-
ga fördelningen framgår av figur 9.1. Med 
integrerade biografer avses biografer tillhö
rande de integrerade bolagen och deras dot
terbolag i biografledet. Alla övriga biogra
fer utgör mängden fristående biografer, dvs. 
omfattar både enskilda biografer och 
föreningsbiografer liksom enbiografföretag 
och kedjebiografer. I denna komponent 
återfinns även ett mindre antal biografer 
tillhöriga fristående, svenska filmuthyrare. 
De senare bedriver — annat än undantags
vis — ingen filmproduktion och samtidigt 
är deras biografer relativt få till antalet. 
Det finns därför ingen anledning att särskil
ja dessa biografer från gruppen fristående 
biografer i övrigt. 

Intresset i den följande framställningen 
riktas mot relationerna mellan filmuthyrarna 
och biograferna vad avser filmhyrans stor
lek. Analysen begränsas till relationerna mel
lan de ca 400 avgiftspliktiga biograferna och 
olika slag av filmuthyrare. 

9.3.2 Integrationens inkomstomfördelande 
effekt 

Som utgångspunkt för analysen skall först 
slås fast den i och för sig självklara intresse
motsättningen mellan köpare och säljare, 
nämligen att den förre önskar betala så li
tet som möjligt och den senare erhålla så 
mycket som möjligt för en given prestation. 
Säljarens strävanden att upprätthålla ett högt 
pris måste dock kompletteras med bedöm
ningar av priselasticiteten och konkurrens
situationen. Från dessa förhållanden kan 
dock bortses i denna analys. Priset i kon
sumentledet bestäms från andra utgångs
punkter än filmhyrans höjd samtidigt som 
filmhyresöverenskommelserna i allmänhet 
torde gälla mellan biografen och samtliga 
filmleverantörer. Någon priskonkurrens mel
lan skilda filmleverantörer existerar således 
ej och till följd av marknadsindelningssyste-
met inte heller någon annan konkurrens. 

Från såväl amerikanska som fristående 
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Integrerade 
biografer 
(227) 

Avgiftspliktiga 
biografer 
(220) 

Icke-avgiftsplik 
tiga biografer 
(7) 

Samtliga 
biografer 
(1 357) 

Fristående 
biografer 
(1 130) 

Avgiftspliktiga 
biografer 
(188) 

Icke-avgiftsplik
tiga biografer 
(942) 

Figur 9.1 Strukturering av biograferna med hänsyn till integrationsförhålliandena i 
branschen. 

Anm.: Antalet biografer avser förhållandena den 1 juli 1971. 

svenska filmuthyrare torde finnas ett gemen
samt intresse av att filmhyrorna sätts så högt 
som möjligt i varje fall vad gäller den övre 
gränsen, dvs. maximifilmhyran. Försök har 
gjorts att få ut högre filmhyror. De fall 
författaren känner till har dock icke varit 
framgångsrika. Vid ett tillfälle lär t. ex. det 
tidigare bolaget Film AB Paramount för 
filmen De tio budorden ha försökt utkräva 
60 procents filmhyra oavsett nettobiljettin
täkternas storlek per vecka. Ingen biograf 
accepterade anbudet — trots de höga för
väntningar som kunde ställas på filmens 
marknadsutsikter — och enligt författarens 
sagesman (amerikansk filmuthyrare) förblev 
filmen odistribuerad i flera år, innan film
uthyraren slutligen lät distributionen ske 
på gängse villkor. Samma sagesman uttryck
te sin — och som han förmodade även öv
riga amerikanska filmuthyrares — syn på 
filmhyresskalorna på följande sätt. 

Amerikanerna (dotterbolagen) skulle väldigt 
gärna vilja slå hål på taket, dvs. på vissa 
filmer få högre filmhyra. Detta skulle vara 
möjligt om man slöt sig samman och sa att 
ni (biograferna) får ingen film förrän vi får 
de priser vi vill ha. Men nu är det ju så att 
jänkarna är väldigt rädda för allting som heter 
kartell. Man gör det alltså inte. Dessutom tyc
ker man att den genomsnittliga filmhyran är 
snygg. Detta dövar amerikanerna (moderbola
gens representanter). Man måste dock göra 
klart för sig att det slår väldigt hårt mellan 

olika filmer. (Författarens förklaringar inom 
parentes.) 

Citatet illustrerar en troligen allmänt ut
bredd uppfattning bland de amerikanska 
filmuthyrarna. Författaren tror dock inte 
att det primärt är »jankarnas kartellrädsla» 
som avhåller dem från att i Sverige gå sam
man i en temporär eller permanent priskar
tell. Att de amerikanska filmuthyrarna skul
le kunna »slå hål på taket» genom leverans
vägran förefaller inte heller troligt utan sna
rast osannolikt. Orsakerna härtill skall när
mast penetreras. 

För det första kan konstateras att de inte
grerade och fristående biograferna har ett 
gemensamt intresse av lägsta möjliga film
hyra med en enda restriktion. Filmhyrornas 
genomsnittliga nivå måste ligga tillräckligt 
högt för att göra distributionen — som hel
het betraktad—attraktiv för de amerikanska 
filmuthyrarna, inte minst med tanke på att 
dessa svarar för det största filmutbudet. Den 
nuvarande nivån ger en tillräcklig säkerhets
marginal till en tänkt, lägsta nivå som de 
amerikanska filmuthyrarna skulle kunna 
acceptera, vilket också framgår av citatet. 

Å andra sidan måste frestelsen för de ame
rikanska filmuthyrarna vara stor att åstad
komma ett mer flexibelt filmhyressystem. 
När en film spelar in t. ex. 50 000 kronor 
på en enda spelvecka, kan det ur filmut-
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hyrarens synvinkel tyckas »oskäligt» att bio
grafen får behålla mer än hälften. Det är 
ju ändå inte biografens förtjänst att en 
attraktiv film distribueras. Ur biograf ägarens 
synpunkt blir resonemanget annorlunda; hö
ga inspelningsbelopp under ett fåtal veckor 
får kompensera de många dåliga och medel
måttiga veckorna. 

De integrerade bolagen har i egenskap 
av filmägare inte samma intresse av film-
hyresstegringar som gäller för övriga film
uthyrare. Ju lägre filmhyrorna är desto 
större blir dessa bolags vinster / biografle
det. Att de samtidigt bedriver en »olönsam» 
filmproduktion kan de ta med åtminstone 
begränsat jämnmod. I händelse av en bloc
kad från amerikanska filmuthyrare ligger 
det därför sannolikt i de integrerade bola
gens intresse att så långt möjligt stödja även 
fristående biografer. Under begränsad tid 
skulle troligen också de integrerade bolagen 
kunna förse både egna och andra biografer 
med film — låt vara med de inskränkning
ar (reducerat antal föreställningar, tempo
rär stängning av vissa biografer etc.) som 
konfliktsituationer alltid medför. 

En blockad av nämnt slag skulle emeller
tid få menliga följder för lönsamheten i bio
grafledet och främst för fristående biografer. 
Frågan är då om inte dessa inför enbart 
själva hotet om en konflikt kan tänkas ac
ceptera åtminstone måttliga filmhyreshöj
ningar. Författaren finner inte detta troligt. 
De biografer som överhuvud har möjlighet 
bära en genomsnittlig höjning av filmhyror
na med t. ex. fem procent skulle troligen — 
åtminstone med de integrerade bolagens 
hjälp — kunna överleva en blockad. För de 
ekonomiskt svagare enheterna bland fristå
ende biografer torde filmhyreshöjningar med 
all sannolikhet medföra — eller påskynda 
redan i nuläget oundvikliga — nedläggning
ar. Dessa biografer har således ingen för
måga att betala en högre filmhyra. I själva 
verket är deras existens helt beroende av 
den filmhyrespolitik som bedrivs inom 
branschen. 

De integrerade bolagens intresse av att 
solidariskt med fristående biografer arbeta 
för ett bevarande av de nuvarande filmhy-
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rorna måste primärt vara beroende av i vil
ken grad integrationsförhållandena ger upp
hov till inkomstomfördelningar mellan deras 
biograf- och produktionsverksamheter. Des
sa omfördelningar kan anges med relativt 
hög noggrannhet. Därtill krävs emellertid 
kännedom om marknadsandelarnas fördel
ning mellan dels skilda biografkomponenter, 
dels olika slags filmer med hänsyn till vem 
som svarar för filmernas distribution. Med 
marknadsandel avses därvid filmernas re
spektive biografernas andel av inspelade bil
jettintäkter. 

Med utgångspunkt i filminstitutets verk
samhetsberättelser och institutets interna 
statistik har genomsnittliga marknadsande
lar för olika filmtyper skattats för perio
den från och med spelåret 1964/65.1 

Resultatet framgår av nedanstående upp
ställning: 

Genomsnittlig 
marknadsandel 
i procent 

Integrerade bolags egenprodu-
cerade filmer 9,3 

Integrerade bolags utländska 
filmer 7,6 

Amerikanska filmuthyrares 
filmer 58,3 

övriga svenska filmer 8,4 
Övriga utländska filmer 16,4 

Summa 100,0 

Struktureringen av biografkomponenterna 
(jfr fig. 9.1) visar att de integrerade bolagen 
kontrollerar, helt eller delvis, 220 av de 408 
avgiftspliktiga biograferna eller ca 54 pro
cent. Vissa av dessa biografer är enbart del
ägda vilket innebär att del av biografernas 
överskott tillfaller intressenter utanför den 
gängse filmindustrin. Av framställningen i 
kapitel 4 kan dock utläsas att det övervä
gande antalet biografer är helägda. Dess
utom torde de integrerade biograferna ge
nomsnittligt spela in större belopp per år 

1 Uppgifterna för spelåret 1963/64, filminsti
tutets första spelar, hade vid undersökningstill
fället arkiverats. Bortfall av uppgifterna för 
detta år kan dock icke ha någon betydelse för 
beräkningarna. 
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än de fristående biograferna. Den förmodat 
större inspelningen och »läckaget» till utom
stående intressenter har fått jämna ut var
andra och 54 procent har använts som mått 
på de integrerade bolagens andel av netto-
biljettintäkterna i biografledet. Även om 
osäkerheten i denna skattning kanske upp
går till plus/minus 10 procent, så duger än
då det använda procenttalet för att illustrera 
integrationens konsekvenser på inkomstom
fördelningen inom branschen. 

Såsom nämndes i kapitel 7 har författa
ren skattat den genomsnittliga filmhyrespro-
centen som avgiftspliktiga biografer betalat 
under undersökningsperioden. I relation till 
nettobiljettintäkterna uppgick denna till ge
nomsnittligt ca 39 procent under femårs
perioden 1965—1969. Detta relationstal har 
använts för samtliga biografer med fler än 
fem ordinarie föreställningar per vecka, dvs. 
även för speciellt avgiftsbefriade biografer.1 

Syftet med analyserna är ej att ge exakta 
uppgifter om inkomsternas fördelning. Det 
kan därför vara tillfyllest räkna med att pro
ducenten genomsnittligt erhåller 40 procent 
och biograferna 60 procent av influtna net-
tobiljettintäkter. Samtidigt bör hållas i min
net att analysen i avsnitt 9.2 visade att pro
ducenterna som grupp betraktade svarar för 
den större delen av erforderliga prestationer 
gentemot konsumentmarknaden. 

Det samlade värdet av dessa prestationer 
skulle kunna beräknas med utgångspunkt 
i totalkostnaderna i respektive distributions
led. Om man accepterar de faktiska kost
naderna som ett närmevärde på distribu
tionsledens prestationer, så finner man med 
hjälp av framställningen i kapitel 6 att bio
grafernas totala årskostnad är ca 66 mkr. 
Detta belopp avser då totalkostnaden, ex
klusive filmhyra och avgift till filminstitu
tet, för samtliga avgiftspliktiga biografer, 
dvs. hänsyn har tagits också till de biogra
fer som ej deltagit i fältundersökningen. 
Eftersom svensk film svarar för enbart ca 
18 procent av biljettintäkterna bör sam
prestationen reduceras i motsvarande mån, 
dvs. värdet av biografernas samprestationer 
gentemot svensk film uppgår till knappt 
12 mkr.2 

På grund av den växlande produktionsvo
lymen mellan olika spelar är producentle
dets samprestation gentemot biograferna 
svår att bedöma. Utgår man emellertid från 
det genomsnittliga antalet inspelade filmer 
fr.o.m. 1963/64, 24 filmer per år, och en 
genomsnittlig tillverkningskostnad av drygt 
en mkr per film, så blir det årliga värdet 
av producentledets samprestation ca 26 
mkr. Om man räknar med att ungefär hälf
ten av denna prestation är hänförlig till 
den svenska marknaden, så kommer vär
det av producentledets samprestation gent
emot biograferna att stanna vid omkring 
13 mkr. Utgående från en ersättning av 20 
procent till filmuthyrarna — såsom tidiga
re påpekats en troligen låg ersättning — 
blir dessa komponenters gemensamma sam
prestation värd ungefär 16 mkr. Om film
hyran sätts i direkt relation till värdet av 
komponenternas respektive prestationer, så 
borde den genomsnittliga filmhyran uppgå 
till ca 60 procent av nettobilj ettintäkterna. 

Uppskattningarna utgör visserligen ganska 
grova överslagsberäkningar av prestations
relationerna mellan biograf- och producent
leden. Ett försök till förfining av beräkning
arna skulle emellertid ge enbart en skenbar 
exakthet åt senare bedömningar. För ända
målet är precisionen tillräcklig och författa
ren antar därför att med hänsyn till presta
tionsrelationerna vore en genomsnittlig film
hyra på 60 procent mer rimlig än den nu
varande knappt 40-procentiga filmhyran. 
Skillnaden mellan denna hypotetiska och 
den nuvarande genomsnittsfilmhyran, dvs. 
20 procent av nettobiljettintäkterna, utgör 
grunden för den fortsatta, kvantitativa ana
lysen av integrationsförhållandenas konse
kvenser. 

På grundval av ovan gjorda beräkningar 
har i figur 9.2 de ekonomiska konsekven-

1 Den genomsnittliga filmhyran är möjligen 
något överskattad. Författaren har gjort sepa
rata skattningar för olika biograftyper och ut
gått från gruppen med den högsta genomsnitts
filmhyran, Stockholms premiärbiografer med 
38,9 procent. 

2 Häri ingår även kostnaderna för olika slags 
särprestationer. Även dessa skall dock täckas av 
filmhyrorna. 
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Figur 9.2 Grafisk illustration av ekonomiska konsekvenser för skilda branschkompo
nenter av en förändring i den genomsnittliga filmhyran. 

serna av en tänkt förändring i den genom
snittliga filmhyran från 40 till 60 procent 
illustrerats i grafisk form. På ordinatan har 
nettobilj ettintäkterna avsatts i procent, dvs. 
figurens höjd visar de totala intäkterna som 

skall fördelas mellan biografer och film
ägare. I nuläget är filmägarnas andel av 
dessa 40 procent — betecknat A i figuren 
— och biografernas 60 procent — i figu
ren markerat med B. På abskissan kan den 
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genomsnittliga filmhyran utläsas. Vid en 
förändring av denna från nuvarande 40 till 
60 procent kommer de ekonomiska utfallen 
för filmägarna och biograferna att bli helt 
omkastade eller med figurens beteckningar 
Al respektive B1. Diagonalen d—d1 visar 
den successiva tillväxten i filmägarnas an
del av nettobilj ettintäkterna när den genom
snittliga filmhyran ökar från 40 till 60 pro
cent. Den rektangel som har d—dl till dia
gonal illustrerar den del av nettobilj ettin
täkterna som skulle omfördelas mellan film
ägare och biografer om den genomsnittliga 
filmhyran förändrades i angiven omfattning. 
Rektangeln består av två kongruenta triang
lar; den undre utvisar filmägarnas intäkts
ökning och den övre biografernas intäkts
minskning. 

Den undre triangeln är uppdelad i fem 
mindre trianglar av vilka den nedersta (strec
kad) anger tillväxten i intäkterna för de inte
grerade bolagens egenproducerade filmer. 
Denna tillväxt skall då jämföras med den 
streckade ytan i den övre triangeln som mar
kerar de integrerade biografernas intäkts
minskningar. Här har då antagits att dessa 
biografer får vidkännas 54 procent av bio
grafledets samlade intäktsminskning.1 

En jämförelse mellan de båda streckade 
trianglarna ger dock inte en fullständigt kor
rekt bild av de ekonomiska konsekvenserna 
för de integrerade bolagen. Ytterligare en 
del av intäktsökningen i produktionsledet 
faller på dessa bolag, nämligen den andel 
som kan tillskrivas de utländska filmer vil
ka distribueras av de integrerade bolagen. 
I figuren markeras denna intäktsökning av 
triangeln närmast den streckade triangeln. 
De integrerade bolagens del i denna intäkts
ökning är dock begränsad eftersom den skall 
delas med de utländska producenterna. Om 
man antar att de integrerade bolagens er
sättning uppgår till 25 procent av influtna 
filmhyror, så finner man att de integrerade 
bolagens intäktsökning på utländska filmer 
blir ca två procent av den omfördelade netto
biljettintäkten. Detta utgör i sin tur ca 0,4 
procent av den totala nettobilj ettintäkt som 
inspelas i biografledet. För de amerikanska 
filmuthyrarna skulle däremot en ökning till 

60 procents genomsnittlig filmhyra innebära 
ett intäktstillskott på ca 12 procent av den 
totala nettobiljettintäkten. 

Konsekvenserna för branschsystemets olika 
komponenter av en förändring av filmhyres-
storleken har i absoluta tal återgetts i tabell 
9.1. Som utgångspunkt för beräkningarna 
har tagits en nettobilj ettintäkt av 140 mkr, 
vilket ganska väl överensstämmer med in
täkterna för spelåren 1969/70 och 1970/ 
71. En granskning av tabellen visar att den 
samlade intäktsminskningen i biografledet 
skulle komma att uppgå till 28,0 mkr förde
lat med 15,2 mkr på integrerade och 12,8 
mkr på fristående biografer vid den här an
tagna, maximala förändringen. Med hän
syn till marknadsandelarna för olika filmer 
har ökningen i intäkterna beräknats för 
filmägarna. För de integrerade bolagen 
skulle ökningen i produktionsledet stanna 
vid ca 3,1 mkr. Därvid har såsom ovan 
antagits att dessa bolag i genomsnitt får be
hålla 25 procent av bruttofilmhyrorna för 
utländska filmer. Nettoeffekten blir då för 
de integrerade bolagen en intäktsminskning 
på i runt tal 12 mkr eller ca 3 mkr för var 
femte procentenhets förändring av filmhy
rorna. 

Förändringarna skulle i störst utsträck
ning komma att gynna de amerikanska bo
lagen. Med en marknadsandel på nära 60 
procent skulle ökningen till 60 procents 
filmhyra innebära en positiv förändring på 
drygt 16 mkr. 

För svensk film producerad av andra bo
lag än de integrerade har intäktsökningen 
beräknats till ca 2 mkr. Författaren har även 
för dessa bolag räknat med en ersättning för 
filmuthyrarefunktionen på 25 procent, dvs. 
antagit att producenterna får behålla 75 pro
cent av intäktsökningen. 

Slutligen skulle för övriga utländska fil
mer, dvs. filmer distribuerade av fristående 
filmuthyrare, förändringarna medföra en 

1 Antagandet bygger på det förhållandet att 
de integrerade biograferna svarar för ungefär 
75 procent av både totalintäkterna och antalet 
biografer i undersökningen. Troligen är 54 pro
cent något för lågt. Som tidigare nämnts finns 
emellertid också ett »läckage» till intressenter 
utanför filmbranschen. 
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ökning av intäkterna med drygt 6 mkr. Det
ta belopp skulle komma att delas mellan de 
utländska filmleverantörerna och de svenska 
filmuthyrarna, varvid den senare parten tro
ligen finge den mindre andelen.1 

9.3.3 Integrationen och den ekonomiska 
effektiviteten i branschen 

Den ovanstående analysen visar att även en 
i procentuellt hänseende begränsad föränd
ring i filmhyrorna skulle medföra stora in
täktsomfördelningar mellan branschkompo
nenterna. Vid givna förhållanden i övrigt 
medför därför eventuella justeringar i film-
hyresskalorna konsekvenser på branschkom
ponenternas effektivitet i olika avseenden, 
vilket måste tillskrivas förekomsten av inte
gration i branschsystemet i förening med de 
integrerade bolagens och de fristående bio
grafernas intressegemenskap. Den totala 
ekonomiska effektiviteten är dock icke be
roende av den genomsnittliga filmhyresstor-
leken. »Vinster» och »förluster» balanserar 
varandra. I varje fall så länge enbart ett 
statiskt betraktelsesätt anläggs. De effek
tivitetskonsekvenser som behandlas närmast 
är dock av speciellt intresse. 

Om det tidigare resonemanget i detta ka
pitel accepteras, så måste också lönsamhets
bedömningarna i kapitel 6 och 8 ifrågasät
tas. Uppoffringarna är givna men presta
tionerna (intäkterna) kan variera. Den nu
varande filmhyresprocenten medför att bio
graferna uppvisar en skenbart hög och de 
svenska filmproduktionerna en skenbart låg 
lönsamhet. 

Med hänsyn till den redan i nuläget låga 
lönsamheten för biograferna blir filmhyrans 
inverkan på bedömningarna särskilt intres
sant. Gruppen fristående biografer har re
dan nu en lönsamhet som är genomsnittligt 
sämre än de integrerade biografernas. Helt 
oavsett vilka konsekvenserna i övrigt blev 

1 En horisontalsummering av de ackumulera
de förändringarna ger upphov till diskrepanser. 
Dessa beror på dels avrundningar, dels att öv
riga svenska producenters ersättning till film
uthyrareledet icke medtagits i beräkningarna. 
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i systemet, så kan konstateras att en ökning 
av filmhyrorna sannolikt skulle medföra en 
snabb och omfattande nedläggning bland 
fristående biografer. I själva verket existe
rar många av dessa biografer enbart till 
följd av den filmhyrespolitik som bedrivs 
och som i sin tur är en funktion av integra
tionsförhållandena. Även om den konstlade 
lönsamheten endast i undantagsfall ger upp
hov till »oskäliga» vinster i den bemärkel
sen att biografdriften är enbart spekulativ, 
så medför filmhyresstorleken konsekvenser 
av skilda slag även gentemot konsumen
terna. Detta behandlas längre fram i kapit
let. 

För de integrerade biograferna blir reso
nemangen annorlunda. De lönsamhetstal 
som framkommer för dem är i och för sig 
lika skenbart höga som för övriga biografer. 
Tack vare ägargemenskapen kommer denna 
lönsamhet i stället filmproduktionen till go
do. Den genomsnittliga nettobiljettintäkten 
för avgiftspliktiga biografer utgör för under
sökningsperioden ca 130 mkr per år. Om
fördelningens storlek är emellertid beroende 
av också de integrerade biografernas mark
nadsandel under perioden; denna har dock 
ej beräknats.1 

Även om nedläggningstakten för de inte
grerade biograferna varit långsammare än 
för fristående biografer, så torde avvikelser
na vara små. Om inga integrerade biografer 
lagts ned under perioden, så skulle deras 
marknadsandel vid periodens början ha va
rit ca 40 procent. Författaren vet emeller
tid att nedläggningar förekommit och har 
därför räknat med en marknadsandel på 45 
procent. 

Hade den genomsnittliga filmhyran under 
perioden varit 60 i stället för 40 procent 
av nettobilj ettintäkterna skulle den årliga 
omfördelningen ha uppgått till i genomsnitt 
26 mkr. Den samlade lönsamheten för de 
integrerade biograferna skulle då ha mins
kat med ca 12 mkr per år. I gengäld har 
lönsamheten i produktionsledet för de inte
grerade bolagen ökat med ca 2,9 mkr, dvs. 
den lägre filmhyresprocenten har medfört 
en årlig omfördelning från övriga kompo
nenter till de integrerade bolagen som hel

het på drygt 9 mkr årligen. För perioden 
1963/64—1968/69 som helhet torde om
fördelningen dock röra sig om ett belopp på 
50 mkr eller något däröver. 

Vid bedömningen av filmproduktionens 
effektivitet måste effekten av den låga ge-
nomsnittsfilmhyran beaktas. Även om man 
accepterar antagandet, att en genomsnittlig 
filmhyra på 60 procent bättre speglar presta
tionsrelationerna mellan biografer och pro
ducenter än den nuvarande filmhyran, så 
kan man inte slå ut det ovan beräknade 
beloppet på periodens filmer och därigenom 
komma fram till andra lönsamhetstal än de 
i kapitel 8 angivna. Dels har de integrerade 
bolagen producerat fler filmer än de som 
ingår i undersökningen (se s. 139), dels måste 
andra faktorer beaktas. Hänsyn måste ta
gas till bl. a. de olika bolagens marknads
andelar i såväl biografledet som i produk
tionsledet. För perioden finner man att SF 
och Sandrews har genomfört ungefär samma 
antal filmproduktioner, vilket dock inte in
nebär att marknadsandelen för filmerna har 
varit densamma. I jämförelse med Europa 
Film har vart och ett av dessa bolag produ
cerat ungefär tre gånger så många filmer. 
Betraktar man i stället antalet biografer, så 
finner man något annorlunda inbördes ord
ning. SF, Europa Film (inkl. dotterbolag) 
och Sandrews har respektive ca 50, 35 och 
15 procent av samtliga integrerade biogra
fer (se s. 54 f.). 

Med utgångspunkt i att den nuvarande 
filmhyran är orealistisk låg, så kan film
hyrans effektivitetspåverkande roll karak
teriseras på följande sätt. Ju större marknads
andel i biografledet som ett integrerat bo
lag har, desto högre blir bolagets samlade 
effektivitet, allt annat lika. Även den om
vända satsen gäller. Detta förhållande är 
väsentligt att beakta vid bedömningen av ti
digare redovisade lönsamhetstal. En isole
rad bedömning av biografernas täcknings
bidrag kan inte annat än förvåna. De inte
grerade biograferna är visserligen som 

1 Filmägarnas Kontrollbyrå har visserligen 
erforderligt arkivmaterial, vilket dock icke kan 
göras tillgängligt utan en omständlig handplock-
ningsprocedur. 
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grupp betraktade lönsamma. Det finns dock 
åtskilliga enheter med mycket låga eller ne
gativa täckningsbidrag även bland integre
rade biografer. Förklaringarna härtill kan 
vara av flera slag.1 Den väsentligaste orsaken 
torde dock ligga i här beskrivna omfördel
ningseffekter. Så länge filmhyran kan hållas 
på den nuvarande nivån är det för bolagens 
totaleffektivitet ytterst väsentligt att mark
nadsandelen i biograf ledet är hög. 

Integrationen påverkar de integrerade bo
lagens effektivitet även i ett annat avseende. 
Vid visning av egna filmer på egna biogra
fer kommer bolaget att krediteras för hela 
nettobiljettintäkten, låt vara med en formell 
fördelning mellan biograf- och produktions
sidan. En representant för ett av de inte
grerade bolagen framhöll för författaren, 
att ingen hänsyn tas till vem som produce
rat en film vid filmsättningen på biografer
na. Den enda faktor av betydelse var för 
bolaget vilka förväntningar rörande publik
attraktiviteten som kunde tillskrivas respek
tive film. Detta måste betraktas som en 
truism. För bolaget är det självfallet mer 
lönande att för en given spelvecka få be
hålla 60 procent av 2 000 kronor, som en 
amerikansk film spelar in, än 100 procent 
av 500 kronor som en egenproducerad film 
kan förväntas ge. Men valet mellan att un
der t. ex. ett helt år visa 10 amerikanska 
filmer med 500 kronors nettobilj ettintäkt 
per vecka och lika många egenproducerade 
reprisfilmer med samma förväntningar är 
också givet. Även om integrationssambandet 
i detta avseende inte kan ha någon avgöran
de effekt på lönsamhetsbedömningen för en 
biograf, så torde förhållandet att de inte
grerade bolagen får behålla hela nettobiljett
intäkten på egna filmer i varje fall bidra till 
att förklara varför så många biografer kan 
drivas trots en skenbart låg effektivitet. 

I produktionsledet är förhållandena nå
got annorlunda. Ju större marknadsandel 
det integrerade bolagets filmer har, desto 
lägre blir bolagets samlade effektivitet, allt 
annat lika. Däremot torde inte den omvän
da satsen gälla. Ett fullständigt produktions
stopp under en längre tid skulle avsevärt 
minska de integrerade bolagens möjligheter 

att vidmakthålla den nuvarande filmhyres
nivån. Helt oavsett vilka övriga motiv de 
integrerade bolagen har för att producera 
skenbart olönsamma filmer, så torde ett år
ligt nytillskott av viss storlek vara en för
utsättning för att bevara bolagens möjlig
heter att i framtiden påverka filmhyran. 

9.3.4 Integrationen och samhällseffektivite-

ten 

Integrationsfenomenet medför såväl positiva 
som negativa effekter även på samhälls
nyttan i stort. Några av dessa förhållanden 
skall också analyseras. 

I första hand bör då beaktas filmhyrans 
betydelse för biografstrukturen. Genom den 
konstlat låga filmhyran kan de integrerade 
bolagen sägas bidra till att en stor andel 
av de fristående biograferna överhuvud har 
möjlighet att fortsätta sin verksamhet. De 
branschkomponenter som i störst utsträck
ning får vidkännas de ekonomiska konse
kvenserna av det stora antalet biografer som 
finns är dock som tidigare påpekats före
trädesvis de amerikanska bolagen men i 
mindre utsträckning också fristående, svens
ka filmproducenter och filmuthyrare. För 
konsumenten blir effekten dock tvetydig. 

För det första kan konstateras en kultur-
politisk positiv effekt av branschintegratio
nen genom konsumentens ökade valfrihet. 
Ju fler biografer, desto fler filmer mellan 
vilka konsumenten samtidigt kan välja. Tro
ligen förekommer också att vissa konsu
mentgrupper tack vara det stora antalet bio
grafer överhuvud får möjlighet att se bio
graffilm på sin hemort, nämligen på alla 
enbiograforter. En ökad filmhyra skulle i 
många fall medföra omedelbara nedlägg
ningar av dessa biografer. 

För det andra kan filmhyrans höjd till
skrivas åtminstone en kulturpolitisk effekt 
av negativt slag. Såsom tidigare framhållits 
skapar den låga filmhyran ett konstlat lön-

1 För biografer med negativa täckningsbidrag 
måste i många fall troligen även andra förkla
ringsgrunder sökas. 
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samhetsläge och verkar därigenom konser
verande på biografstrukturen. Trots att bio
grafnedläggningarna under de senaste 10— 
15 åren varit stora, finns ett överutbud på 
visningstillfällen i förhållande till den rå
dande marknadsefterfrågan. Detta tar sig 
uttryck i att beläggningsgraden på biogra
ferna är mycket låg — de avgiftspliktiga 
biograferna på intet sätt undantagna. 

I filminstitutets verksamhetsberättelser 
redovisas besöksfrekvensen i procent av an
talet biografplatser för storstadsbiografer 
samt biografer i städer med över 50 000 
invånare. Av denna statistik kan utläsas att 
samtliga biograftypers besöksfrekvens regel
bundet minskat från år till år. För det se
naste verksamhetsåret uppgick beläggnings
graden till mellan ca 20 och ca 28 procent. 
Landsortsbiograferna svarar för den lägsta 
och göteborgsbiograferna för den högsta be
läggningsgraden. 

Författaren har från undersökningsmate
rialet gjort en överslagsberäkning av något 
annorlunda slag. Därvid har skattats hur 
hög andel av årskapaciteten som biografer
na spelar in. Med årskapacitet förstås anta
let platser hos biografen multiplicerat med 
dels biljettpris, dels föreställningsantal.1 Be
räkningarna visade att landsortsbiograferna 
hade den lägsta andelen inspelad årsbrutto-
kapacitet med ca 15 procent och göteborgs
biograferna den största med ca 35 procent. 
Både dessa siffror och filminstitutets stati
stik ger en antydan om den totala brist på 
anpassning mellan utbud och efterfrågan 
som kännetecknar filmbranschen. Principi
ellt är det visserligen möjligt i en sådan 
situation att genomföra åtgärder i syfte att 
stimulera efterfrågan. I den allmänna film
debatten förekommer också en mängd för
slag på lämpliga åtgärder att öka efterfrå
gan på biograffilmen som helhet. Mer eller 
mindre genomtänkta — i kostnadshänseen
de i allmänhet helt ospecificerade — hand
lingsalternativ såsom krav på mer »aktiv 
marknadsföring» eller »upprustning av bio
graflokalerna» föreslås filmbranschens be
slutsfattare. Om förslagsställarna har för
väntningar på en ny guldålder för biograf
filmen framgår inte men frågan är om inte 

många förslag skulle kräva en sådan för att 
överhuvud bli realiserbara. På annat sätt 
kan knappast förklaras hur man på allvar 
kan diskutera möjligheterna att »vända 
publikströmmen igen». 

Enligt författarens uppfattning är efter-
frågeminskningen nämligen av strukturell 
natur. Tillfälliga publikframgångar för en
staka filmer utgör knappast annat än »nor
mala» variationer kring en sedan länge 
sjunkande trend i biografernas besöksfre
kvens. En ensidigt ekonomisk bedömning le
der därför till slutsatsen att en anpassning 
av utbudet genom en drastisk minskning 
av antalet biografer utgör den enda radikala 
lösningen på lönsamhetsproblemen i bio
grafledet. Visserligen kan detta tänkas med
föra negativa konsekvenser för övriga kom
ponenter i systemet. Tillsvidare bortses 
emellertid därifrån och intresset riktas en
bart mot biografledet. Med den nuvarande 
biografstrukturen är nämligen systemet i eko
nomiskt hänseende ineffektivt. Branschens 
distributionsarbete skulle kunna utföras med 
en avsevärt mindre resursförbrukning än 
vad nu är fallet. F. n. arbetar även de mest 
lönsamma biograferna med ett mycket lågt 
kapacitetsutnyttjande. Endast undantagsvis 
finner man någon biograf som spelar in mer 
än hälften av sin årsbruttokapacitet. Även 
om det är helt orealistiskt tro att varje bio
graf skulle kunna ha »fullt hus» vid varje 
föreställning, så är det högst troligt att en 
sanering av biografstrukturen skulle kunna 
medföra icke oväsentliga effektivitetsför
bättringar i biografledet. 

Totaleffekten på biografernas ekonomi av 
en strukturell sanering går ej att bedöma, 
framförallt på grund av omöjligheten att 
förutsäga vilka dynamiska återverkningar en 
minskning av biografantalet skulle ge upp
hov till. Även i detta fall ger dock relativt 
enkla överslagsberäkningar en antydan om 
vilka förändringar som skulle kunna åstad
kommas. Biografernas kostnadsmassa kan 
därvid uppdelas i två delmängder. Film-

1 Antalet föreställningar har delvis måst upp
skattas. Detta påverkar dock icke storleksord
ningen i skattningarna. 
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hyran samt avgiften till filminstitutet och 
STIM-avgiften är proportionellt rörliga kost
nader, i varje fall när beräkningarna avser 
genomsnittlig filmhyra. Såsom framhölls i 
kapitel 6 kan återstoden av kostnaderna i 
huvudsak betraktas som fasta särkostnader 
för biografåret. Lönekostnaderna samt delar 
av de allmänna omkostnaderna kan visser
ligen variera något med verksamhetsvoly
men. Variationerna är emellertid små varför 
ungefär hälften av kostnadsmassan kan sä
gas vara oberoende av publiktillströmning
ens omfattning. 

Författaren har som exempel valt att 
illustrera nedläggningskonsekvenserna för en 
av de 12 städer i landet som har sex bio
grafer. Det är en från biografsynpunkt gans
ka typisk stad. Fem av biograferna hade po
sitiva täckningsbidrag på mellan 24 och 71 
tkr per år under undersökningsperioden, me
dan den återstående biografen uppvisade ett 
negativt genomsnittsbidrag på 21 tkr per år. 
Samtliga biografer har så lågt kapacitetsut
nyttjande att de principiellt skulle kunna 
klara även de övriga biografernas publiktill
strömning. För denna stad har författaren 
genomfört ett fingerat nedläggningsbeslut. 
De två i ekonomiskt hänseende svagaste bio
graferna har lagts ned och de ekonomiska 
konsekvenserna för övriga biografer stude
rats under följande premisser. 

För det första har antagits att de nedlagda 
biografernas publik i olika utsträckning 
»strömmar över» till de kvarvarande bio
graferna. Författaren har därvid arbetat med 
fyra överströmningsförlopp — 100, 75, 50 
och 25 procent. För det andra har kostnads
situationen för de kvarvarande biograferna 
enbart förändrats vad avser de proportio
nellt rörliga kostnaderna, dvs. kostnadsslag
en reklam, frakt, löner, hyror och allmänna 
omkostnader har ansetts oberoende av den 
begränsade volymförändringen. För t. ex. de 
allmänna omkostnaderna är antagandet inte 
helt i överensstämmelse med verkligheten, 
dvs. dessa kostnader har något underskat
tats. I gengäld har filmhyran på nytillkomna 
biljettintäkter vid beräkningarna satts till 45 
procent, vilket torde vara en överskattning 
som väl uppväger den tidigare underskatt-
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ningen. Utifrån dessa premisser har de eko
nomiska konsekvenserna av nedläggningsbe
slutet beräknats och kan utläsas ur tabell 
9.2. 

Tabellen visar först situationen före ned
läggningen, dvs. biografernas intäkter, kost
nader, täckningsbidrag och bidragsprocent. 
En jämförelse med tabell 6.19 (se s. 104) 
visar att täckningsbidragen fördelar sig lik
formigt kring medelvärdet (ca 41 tkr) för 
landsortsbiograferna som helhet under un
dersökningsperioden. 

De ekonomiska konsekvenserna av ned
läggningen har beräknats på följande sätt. 
Den publik som tidigare besökte E och F 
har fördelats på kvarvarande biografer i 
proportion till deras inbördes rangordning 
med hänsyn till publikfrekvensen. De kvar
varande biograferna har alla samma biljett
pris och intäktstillväxten blir därför propor
tionell mot tidigare publikfrekvens, ökning
en av de rörliga kostnaderna har beräknats 
till 52 procent av tillkommande intäkter.1 

Den publikökning kvarvarande biografer 
får ger upphov till en markant tillväxt i bi
dragsprocentsatserna. I händelse av en full
ständig överströmning kommer bidragspro
centen att variera mellan 17,9 och 28,0. En 
jämförelse med tabell 6.20 (se s. 105) visar 
att endast biografer i ortsklass I, dvs. med 
mellan 90 000 och 100 000 invånare, har 
en genomsnittlig bidragsprocent som över
stiger 17,9, dvs. lönsamhetstalet för biograf 
D som efter nedläggningen är den ekono
miskt svagaste enheten. Från framställning
en i kapitel 6 kan erinras att bidragsprocen
ten mycket sällan antar så höga värden som 
28,0. Bland landsortsbiograferna fanns en
dast 10 enheter med en bidragsprocent över
stigande 25. Även om överströmningen stan
nar vid 25 procent, så blir förändringarna i 
bidragsprocentsatserna betydande. Det säms
ta resultatet, 11,7 procent, motsvarar ge
nomsnittsprocenten för ortsklass III, dvs. 
med mellan 70 000 och 80 000 invånare. 

1 Ökningen av rörliga kostnader är lika med 
avgifter till filminstitutet och STIM, samman
lagt ca 11 procent av bruttobiljettintäkten (B) 
samt filmhyran, 45 procent. Detta ger: 0,11B4-
0,45X0,9B=0,52B. 

169 



\u 

H 
00 
o 

'JS 

CO 
c 
'3 
so 
£0 

Q 
-C 
o 
O 

O 

00 
o 

IS 

c 
o 
> 

a 
o 

44 
«j 

. * H 

.22 4i 

E S 
C 4) 

r r l SO 
w o, 
Os __ 

"O 
S3 _ 
%> C 

"S "S 
t? ° 

W 

•3 > 
0:o 

u, 
:OX! 

o 
— O 

a 

3 

: ° 2 : 2 

i3 a 
3,0 

O-o 
n au 

— B 
2>B 

I 8 

CQ :Q 

a 
a 
o 

CQ ' f i 

_ o 
2 o 
CQ o, 

o "-1 

$ 

<# 

$ 

$ 

$ 

<s —, _ _ —< 

^ 

g 

$ 

$ 

s 

61Z 
CQ oo 

t-- r f en r-

i-< —< in oo 

VO ro ©"»/-T 
n (S fS —< 

O © © ©\ 

© —< © r--

en en CA en 

Tj- fO pri m 

<CQUQ 

Tf OS 
© ra 
ra ra 

oo oo 
ra © 
ra ra 

U h 

*1» u 

P ä*i 3 

170 SOU 1973: 16 



Tabellen visar även den absoluta ökning
en i täckningsbidrag vid alternativa över
strömningsförlopp. Det sämsta utfallet, bio
graf D och en 25-procentig överströmning, 
ger ett täckningsbidrag på ca 45 tkr mot 
tidigare 31 tkr. Detta är ca 10 procent hög
re än genomsnittet för samtliga landsorts
biografer för undersökningsperioden. 

En bidragsökning skulle troligen komma 
att »användas» för att förbättra lönsamheten 
hos biograferna. Ett annat sätt vore att ut
nyttja bidragstillskottet för att sänka biljett
priset. Tabellen illustrerar också vilka pris
sänkningar som maximalt skulle kunna gö
ras vid angivna förändringar och krav på 
oförändrad lönsamhet i förhållande till tiden 
före nedläggningen. Det visar sig då att vid 
de fyra alternativa överströmningsförloppen 
prissänkningar på mellan ca 50 och ca 170 
öre per biljett vore möjliga. Eftersom biljett
priset uppgår till 800 öre skulle prissänk
ningar på mellan ca 6 och ca 21 procent 
vara möjliga. 

En prissänkning (vid oförändrad efterfrå
gan) medför inte enbart ett intäktsbortfall. 
Även de proportionellt rörliga kostnaderna 
minskar. Generellt kan den möjliga pris
sänkningen uttryckas på följande sätt: 

A—XP + (0,l+0,01)XP + 0,9hPX=0 
där A = bidragsökning genom överström

ning, 
P = ny publikfrekvens, 
h = genomsnittlig filmhyra och 
X = prissänkning i öre. 

I det här fallet har den genomsnittliga film
hyran satts till 40 procent. Skillnaden i för
hållande till den tidigare kostnadsberäkning
en, 5 procent, anses kompensera biograferna 
för en eventuell ökning i de fasta särkost
naderna. 

Slutligen har i tabellen visats totalkostna
derna före respektive efter nedläggningen 
vid lika distributionsarbete, dvs. vid en full
ständig överströmning av de nedlagda bio
grafernas publik. Skillnaden uppgår till ca 
195 tkr och är ett uttryck för de nedlagda 
biografernas fasta särkostnader per biograf
år. Om i detta exempel fyra biografer vore 

ett lämpligt antal, så kan mycket förenklat 
sägas att dessa kostnader utgör en mer
kostnad för distributionsarbetet som konsu
menterna i sista hand får betala. Två aspek
ter bör komplettera denna slutsats. 

För det första förutsätter slutsatsen att 
filmhyrans höjd står i rimlig proportion till 
branschkomponenternas olika prestationer. 
Enligt författarens uppfattning är så inte 
fallet. Bedömningen måste då kompletteras 
med den förbilligande effekt som filmhyran 
de facto har på biljettpriset. För det i exemp
let utförda distributionsarbetet — med 
100-procentig överströmning efter nedlägg
ningen — uppgår filmhyreskostnaden till 
ca 680 tkr per år. Med en genomsnittlig 
filmhyra på 60 procent erhålls i stället ca 
1 020 tkr, dvs. en ökning med 340 tkr per 
år. Detta överstiger kostnadsbesparingen på 
fasta särkostnader med ca 145 tkr. En 
minskning av biografantalet (på alla orter 
där det är möjligt) medför emellertid be
sparingar i filmuthyrareledet liksom att bio
grafkedjornas samkostnader kan tänkas sjun
ka. Det är svårt säga om dessa besparingar 
kan tänkas uppväga den i exemplet uppkom
na diskrepansen på 145 tkr. A andra sidan 
kanske nedläggningen hade bort omfatta tre 
biografer i stället. Skillnaden mellan kost
nadsökningar på grund av högre filmhyra 
och besparingar i fasta särkostnader hade 
då stannat vid ca 40 tkr. Denna skillnad är 
så liten, att biografnedläggningar i sådan om
fattning (ca 50 procent) skulle medföra ut
rymme för att både öka filmhyrans storlek 
och samtidigt minska de totala distributions
kostnaderna. I ett sådant läge bör emellertid 
beaktas att det totala distributionsarbetet i 
branschen skulle minska och därmed också 
kravet på biografernas ersättning till film
uthyrarna, dvs. en mot prestationerna av
vägd filmhyra skulle kanske i stället stanna 
vid t. ex. 50 procent. Framförallt bör emel
lertid klargöras att en effektivisering av 
distributionsarbetet genom att sanera bio
grafstrukturen är en fråga om nedläggning
ens omfattning. Producenter och filmuthyra
re har en redan etablerad distributionsbered
skap och det krävs troligen avsevärda minsk
ningar i biografantalet innan denna bered-
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skåp kan minskas till en nivå som medför 
tillräckligt betydande besparingar. 

Den andra aspekten som bör komplettera 
bilden av särkostnadsbesparingarnas funk
tion som mått på eventuella besparingar i 
distributionsarbetet sammanhänger med kon
sumenternas priskänslighet. De i tabell 9.2 
beräknade prissänkningarna avser ett sta
tiskt betraktelsesätt. Frågan är emellertid om 
och i vilken utsträckning prissänkningarna 
skulle påverka efterfrågans storlek. Detta 
går ej att entydigt besvara. Man finner t. ex. 
att många helaftonsfilmer har en mycket 
hög publiktillströmning trots biljettpriser 
som är nästan dubbelt så höga som ordinarie 
priser. Man kan också peka på det förhål
landet att biljettpriset enbart utgör en del 
av kostnaden för biografbesöket. För många 
konsumenter tillkommer dryga utgifter för 
resor och barnvakt och en biokväll för två 
personer kanske kostar 30—40 kronor, 
ibland mera. I relation till denna kostnad 
kan knappast några kronors lägre biljett
kostnad ha någon betydelse. Mot detta skall 
emellertid ställas att huvuddelen av biograf
publiken är under 25 år och för många 
människor i denna grupp finns varken barn
vaktsproblem eller resekostnader, dvs. an
tingen kvällen ägnas åt ett biobesök eller åt 
annan verksamhet blir resekostnaden den
samma. Frågan är om det för denna kvan
titativt betydelsefulla publikgrupp finns en 
priskänslighet av sådan storleksordning att 
en prissänkning vore ekonomiskt motiverad. 
Viss ledning kan även i detta fall hämtas 
från en överslagsberäkning. Antag att en 
biograf genom överströmningseffekter av 
här nämnt slag får en bidragsökning på 
50 000 kronor och beslutar »använda» den
na till att sänka biljettpriset med t. ex. 150 
öre. Om biografen före prissänkningen 
(men efter överströmningen) hade en publik 
på 50 000 individer per år, så blir bidrags
bortfallet från denna publik på grund av 
prissänkningen 37 500 kronor, dvs. propor
tionellt rörliga särkostnader har antagits 
uppgå till ca 50 procent av intäkten. Om 
det nya biljettpriset kommer att ligga på 
600 öre får biografen efter avdrag för 
rörliga särkostnader behålla ca 300 öre 

netto per biljett. För att åstadkomma sam
ma lönsamhetsförbättring som skulle upp
stått med överströmningseffekt och oför
ändrat pris måste prissänkningen medföra 
en publikökning på ca 12 500 personer per 
år eller en ökning med ca 25 procent. Med 
två föreställningar per dag under 50 veckor 
krävs således ytterligare mellan 17 och 18 
personer per föreställning. Med beaktande 
av att antalet vuxenföreställningar undan
tagsvis är fler än 14 per vecka samt att 
prissänkningar också kan övervägas för 
barnmatinéer, så förefaller det författaren 
inte helt orimligt förmoda, att prissänkning
ar inom branschen skulle kunna ekonomiskt 
motiveras och i så fall ge upphov till posi
tiva effekter på både den ekonomiska effek
tiviteten och på samhällseffektiviteten. Vis
serligen har inom branschen företagits 
punktvisa prissänkningar vilka icke gett ön
skade effekter, dvs. en tillräckligt stor efter-
frågeökning. Frågan är emellertid om punkt
visa och i tiden mestadels begränsade pris
sänkningar verkligen kan utgöra tillräcklig 
ledning för en bedömning av den för 
branschen optimala prisnivån. Det är tänk
bart att prissänkningar i större skala och på 
lång sikt kunde få helt andra effekter än 
de begränsade experiment som hittills före
tagits. Möjligheten att genomföra sådana 
experiment måste dock anses starkt begrän
sade med den biografstruktur som för när
varande finns. 
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10 Summary 

The so-called film reform carried out in 
1963 involved a greatly changed working 
situation for people and companies engaged 
in the production and distribution of films. 
Primarily, the film reform aimed at bring
ing about various types of cultural effects, 
for example, stimulating the production of 
artistically worthwhile films. The directives 
of the Film Committee of 1968 stated that 
many problems remain to be solved, both 
for films intended for theatres and for films 
in general. The directives call for, among 
other things, »a description and evaluation 
of the economic structure of the film indus
try». This report contains the results of a 
number of investigations in the field which 
the author made in the period from the fall 
of 1969 through the spring of 1971. This 
summary aims at giving a clarification of 
the extent and limitations of the report. 

The job given to the author was confined 
to cover only an economic analysis of the 
companies engaged in the production and 
traditional distribution of film to theatres, 
hereinafter called the film industry. Thus 
neither television nor such things as film 
club organizations are included in the film 
industry. The job was directed at analysing 
the economic conditions of the film in
dustry, taking no consideration of possible 
changes in the future working conditions of 
the industry. For example, no attention was 
paid to such aspects as technological devel
opments. The author cannot judge if and 

when it will be technically and economi
cally possible in Sweden to introduce cable 
television, for instance. Nor has the author 
tried to take into consideration imaginable 
technical innovations in, for example, the 
equipment which the theatres use. Thus, in 
this respect the analysis is static. 

For the moment, there are different kinds 
of cooperation between the film industry 
and interests outside the industry and there 
are also possibilities to expand this collabo
ration. Fields of cooperation may be, for 
instance, the production of short films, 
cooperation with television, etc. Neither 
already existing nor potential forms of co
operation have been taken into consideration. 
These and similar problem areas mentioned 
in the directives have been covered by the 
Film Committee in its two first reports (SOU 
1970: 73 and SOU 1972: 9) and will be giv
en further notice in the committee's final 
report. 

The inauguration of the film reform 
marks a line of demarcation in the state's 
relations with the film industry. Chapter 2 
gives a survey of these relations before and 
after the film reform. Up until July 1, 1963, 
films shown in theatres were burdened with 
an entertainment tax of varying sizes which 
had been successively reduced beginning in 
1957. When the tax was repealed in 1963, 
it hade sunk to 25 per cent of the gross 
ticket sales of the theatres. Until the 1960s, 
state interest in films was primarily of a 
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fiscal character. To be sure, starting in 
1951/52, there was a limited support of 
film production in that a small propor
tion of the entertainment tax was returned 
to the film producers. This support was 
increased successively, and beginning with 
the fiscal year 1960/61 the entire national 
share (70 per cent) of the entertainment 
tax was returned to the producers. Beginn
ing in 1957/58, theatres with few perfor
mances were partially relieved of the en
tertainment tax by being given the possibi
lity of making a weekly deduction from 
their tax payments. This deduction was so 
large that it actually meant tax freedom 
for many theatres. 

Through the film reform of 1963, the 
state entered into an agreement with the 
film industry. The agreement stipulated that 
theatres with more than five regular per
formances a week (from now on called 
»fee-paying theatres») should pay ten per 
cent of their gross sales of tickets to a spe
cially constituted foundation, the Swedish 
Film Institute, at the same time as the 
state discontinued the entertainment tax. 
One of the duties of the Film Institute was 
to distribute this money according to the 
rules in the film agreement. During the 
period of 1963/64 to 1968/69, producers 
of Swedish feature films received every year 
65 per cent of this money, of which more 
than half (35 per cent of the total) went 
for so-called quality support. After 1968/69, 
the producers have continued to receive 65 
per cent of the money, but with somewhat 
changed distribution. In that year, the 
amount for quality support was reduced 
to 30 per cent, while the amount paid out 
without regard for quality increased to 35 
per cent, with the additional provision that 
this in part (15 per cent) might be paid in 
advance in the form of a loan for produc
tion. A third change in the agreement went 
into operation on July 1, 1972. This calls 
for a reduction of quality support, after a 
two-year period of adjustment, to 10 per 
cent of the Institute's funds. Instead there 
has been introduced a selective advance 
support for production of 30 per cent. At 

the same time, the contributions to produc
ers not based on quality have been redu
ced to 15 per cent and are paid only in the 
form of production loans. Furthermore, the 
Swedish Film Institute now has 10 per cent 
of the funds for its own production of fea
ture and short films. 

Of the remaining money, 30 per cent 
goes to the Swedish Film Institute to cover 
the other activities of the Institute, such as 
the support of research, teaching, etc., and 
for the administrative costs of the Institute. 
The remaining five per cent is used for 
various kinds of »common purposes in the 
industry». 

A survey of the activities of the Swedish 
Film Institute up to now, that is, from 
1963/64 through 1970/71, shows that about 
60 million kronor have been redistributed 
from fee-paying theatres to producers of 
Swedish films. Because of a certain amount 
of lag in distribution, Swedish film produ
cers will receive, for this period, about eight 
million kronor more. In addition, there 
has beeen some indirect redistribution of 
resources, particularly through the Insti
tute's own activities, but also through the 
payment of money for common purposes in 
the industry. All in all, during this period, 
about 122 million kronor have been redistri
buted directly or indirectly among the par
ties in the industry. For the fiscal year 
1972/73, furthermore, the state authorities 
have already decided on a direct economic 
support of 767,000 kronor for Swedish film 
production. 

The recommendations to be presented to 
the state authorities, on the basis of this 
report as well as other material, may lead 
to changed relations between the state and 
the film industry. In the view of the author, 
it is important therefore to pay attention 
to the consequences which changed rela
tions may give rise to, even though the 
effects of various measures cannot always 
be evaluated quantitatively. Thus, in Chap
ter 3 the author analyses possible connec
tions among various »problems», depend
ing upon the point of view from which the 
problems are seen. 
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First come the problems of society. 
Greatly simplified, the following picture 
emerges. Whether the government authori
ties take measures concerning the film in
dustry or not, their decisions affect the in
dustry's ability to solve the problems it 
will meet in the future. The industry's possi
bilities of producing and distributing feature 
films may be placed in a broader perspec
tive. Film production of a certain size is, 
to be sure, desirable from the point of view 
of cultural policy, but the production and 
showing of feature films may also have 
other effects, with regard to their social 
usefulness. For example, there is the role 
of films as spreaders of information. Another 
example is the film industry's role as sup
plier of entertainment to television. The 
existence of theatres in small places in 
sparsely populated areas may also be used 
as an example. A systematic analysis of such 
effects would probably show that feature 
films affect social utility in many areas, in 
addition to the direct effect on the amount 
of culture supplied to the public. These 
effects may be both positive and negative. 
The positive effects probably are in the 
majority, and, in the opinion of the author, 
such benefits cannot be left unconsidered 
in decisions as to how the government aut
horities should act with regard to the film 
industry. 

From the point of view of the industry 
itself, the problems are probably experien
ced as more concrete. The number of cus
tomers at theatres is decreasing every year, 
the number of theatres is shrinking and 
altogether too many films are giving an 
unacceptably low return. One of the rea
sons for this is the spread of television. 
The author is of the opinion that other 
reasons must also be considered. In general, 
it may be said that the consumers' possibi
lities of spending both their time and 
their money have increased in the past few 
decades and will in the future probably in
crease to an even greater extent. These 
changes are structural in nature — but not 
necessarily in favor of the film industry — 
and will probably require the industry to 

adjust to the altered preconditions that it 
meets in the market. Seen this way, the 
industry's problems are mainly problems of 
adjustment. 

From the authors point of view, the in
vestigation problem will be determined by 
the desire to arrive at relevant material 
which will facilitate, on the one hand, the 
judgments of the Film Committee and, on 
the other hand, the decisions of state aut
horities concerning possible measures of 
economic support. Since the author's job is 
limited to making an economic analysis of 
the traditional type, the report which has 
been made does not deal with effects on 
social utility except for the already men
tioned analysis in Chapter 3. Instead, the 
author has tried to illustrate the economic 
problems of the industry by means of tra
ditional cost and income analyses. These 
analyses can be regarded as the first step 
in the total job of investigation, and the 
author presumes that the necessary judg
ments of other types will be considered by 
the Film Committee in its final report. 

All previous governmental investigations 
concerning the film industry have worked 
in mutually similar ways. In the main, they 
have studied the difference between incomes 
and costs in the industry (usually only for 
film production). These investigations have 
shown the economic results to be so »bad» 
that proposals for state measures to support 
the industry were considered necessary. 
With few — but marginal — exceptions, the 
committees did not analyse the relations 
among the various companies in the industry. 
The author thinks such examination neces
sary, which has called for a systems ap
proach. One motive for this approach is to 
find out to what extent the relations within 
the industry influence the economic results 
of singular production units and theatres. 
Another reason is to find out if these 
relations have positive or negative conse
quences for different components inside 
or outside the system. If the behavior of 
the system has negative effects on, for 
example, the consumers, then state support 
would preserve this behavior and thereby 
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the effects. It is hoped that the systems 
approach will give both the Film Commit
tee and the authorities an adequate contri
bution to the information necessary for deci
sion making. 

Chapter 4 describes the industry and the 
relations among the companies in the in
dustry. As a basis for later analyses, these 
descriptions were made extensive. Two things 
should be particularly noted. First, the com
mon ownership of film producing compa
nies and theatres was looked into, accord
ing to the committee's directives. The three 
large Swedish production companies, here
inafter called integrated companies, AB 
Europa Film, Sandrew Film & Teater AB 
and AB Svensk Filmindustri, are responsible 
not only for the bulk of Swedish film pro
duction but in addition they own, wholly 
or partly, about half of all the fee-paying 
theatres. This community of ownership 
becomes significant in later analyses, since 
the integrated companies may allow the 
economic result to appear in various phases 
of the distribution chain. 

Secondly, special attention has been paid 
to film rental, that is, the principles for the 
split of income between the theatres and 
the film suppliers. The usual way of doing 
this is that the theatres from its gross in
come deducts the fee to the Film Institute. 
It thereby gets a net income on which it 
pays a varying percentage as film rental 
to the film supplier. The principle of film 
rentals, in conjunction with the integration 
relationships in the industry, later becomes 
a crucial part of the report and is therefore 
given a great deal of space in Chapter 4. 

Chapters 5 to 8 show the results of the 
investigations done by the author and some 
of the analyses made on the basis of these 
results. Chapter 5 is devoted to a descrip
tion of the way in which the economic con
ditions are measured, that is, the chapter 
shows the model of analysis that has been 
used in later chapters. In brief, the principle 
is that only those costs which can be affec
ted (traceable costs) are used in the analy
ses. In other words, the economic judgments 
are based on »the contribution to profit» 

concept. For example, in determining the 
economic result of a theatre for a certain 
year, no consideration has been paid to 
investments in projectors or the like. These 
investments may have been made many 
years ago and have perhaps already been 
depreciated. Investments of this type have 
instead been taken up in a special analysis 
showing how many fee-paying theatres that 
have any possibilities at all of making fu
ture investments to renew their equipment. 

In Chapter 6 the economic results of the 
theatres are described. The figures reported 
show average values in contribution to pro
fit for the period 1965 through 1969. Since 
there are no norms for suitable comparison, 
it is difficult to determine whether the re
sults are »good» or »bad». However, cer
tain characteristic features can be dist
inguished. The research showed, for exam
ple, that those theatre chains operating in 
big cities had better results, on the average, 
than similar theatre chains in smaller cities 
and other communities. In comparison with 
these latter, the profit contribution of the 
theatre chains in Stockholm were 3.5, in 
Göteborg about 4.0, and in Malmö about 
2.0 times as great. The spread within the 
groups, however, was considerably greater 
than between them. In all these theatre 
chains there were units which, on the aver
age for the whole period investigated, con
tributed negatively to profit, that is, these 
theatres had to »pay» in order to continue 
operating at all. In theatre chains, about 
ten per cent of the theatres had negative 
results during the period. For example, the 
theatre with the worst result had an annual 
negative contribution to profit of about 
60,000 kronor. Both the conditions of inte
gration and the principle of film rentals 
may contribute toward explaining how this 
was possible. There may also have been 
other reasons, for example, that the exhi
bitor also owned the building in which the 
theatre was located. If the space used by 
the theatre cannot be rented out to some 
other tenant, then it might be found suita
ble to keep the theatre running, despite the 
negative contribution to profit that follows 
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when an estimated (or real) rental is inclu
ded in the costs. 

On the whole and despite the lack of a 
norm for comparison, the conclusion may 
be drawn that the results for a large part 
of the theatres were very bad and that 
many theatres are directly threatened with 
shutting down. Starting from a supposition 
of unaltered incomes and taking certain in
creases in costs as given, it can be estimated 
that, during the five year period immediate
ly following the period of investigation, the 
number of chain theatres with negative 
average results will be tripled. In other 
words, about 30 per cent of the theatres 
investigated would relatively soon be run
ning with a negative contribution to profit. 
Private one-theatre companies and such 
theatres belonging to different kinds of 
associations are also included among fee-
paying theatres. For these theatres, too, the 
variations in the economic results are very 
great within the groups. For private com
panies owning only one theatre, the aver
age result was somewhat worse than for 
chain theatres outside Stockholm, Göteborg, 
and Malmö. For those theatres belonging 
to associations, the results are somewhat 
uncertain because of a tendency to mix the 
finances of the theatre with that of the 
association as a whole. The results reported 
are on the average worse than for all the 
other types of fee-paying theatres. The cor
rectness of the estimate, however, must be 
taken with many reservations. 

Chapter 6 also reports on the results for 
non-fee-paying theatres. The uncertainty of 
this information, however, is so great that 
the main value of the figures is that they 
give a hint of the extent of the activities 
of these theatres. 

The economic conditions for film distri
butors (other film suppliers than producers) 
are at some length discussed in Chapter 7. 
Despite a complete participation of the 
American distributors, the investigation re
sults concerning film distributors are poor. 
Due to difficulties in separating relevant 
cost figures for the distribution departments, 
no usable information could be gathered 

from the integrated companies. Among the 
other Swedish distributors only a handful 
took part in the investigation. The conclu
sions drawn from the investigation results 
are therefore mainly limited to tentative 
statements concerning costs of and effecti
veness in the work of the distributors. 

The analysis of the profitability of pro
ducing films covered a total of 66 films. Of 
these, 43 received quality prizes from the 
Film Institute during the investigation years, 
that is, from July 1, 1963, to June 30, 1969. 
Most Swedish producers refused to take 
part in the investigation. With one excep
tion, therefore, data were received only 
from the integrated companies. Since they 
use the same principles of calculation as 
other film producers, the results would 
seem to be usable to throw light on the 
economic problems meeting all producers. 

A look at the films' economic results for 
the period 1963/64 through 1968/69 shows 
very great problems for the producers. 
When the income from performances in 
Sweden and abroad were reduced by the 
costs of production, only 18 of the 66 
films investigated gave a positive contribu
tion to profit. It should then be noted that 
no cost additions were made for advertising 
of any kind or for any other sales cost. 
When funds from the Film Institute were 
added, a further 20 films showed a posi
tive contribution to profit, that is, a total 
of 38 films gave a surplus after deduction 
of traceable costs of production. 

A special analysis was made of the differ
ence between film receiving quality prizes 
and those which did not. There was no great 
difference in the spread of incomes. In both 
types of films, a limited number were 
responsible for the greater part of the in
comes. If one looks instead at economic 
results, that is, the contributions to profit, 
one finds a certain difference. Of the films 
which received quality prizes, about 65 per 
cent managed to cover their production 
costs by means of both domestic and ex
port incomes. With supplements from the 
funds of the Film Institute, however, the 
situation improved so that about 80 per 
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cent of the films gave a positive contri
bution to profit. 

For other films, supplements from these 
funds gave no improvement in the number 
of films with positive results. Only about 13 
per cent of these films gave their produ
cers any surplus over the traceable costs of 
production. 

Chapter 9 takes up a number of internal 
and external relations of significance when 
judging the effectiveness of the industry. 
Of particular importance are the film ren
tals and the role they play in income re
distribution among components in the in
dustry. Film rentals in conjunction with 
the integration also effect the consumers 
in different ways. 

The results of the investigation showed 
that the average rental amounted to approxi
mately 40 per cent of the net ticket sales of 
the fee-paying theatres, that is, their in
come after deduction of the fee to the Film 
Institute.1 Expressed simply, the question 
is put in the analysis: »Is this a suitable dis
tribution of income?» In other words, is it 
reasonable that the film supplier receives 
only 40 per cent of such incomes to cover 
the costs of both production and distribution 
to the theatres, while the exhibitors retain, 
on the average, 60 per cent? It is hardly 
meaningfull to discuss whether the present 
film rental is a »fair price» or not. Some 
other means will have to be tried. 

As a point of departure the author has 
analysed what kinds of activities that thea
tres and film suppliers do for the con
sumers. From the information given in ear
lier chapters the author has tried to estima
te the total input value of theatres and 
film suppliers respectively. The result of 
this analysis has then been compared with 
how the incomes are divided between these 
two components. It was then found that 
the input relations between the theatre and 
the film supplier should rather motivate an 
average film rental of 60 per cent, instead 
of, as now, 40 per cent of the income. 

The main explanation of the fact that 
the film rental is so low is to be found in 
the conditions of integration in the industry. 

The integrated companies are responsible 
for approximately 50 per cent of the num
ber of fee-paying theatres, and their thea
tres take in about half of the total ticket 
sales in Sweden. Of these incomes, only a 
small part goes to the films which the 
integrated companies produce themselves, 
as is shown by the following table: 

Types of film Average 
market 
share 
per cent 

Films produced by the integrated 
companies themselves 9.3 
Foreign films distributed by the 
integrated companies 7.6 
Films of American film distributors 58.3 
Other Swedish films 8.4 
Other foreign films 16.4 

Total 100.0 

The lower the film rental is, the worse 
the profits will be for the integrated com
panies from films they produce themselves. 
These films are shown primarily in their own 
theatres, which considerably reduces the 
negative effect of all too low film rentals. 
The American film distributors are respon
sible for the bulk of film offerings with a 
market share of about 60 per cent. Assum
ing that the integrated companies receive 
approximately half the incomes of the 
films of the American companies, one can 
easily see that the additional incomes for 
the integrated companies from these films 
only (that is, incomes on the theatre level) 
more than outweigh the reduction of profit 
contribution from their own productions 
when these latter films are shown by inde
pendent theatres. 

On the basis of assumptions concerning 
market shares for various types of theatres, 
quantifications of the effect of income 
redistribution of film rentals have been ma
de in Chapter 9. The analysis is based on 
the present average film rental of 40 per 

aThe term »income» is hereafter used to 
mean net ticket sales. 
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cent of the income and shows the econo
mic consequences of each five per cent 
increase in it up to 60 per cent average 
film rental.1 With a net income from ticket 
sales of 140 million kronor, which was 
chosen so as to correspond approximately 
with the incomes in the 1969/70 and 1970/ 
71 seasons, the effect of the income redis
tribution for integrated companies and the 
American distributors will be as follows: 

Assumed film Cumulative change, 
rental in million kronor, for: 
per cent 

Integrated American 
companies companies 

45 — 3,0 + 4,1 
50 — 6,1 + 8,2 
55 — 9,1 -f 12,3 
60 —12,1 + 16,4 

For the integrated companies, the figures 
reflect the net effect of changes throughout 
the distributional system. For every five per 
cent increase in the present average film 
rental, the integrated companies would suf
fer a reduction of income of about 3 million 
kronor. The corresponding change for the 
American companies would be an increase 
in income of approximately 4 million kro
nor for every five per cent increase in film 
rentals. 

The effect of income redistribution of 
film rentals is of significance not only for 
individual components of the industry but 
also for the effectiveness of the whole sys
tem. For the total group of independent 
theatres, an increase in the average film 
rental to 60 per cent would mean an in
crease in costs of about 13 million kronor 
per year, based on the assumptions made 
above. As shown in Chapter 6, the econo
mic conditions of these theatres are such 
that a large number of them are directly 
threatened with shutting down. If the au
thor's conclusion that the integrated compa
nies, for reasons of internal effectiveness, 
should demand a lower film rental than 
that motivated by their inputs in the distri
bution work, the film rental policy would 
mean that the theatre structure will be 

preserved on an artificially high level. From 
the consumers' point of view, this would 
cause several, partially opposite effects. 

In the first place, there would be the 
positive effect for the consumers that the 
total number of performances would remain 
on a high level. From a cultural point of 
view, however, this effect is ambiguous. 
The consumers' choice is improved only if 
more theatres also involve a correspond
ingly varied offering of films. It is, how
ever, possible, and in many cases probable, 
that an increase in the number of theatres 
would increase the number of similar B-
films being offered on the market. From 
a cultural point of view, it can hardly be 
said that the consumer who can choose 
among, for example, three similar war films 
has a better choice than one who can choose 
between only two. 

In the second place, the cost structure 
on the theatre level would be affected, 
which in turn probably would have a cer
tain influence on the ticket price to the 
consumers. The low film rental keeps down 
the costs of the theatres and thus probably 
also the ticket prices. This should be seen 
as a positive effect of the conditions of 
integration in the industry. At the same 
time, however, the effect of increasing costs 
which the theatre structure involves should 
be noted. The greater the number of thea
tres with a given market demand, the lower 
the income per theatre. The number of 
tickets sold in relation to the number of 
seats in the fee-paying theatres varies bet
ween about 20 and about 30 per cent, 
depending primarily upon where the thea
tre is located. A reduction of the number 
of theatres might possibly mean an in
crease in the size of the audiences of the 
remaining outlets. To the extent that this 
occurs, leeway might be created for price 
reductions and/or a better ability to bear 
rises in costs without further increases in 
ticket prices. The total costs of distribution, 
under any conditions, should be reduced. 

1 The complete estimates are shown in Table 
9.1, p. 165. 
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Bilaga 1 Utredningens direktiv 

I de beslut som statsmakterna fattade år 
1963 i syfte att förbättra villkoren för den 
svenska filmkulturen ingick en fullständig 
avveckling av nöjesskatten. Som motpresta
tion förband sig filmbranschen i ett särskilt 
avtal (filmavtalet) att utge en avgift till den 
samtidigt grundade stiftelsen Svenska film
institutet. Avgiften som utgår med 10 % 
av biljettintäkterna vid visning av biograf
film avses medföra en kvalitativ och kvan
titativ förstärkning av den svenska filmpro
duktionen. Därjämte skulle avgiften möjlig
göra en rad ytterligare åtgärder inom fil
mens område såsom teknisk och artistisk 
yrkesutbildning, forskning, uppbyggnad av 
filmarkiv och filmbibliotek m. m. 

Stödet till den svenska filmproduktionen, 
vilket motsvarar 65 % av avgifterna till 
filminstitutet, kan ses som en intern resurs
omfördelning inom den svenska filmbran
schen. Övriga 35 % av avgifterna kommer 
på ett mer indirekt sätt branschen till godo. 

Genom filmavtalet på vilket 1963 års 
filmreform grundar sig angavs i stort sett 
gränserna för Svenska filminstitutets möj
ligheter att verka och för reformens verk
ningar i övrigt. 

Krav på en vidareutbyggnad av filmrefor
men har rests i den allmänna debatten. I 
motioner till 1968 års riksdag (I: 614 och 
II: 789, I: 623 och II: 776 samt II: 431) har 
förslag väckts om utredningar rörande möj
ligheten att från statens sida främja visning 
av kvalitetsfilm vid kommunalt stödda bio

grafer, rörande centrala initiativ i syfte att 
främja barnfilmklubbsverksamhet och rö
rande utvidgning av filmstudiorörelsen. 

Ett betydande problem som sedan länge 
uppmärksammats är distributionen av film 
utanför de största städerna. Vidare har för
utsättningarna för import och distribution 
av utländsk kvalitetsfilm i allmänhet be
dömts vara ogynnsamma. Filminstitutets 
möjligheter att härvidlag göra en insats är 
ytterst begränsade. Distributionen bestäms 
i väsentlig utsträckning av importörernas 
och biograf ägarn as bedömning av de olika 
filmernas kommersiella möjligheter. 

Filmstudiorörelsen och särskilt student-
filmklubbarna har med visst ekonomiskt 
stöd från filminstitutet försökt att ge sina 
medlemmar en komplettering till den kom
mersiella filmrepertoaren men de har där
vid tvingats arbeta under mycket begränsa
de villkor såvitt avser bl. a. visningstider, 
visningslokaler och tillgång på film. 

Mot denna bakgrund har önskemål fram
kommit bl. a. i framställningar från Kultur
arbetarnas socialdemokratiska förening om 
nya distributionsvägar, bl. a. icke-kommer-
siella av samhället stödda biografer. På för
söksbasis har en sådan biograf redan kom
mit till stånd i Gävle. 

Frågan om filmdistributionen berör också 
den i läroplanerna för olika skolformer 
upptagna filmundervisningen. Denna kom
mer att ställa anspråk såväl på tillgång till 
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värdefull och för ändamålet passande film 
som på lämpliga visningslokaler. 

Ett annat väsentligt distributionsproblem 
föranleds av kortfilmens situation. Kortfil
men får f. n. inte någon andel av biografer
nas biljettintäkter. Det finns ingen tillräck
lig kommersiell motivering för vare sig dis
tributör eller biografägare att visa kortfil
mer. Produktion av svenska kortfilmer har 
visserligen stimuerats genom filminstitutet, 
men resurserna härför är begränsade. Kort
filmerna kan f. n. nå en större publik i hu
vudsak endast genom televisionen och även 
denna väg är av formella och innehållsmäs-
siga skäl öppen för endast ett begränsat ur
val filmer. 

Förutsättningarna för den svenska film
produktionen har påtagligt förbättrats ge
nom 1963 års filmreform. Intresset inriktas 
nu naturligen på kvarstående problem på 
detta område. Dessa sammanhänger huvud
sakligen med att produktionen i hög grad 
är begränsad till ett fåtal bolag som även 
äger stora biografkedjor och hos vilka grän
sen mellan köpar- och säljarintressen blir 
relativt obestämd. Den ekonomiska tyngd
punkten i vissa av dessa bolag ligger i bio
grafdriften. Den svenska biografrörelsen har 
vissa överenskommelser om filmhyror som 
begränsar filmproducenternas möjligheter 
att få den andel av biljettintäkterna från vis
ningarna som eljest skulle kunnat tillfalla 
dem. 

En anledning till den starka koncentra
tion som kännetecknar den svenska film
produktionen är den utveckling som skett i 
riktning mot allt större variationer i fråga 
om det kommersiella resultatet. Allt fler 
filmer går med allt större förlust, medan 
vinsterna på de framgångsrika filmerna 
ökar kraftigt. Detta är ett uttryck för att 
filmpubliken blivit mer selektiv i sina film
vanor. Man går på bio för att se en viss 
film — inte bara för att gå på bio. 

En omfattande kontinuerlig filmproduk
tion kan under dessa förhållanden ge god 
räntabilitet. För den enskilde producenten 
och för bolag med liten produktion är där
emot sannolikheten av betydande förluster 
på ett eller flera filmprojekt stor och de 
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finansiella verkningarna besvärande. De sto
ra producenterna kan utjämna riskerna. 

Dessa problem har uppmärksammats av 
Svenska filminstitutet som i mars 1968 in
lämnat förslag till Kungl. Maj:t om änd
ring av filmavtalet. Förslaget, som innebär 
att institutet skall verka för en riskutjäm
ning genom generella topplån till svenska 
spelfilmer, har godkänts av Kungl. Maj:t 
och träder i kraft den 1 juli 1969. De be
lopp som genom viss omdisponering av in
stitutets fonder för restituering av medel 
till producenterna blir tillgängliga för nämn
da ändamål kan dock endast ge en täm
ligen begränsad effekt. Förslaget förutsätter 
inte någon ökning av filminstitutets inkoms
ter. 

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 
komma till rätta med problemen som be
rörts förutsätter en kartläggning och be
dömning av filmbranschens ekonomiska 
struktur. 

Jag finner det därför motiverat, att sär
skilda sakkunniga tillkallas för att verkställa 
en sådan undersökning samt att mot bak
grund av undersökningsresultatet utarbeta 
förslag till lösning av de problem som förut 
berörts. 

Biograffilmen belastas f. n. inte med om
sättningsskatt. Övergången från omsättnings
skatt till mervärdeskatt aktualiserar emeller
tid en rad för filmbranschens ekonomi be
tydelsefulla problem genom att mervärde
skatten blir mer generell. 

Störst intresse tilldrar sig givetvis frågan 
om mervärdeskatt i framtiden skall komma 
att omfatta filmen eller ej. Det undantag 
som gjorts för nöjesområdet (inklusive fil
men) har i prop. 1968: 100 om mervärde
skatt, som i denna del godkänts av riksda
gen, sagts icke böra betraktas som defini
tivt. 

De sakkunniga bör därför i sitt arbete 
utan ställningstagande i skattefrågan söka 
bedöma konsekvenserna i olika hänseenden 
för filmområdet av en sådan beskattning. 
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Bilaga 2 Filmavtalet 

Nedan återges lydelsen av avtalet den 6 
mars 1963 angående bildandet av stiftelsen 
Svenska filminstitutet, efter 1972 års av
talsrevision. 

Avtal 

Mellan svenska staten samt Sveriges Bio-
grafägareförbund, Folketshusföreningarnas 
Riksorganisation, Föreningen Våra Gårdar, 
Sveriges Filmuthyrareförening u. p. a. och 
Föreningen Sveriges Filmproducenter (orga
nisationerna nedan gemensamt kallade film
branschen) har denna dag träffats följande 
avtal. 

1 § 

Staten och filmbranschen bilda genom 
detta avtal en stiftelse, benämnd Svenska 
Filminstitutet. 

2 § 

Stiftelsen skall ha till ändamål 
att främja värdefull svensk filmproduk

tion, 
att stödja artistisk och teknisk utbildning 

liksom undervisning och forskning inom fil
mens område, 

att direkt eller i samarbete med folkbild
ningsorganisationer och filmstudios sprida 
kunskap om filmen, 

att medverka till bevarandet av filmer och 
material av filmhistoriskt intresse, 

att verka för internationellt samarbete i 
här berörda avseenden, 

att inom och utom Sverige vid behov fö
reträda filmens intressen, 

samt att i övrigt verka för ändamål inom 
filmens område. 

Stiftelsen skall förvalta de avgifter, som 
inflyta till följd av detta avtal, samt de me
del, som tillfalla stiftelsen genom dess verk
samhet eller eljest, allt för de ändamål som 
i denna paragraf sägs. 

3 § 

Stiftelsens verksamhet ledes av en styrelse. 
Vid styrelsens sida finnes ett förvaltningsråd. 

Styrelsen skall bestå av tre till fem leda
möter med två suppleanter, utsedda av 
Kungl Maj:t som tillika utser styrelsens ord
förande och fastställer bestämmelser för sty
relsen utöver vad som stadgas i detta avtal. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter sko
la utses för en tid av högst tre år i sänder. 

Vid förfall för ordföranden inträda leda
möterna som ordförande i den ordning de 
utsetts. 

Därest styrelseledamot eller suppleant av
lider eller entledigas under den tid för vilken 
han blivit utsedd, skall för den återstående 
tiden i hans ställe ny ledamot eller suppleant 
utses i den ordning ovan sägs. 
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4 § 

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i 
Stockholm. 

5 § 

Styrelsen äger utse verkställande direktör 
och anställa erforderlig personal i övrigt. 
Verkställande direktör må vara ledamot av 
styrelsen, dock ej dess ordförande. Styrelsen 
skall bestämma löner och övriga anställ
ningsvillkor, utfärda erforderliga instruktio
ner samt årligen fastställa en budget för 
verksamheten. 

6 § 

Det åligger ordföranden att tillse, att sty
relsesammanträde hålles då så erfordras. 
Framställer verkställande direktör eller 
minst två styrelseledamöter begäran om 
sammankallande av styrelsen, skall denna 
begäran efterkommas. Kallelse till samman
träde skall, där ej hinder möter, utsändas 
senast två veckor före sammanträdet. 

7 § 

Styrelsen är beslutför, då minst två tredje
delar av ledamöterna dock minst tre eller 
deras suppleanter äro närvarande. Såsom 
styrelsens beslut gäller den mening, varom 
de flesta röstande förena sig. Vid lika röste
tal gäller den mening som biträdes av ord
föranden vid sammanträdet. 

8 § 

Vid styrelsens sammanträde skall föras 
protokoll. Protokoll justeras av den eller 
dem som styrelsen därtill utser. 

9 § 
Styrelsen äger handla å stiftelsens vägnar 

i förhållande till tredje man samt att före
träda stiftelsen inför domstolar och andra 
myndigheter. Styrelsen äger ock förordna 
en eller flera personer inom eller utom sty
relsen att med samma behörighet företräda 
stiftelsen. Sådant förordnande må när som 
helst av styrelsen återkallas. 

SOU 1973: 16 

9 A § 
Förvaltningsrådet är ett rådgivande organ 

till stiftelsens styrelse. Förvaltningsrådet be
står av 30—40 personer, utsedda för en tid 
av minst ett högst tre år av filmbranschens, 
filmarbetarnas och andra av stiftelsens verk
samhet berörda organisationer. 

9 B § 
Styrelsen utser i samråd med filmbransch

en senast i mars varje år de organisationer 
som skall inbjudas att låta sig representeras 
i förvaltningsrådet. 

9 C § 
Ledamot i stiftelsens styrelse eller verk

ställande direktör får icke vara ledamot i 
stiftelsens förvaltningsråd. 

9 D § 
Särskilt viktiga ärenden avgöres av styrel

sen efter förvaltningsrådets hörande. Styrel
sen må vidare inhämta förvaltningsrådets 
synpunkter i andra ärenden av större be
tydelse. 

9 E § 
Förvaltningsrådet utser en jury enligt de 

riktlinjer som anges i en till detta avtal fo
gad Bilaga 2. 

9 F § 
Förvaltningsrådet sammanträder minst två 

gånger om året. För granskning av stiftel
sens verksamhetsberättelse sammanträder 
förvaltningsrådet senast två veckor efter be
rättelsens färdigställande. Förvaltningsrådet 
avger snarast därefter utlåtande över gransk
ningen till Kungl. Maj:t. Förvaltningsrådet 
sammanträder vidare så snart förslag till 
budget för stiftelsens verksamhet föreligger. 

9 G § 
Förvaltningsrådet skall sammanträda på 

kallelse av styrelsen. Till sammanträde skall 
kallas jämväl då minst sex ledamöter av för
valtningsrådet så begära. Kallelse till sam
manträde skall, där ej hinder möter, utsän
das minst två veckor före sammanträdet. 
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Vid förvaltningsrådets sammanträden skall 
styrelsen närvara. Till förvaltningsrådets 
sammanträden kallas de stiftelsens anställda, 
som förvaltningsrådet önskar höra. 

Vid förvaltningsrådets sammanträden skall 
föras protokoll. Förvaltningsrådet utser 
inom sig ordförande samt ett berednings
utskott om fyra personer. 

10 § 

Stiftelsens räkenskapsår skall vara den 
1 juli—den 30 juni. För granskning av sty
relsens och verkställande direktörs förvalt
ning och räkenskaper utser Kungl. Maj:t 
årligen två revisorer jämte suppleanter, av 
vilka en revisor och en suppleant utses inom 
förslag av Föreningen Sveriges Filmprodu
center. En av revisorerna, liksom supplean
ten för denne, skall vara auktoriserad revi
sor. Senast den 1 november skall berättelse 
över nästföregående räkenskapsårs förvalt
ning jämte räkenskaper överlämnas till revi
sorerna vilka ha att senast den 1 december 
till styrelsen och förvaltningsrådet avgiva 
revisionsberättelse. 

11 § 

Stiftelsens verksamhetsberättelse skall se
nast den 15 januari överlämnas till Kungl. 
Maj:t, filmbranschen och förvaltningsrådet. 
Kungl. Maj:t beslutar huruvida ansvarsfrihet 
skall beviljas. 

12 § 

Stiftelsen är undantagen från tillsyn en
ligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över 
stiftelser. 

13 § 

Kungl. Maj:t fastställer ersättning till sty
relsens ordförande samt övriga ledamöter 
och suppleanter ävensom till revisorer och 
suppleanter för dessa. Kungl. Maj:t faststäl
ler vidare ersättning till ledamöter i förvalt
ningsrådet. 

14 § 

Filmbranschen förbinder sig att verka för 
efterlevnaden av detta avtal. Organisation, 

som är bunden av avtalet, är pliktig att söka 
förmå sina medlemmar att följa avtalets be
stämmelser. 

15 § 

Anordnare av biografföreställning skall 
till stiftelsen erlägga en avgift, motsvarande 
tio procent av bruttobiljettintäkten vid före
ställningen. Med sådan intäkt avses brutto
inkomst enligt »Allmänna bestämmelser vid 
filmleveranser», fastställda av Filmägarnas 
Kontrollbyrå Aktiebolag. Filmhyra skall 
icke utgå på den del av intäkten som mot
svarar avgiften. 

16 § 

Avgift skall icke utgå för biografföreställ
ning på fast visningsställe, där enligt det av 
Filmägarnas Kontrollbyrå Aktiebolag förda 
registret utöver barnmatinéer ges högst fem 
föreställningar per vecka. 

Med barnmatiné avses föreställning, som 
tager sin början senast klockan 17 och vid 
vilken tillämpas väsentligt nedsatta biljett
priser för barn. 

Ha biografföreställningar anordnats på så
dant sätt, att rätt till avgiftsbefrielse enligt 
vad nu sagts skulle föreligga, och har detta 
skett i syfte att kringgå avtalets bestämmel
ser, må stiftelsen, efter hörande av biograf
ägaren och dennes organisation, besluta, att 
avgiftsbefrielse icke skall äga rum. 

För visning av film, som på sätt nu gäller 
före den 1 juli 1963 förklarats vara ägnad 
att tjäna vetenskapligt ändamål eller upplys
nings-, undervisnings- eller uppfostringssyf-
te, skall avgift icke utgå. 

17 § 

Avgifterna skola av vederbörande anord
nare av biografföreställning direkt redovisas 
och inbetalas till stiftelsen för redovisnings
perioder av lämpligt antal och lämplig längd, 
dock minst sex perioder per år, enligt reg
ler, som fastställas av stiftelsen efter samråd 
med filmbranschen. Redovisningen skall ske 
på formulär, som fastställes av Filmägarnas 
Kontrollbyrå Aktiebolag. För redovisning 
och inbetalning av avgiftsmedlen skola i öv-
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rigt tillämpas de av Kontrollbyrån fastställ
da allmänna bestämmelserna vid filmleve
ranser. I dessa bestämmelser skall införas 
stadgande, att underlåtenhet att betala avgift 
likställes med underlåtenhet att betala film
hyra. Detta stadgande får icke under avtals
tiden ändras utan stiftelsens godkännande. 

Från berörda biografägare skall snarast 
genom Kontrollbyråns försorg införskaffas 
och till stiftelsen överlämnas förbindelse att 
betala avgift enligt detta avtal och att låta 
stiftelsen genom auktoriserad revisor grans
ka hans räkenskaper såvitt gäller avgifts
redovisningen. Förbindelsen skall ha den ly
delse som framgår av Bilaga 1. Biograf
ägare, som underlåter att avge sådan för
bindelse, skall avstängas från filmleverans. 
Sker detta ej sedan begäran därom fram
ställts av stiftelsen, är vederbörande film
uthyrare skyldig att gentemot stiftelsen sva
ra för de avgifter, som därefter belöpa på 
föreställning vid vilken av honom uthyrd 
film förevisas. 

Till anordnare av biografföreställning som 
under år 1962 med tillämpning av gällande 
regler helt eller delvis erhållit befrielse från 
nöjesskatt med hänsyn till behållningens an
vändande för välgörande eller allmännyttigt 
ändamål, skall stiftelsen, i den mån anord-
naren icke eljest erhåller kompensation för 
bortfall av denna förmån, återbetala den er
lagda avgiften för föreställningen. Talan må 
icke föras mot stiftelsens beslut i detta hän
seende. 

Stiftelsen äger genom auktoriserad revisor 
granska Kontrollbyråns räkenskaper såvitt 
avser redovisningen av avgifterna. 

18 § 
1. Med beaktande av övergångsbestäm

melserna under 2 punkt i denna paragraf 
skall stiftelsen fördela de för varje år redo
visade avgifterna på följande sätt: 

A. (Utgår). 
B. 10 procent av avgifterna användes för 

kvalitetsbidrag till svenska långfilmer enligt 
de riktlinjer, som anges i en till detta avtal 
fogad Bilaga 2. 

C. (Utgår). 
D. 5 procent av avgifterna användes för 

vissa för branschen gemensamma ändamål, 
såsom gemensam public-relationsverksamhet 
inom och utom Sverige, filmfestivaler och 
andra representativa arrangemang. Härav 
skall 40 procent ställas till filmbranschens 
förfogande att efter dess eget beprövande 
användas för ändamål som nu sagts. 

E. 30 procent av avgifterna användes, se
dan kostnaderna för stiftelsens förvaltning 
bestritts, för främjande av verksamhet, som 
sammanhänger med i 2 § angivna ändamål. 

F. 15 procent av avgifterna användes för 
att genom generellt verkande produktionslån 
och/eller produktionsgarantier stödja pro
duktionen av svenska långfilmer. 

Närmare bestämmelser om ordningen här
för fastställas av stiftelsen i samråd med 
Föreningen Sveriges Filmproducenter. 

G. 10 procent av avgifterna användes för 
stiftelsens produktion av svensk film. Härav 
skall cirka 70 procent användas för produk
tion av svenska långfilmer. 

H. 30 procent av avgifterna användes för 
att genom selektiva produktionslån och/eller 
produktionsgarantier stödja produktionen av 
svenska långfilmer enligt de riktlinjer som 
anges i en till detta avtal fogad Bilaga 3. 

I den mån de för visst år redovisade av
gifterna icke tagits i anspråk enligt vad som 
nu sagts skola kvarstående medel för sam
ma ändamål föras i ny räkning. 

Film anses som svensk under förutsättning 
a) att producenten är här i landet bosatt 

svensk medborgare eller svenskt bolag eller 
annan svensk sammanslutning eller insti
tution, 

b) att filmens produktion finansieras ute
slutande med svenskt kapital, 

c) samt att den svenska insatsen av artis
tiska medarbetare är av påtaglig betydelse. 

Såsom långfilm anses film som har en vis
ningstid motsvarande minst 2 000 meter i 
35 mm format och är avsedd för normal 
biografpremiär med normal biografexploa
tering enligt av stiftelsen i samråd med För
eningen Sveriges Filmproducenter fastställda 
normer. 

Filmer med en längd understigande 2 000 
meter i 35 mm format (eller motsvarande i 
andra format) erhåller reducerade bidrag en-
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ligt punkt B här ovan. Reduktionen skall 
uppgå till två promille för varje meter un
derstigande 2 000 meter i 35 mm format 
(eller motsvarande i andra format). 

2. Vid tillämpning av bestämmelserna un
der 1 punkt gäller följande: 

Under tiden 1 juli 1972 — 30 juni 1973 
avsattes endast 15 procent till H-fonden. 
Under denna tid skall 15 procent av avgif
terna utbetalas till producenterna av de 
svenska långfilmer, som under samma tid 
visats i Sverige, med fördelning dem emel
lan i direkt proportion till de bruttobiljett-
intäkter som därvid uppkommit för dessa 
deras filmer. Närmare bestämmelser om 
ordningen härför fastställas av stiftelsen i 
samråd med Föreningen Sveriges Filmpro
ducenter. 

Under tiden 1 juli 1973—30 juni 1974 
avsattes 20 procent till H-fonden, medan 
10 procent utbetalas på sätt som angivits i 
föregående stycke. 

Från och med den 1 juli 1974 avsattes 
30 procent till H-fonden på sätt som angi
vits under 1 punkt. 

19 § 

Stiftelsens produktion av svensk film en
ligt 18 § G skall ske under förutsättning att 
produktionen har en klart konstnärlig in
riktning samt att stiftelsens åtaganden sker 
på fullt affärsmässiga grunder och efter 
prövning av de ekonomiska, tekniska och 
personella resurserna för produktionens ge
nomförande. 

Den omständigheten, att en film finan
sierats på sätt som i denna paragraf sägs, 
skall icke utgöra hinder för bidrag till fil
men enligt 18 § 1 punkt B, F och H samt 
2 punkt. 

20 § 

A. Film, som tillkommit i samverkan 
mellan svenska och utländska intressen, s. k. 
samproducerad film, skall i enlighet med 
vad nedan stadgas likställas med svensk film 
vid tillämpningen av 18 § under förutsätt
ning dels att den svenska kapitalinsatsen 
uppgår till minst 25 procent av produk

tionskostnaden för filmen, dels att den 
svenska insatsen av artistiska medarbetare 
på sätt i andra eller tredje stycket sägs fun
nits vara av påtaglig betydelse. 

Producent äger av styrelsen erhålla för
handsbesked, huruvida den tillämnade 
svenska insatsen av artistiska medarbetare i 
viss planerad film motsvarar vad enligt förs
ta stycket förutsattes för att filmen skall 
kunna likställas med svensk film. Förhands
besked, enligt vilket en planerad samprodu
cerad film i detta hänseende uppfyller kra
ven för likställighet med svensk film, är 
bindande under förutsättning att de villkor, 
som stiftelsen anger i sitt beslut, uppfyllas. 

Har förhandsbesked icke begärts eller är 
producent icke nöjd med erhållet förhands
besked, må producenten, sedan filmen fär
digställts, senast en månad före premiären 
i Sverige underställa filmen den jury som 
enligt Bilaga 2 har att fördela i 18 § 1 punkt 
B avsedda medel. Förklarar denna jury den 
svenska insatsen av artistiska medarbetare 
vara av påtaglig betydelse, skall filmen, un
der förutsättning tillika att den svenska kapi
talinsatsen av stiftelsen prövas motsvara vad 
i första stycket stadgas, vid tillämpningen av 
18 § likställas med svensk film. 

Stiftelsen har att efter den utredning ge
nom auktoriserad revisor eller på annat sätt, 
som stiftelsen finner erforderligt, fastställa 
den svenska kapitalinsatsen och den totala 
produktionskostnaden. 

Bidrag till samproducerad film enligt 18 § 
1 punkt B samt 2 punkt beräknas som om 
denna vore svensk. Vid utbetalningen redu
ceras dock bidraget med den andel av det 
framräknade beloppet, som belöper på den 
utländska kapitalinsatsen. 

B. Film, som tillkommit i samverkan mel
lan den svenska televisionen och svenska 
filmproducenter och är avsedd att först ex
ploateras på biograferna för att därefter, 
dock tidigast 18 månader efter biografpre
miären, visas i TV, skall likställas med sam
producerade filmer enligt 20 § vad avser ut
betalning av bidrag enligt 18 § 1 punkt B, 
varvid således bidragen reduceras med den 
andel av det framräknade beloppet, som be
löper sig på televisionens kapitalinsats. 
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Därest biografexploateringen av sådan 
film avslutas inom en avsevärt kortare tid 
än 18 månader, må dispens från aderton-
månadersregeln lämnas av stiftelsen efter 
framställan av filmens producenter, därest 
det visas att ytterligare biografexploatering 
rimligen ej kunnat äga rum. 

C. På den svenska filmproducentens an
del av produktionskostnaderna för sampro
ducerad film enligt denna paragraf punkt A 
och B utgår oavkortade bidrag enligt 18 § 
1 punkt F och H. 

D. Mot stiftelsens eller juryns beslut en
ligt denna paragraf må talan icke föras. 

21 § 

Detta avtal träder i kraft den 1 juli 1963 
under förutsättning 

att Kungl. Maj:t godkänner avtalet, 
att nöjesskatten för biografföreställningar 

upphör senast från och med den 1 juli 1963, 
att anordnare av biografföreställning vid 

taxering till inkomstskatt medges avdrag för 
avgift till stiftelsen, 

att avtalet undertecknas av samtliga fem 
branschorganisationer och av Filmägarnas 
Kontrollbyrå Aktiebolag samt 

att de av Kontrollbyrån fastställda all
männa bestämmelserna vid filmleveranser 
före den 15 mars 1963 ändrats i enlighet 
med vad som föreskrivits i 17 §. 

I och med avtalets ikraftträdande inträder 
stiftelsen i de rättigheter och skyldigheter 
som enligt avtalet tillkommer stiftelsen, så
som om denna varit avtalsslutande part. 

22 § 

Avtalet skall gälla till och med den 30 
juni 1983. 

Staten må före avtalstidens utgång upp
säga avtalet till omedelbart upphörande, om 
filmbranschen bryter mot avtalet. 

Filmbranschen må till omedelbart upphö
rande uppsäga avtalet, om nöjesskatt för bio
grafföreställningar återinföres eller om an
nan skatt av väsentligen samma karaktär 
och effekt införes eller om mervärdeskatt 
lägges på filmhyror eller försäljningen av 
biografbiljetter. 

Uppsäges icke avtalet senast två år före 
utgången av avtalstiden, förlänges avtalet 
automatiskt med fem år för varje gång. 

Uppsägning från filmbranschens sida vare 
ej gällande med mindre den undertecknats 
av minst tre av de fem branschorganisatio
nerna. 

23 § 

Uppsäges avtalet till upphörande vid av
talstidens utgång, skola de avgifter som re
dovisas för de två sista åren av avtalstiden, 
användas enligt bestämmelserna i avtalet. 

Har avtalet upphört att gälla, må Kungl. 
Maj:t förordna, att stiftelsen skall träda i 
likvidation. I sådant fall har Kungl. Maj:t 
tillika att utse en likvidator. Stiftelsens till
gångar, med undantag av de för de två sista 
avtalsåren redovisade avgifterna, tillskiftas 
staten att användas för stiftelsens allmänna 
ändamål. 

Förordnas ej om likvidation, skall stiftel
sen bestå, till dess Kungl. Maj:t annorlunda 
förordnar. Stiftelsens tillgångar, med undan
tag som i föregående stycke sägs, skola i så
dant fall alltjämt förvaltas av stiftelsen för 
dennas allmänna ändamål. Därvid är dock 
stiftelsen ej längre bunden av avtalets regler 
rörande fördelningsprinciper. 

24 § 

Stiftelsens styrelse må besluta om ändring 
av bestämmelserna i 18—20 §§ samt Bila
gorna 2 och 3. För giltighet av sådant beslut 
kräves godkännande av Kungl. Maj:t och av 
Föreningen Sveriges Filmproducenter. 

Beslut om annan ändring av bestämmel
serna i detta avtal fattas av stiftelsens sty
relse. För giltigheten av sådant beslut kräves 
att styrelsen därvid varit fulltalig och att 
beslutet godkännes av de fem branschorga
nisationerna. Beslutet skall för att bliva gäl
lande fastställas av Kungl. Maj:t. 

25 § 

Tvist angående tolkningen eller tillämp
ningen av detta avtal eller därur härflytande 
rättsförhållanden skall avgöras genom skilje
dom enligt nu gällande svensk lag. 
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Detta avtal har upprättats i sju likalydan-
de exemplar, av vilka staten tagit ett och 
filmbranschen sex. 

Stockholm den 6 mars 1963. 

För DEN STATLIGA FÖRHAND

LINGSDELEGATIONEN 
Krister Wickman 

N. Erik Åqvist 
Roland Pålsson 

SVERIGES BIOGRAFÄGARE-
FÖRBUND 

Sven Håkansson Eric A. Pettersson 

FOLKETSHUSFÖRENINGARNAS 
RIKSORGANISATION 

Arne Elmgren 

FÖRENINGEN VÅRA GÅRDAR 
Sigurd Hagström 

SVERIGES FILMUTHYRARE-
FÖRENING u. p. a. 

Sven Nygren William Bendtz 

FÖRENINGEN SVERIGES FILM
PRODUCENTER 

G- Scheutz B. Juberg 

FILMÄGARNAS KONTROLLBYRÅ 
AKTIEBOLAG 

William Bendtz Sven Nygren 

Bilaga 1 till filmavtalet: Förbindelse 

Enligt avtal mellan staten samt Sveriges Bio-
grafägareförbund, Folketshusföreningarnas 
Riksorganisation, Föreningen Våra Gårdar, 
Sveriges Filmuthyrareförening u. p. a och 
Föreningen Sveriges Filmproducenter, vilket 
avtal träder i kraft under förutsättning att 
nöjesskatten för biografföreställningar av
skaffas, skall anordnare av biografföreställ
ningar på fast visningsställe, där förutom 
barnmatinéer ges mer än fem föreställningar 
per vecka, till stiftelsen Svenska Filminstitu-
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tet erlägga en avgift motsvarande tio procent 
av bruttobiljettintäkten vid föreställningen. 
Stiftelsen må genom auktoriserad revisor 
granska räkenskaperna såvitt gäller avgifts
redovisningen. Filmhyra skall ej utgå på 
denna avgift. Avgiften skall alltså vara av
dragsgill vid filmhyresberäkningen på sam
ma sätt som den hittillsvarande nöjesskatten. 
Vidare skall avgiften enligt avtalet vara av
dragsgill vid taxering till inkomstskatt. Un
derlåtenhet att redovisa och/eller betala av
gift likställes med underlåtenhet att betala 
filmhyra. Undertecknad åtager sig härige
nom gentemot stiftelsen att under den tid 
avtalet är i kraft inbetala avgift enligt avta
let och i övrigt följa avtalets bestämmelser. 

Bilaga 2 till filmavtalet 

1. Enligt det avtal, till vilket denna bilaga 
är fogad, har stiftelsen Svenska Filminstitu
tet bildats för att främja den svenska filmens 
konstnärliga utveckling. 

2. Enligt avtalet tillföres stiftelsen vissa 
avgifter. 

3. Av dessa avgifter skall 10 procent an
vändas för kvalitetsbidrag till svenska lång
filmer. 

4. Bedömning av vilka filmer som kvalifi
ceras för bidrag åligger en jury av filmsak
kunniga, bestående av tolv välkvalificerade 
filmbedömare jämte tre suppleanter, med 
angivande av den ordning i vilken dessa 
skall inträda. 

5. Före utgången av varje verksamhetsår 
väljer stiftelsens förvaltningsråd de sakkun
niga för följande verksamhetsår. Vid val av 
sakkunnig skall varje ledamot i förvaltnings
rådet i omvänd nummerföljd ange samma 
antal kandidater som valet avser. För varje 
kandidat summeras de ordningsnummer han 
erhållit, och de kandidater, för vilka därvid 
de högsta summorna fastställts, förklaras 
valda. De som erhållit de lägsta summorna 
bland de valda kandidaterna är valda som 
suppleanter. Mellan kandidater med samma 
summa avgör lotten. 

6. Stiftelsens styrelse adjungerar en ord
förande till juryn. Han skall leda juryns 
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sammanträden men äger icke deltaga i ju
ryns beslut. 

7. (Utgår). 
8. Juryn sammanträder på kallelse av 

ordföranden. Vid sammanträdet skall föras 
protokoll över juryns beslut. Protokoll skall 
justeras av samtliga närvarande sakkunniga. 

9. För juryns beslut kräves deltagande av 
tio sakkunniga. 

10. Sakkunnig må ej deltaga i bedöm
ningen av en film, därest minst fyra av de 
övriga sakkunniga prövar omständighet före
ligga som är ägnad att rubba förtroendet till 
hans opartiskhet. 

11. Juryn skall bedöma kvaliteten av fil
mer utan att fästa avseende vid filmernas 
produktionskostnad eller ekonomiska re
sultat. 

12. Stödsystemets syftemål är icke att di
rigera filmkvaliteten i någon bestämd rikt
ning. Det är tvärtom angeläget att undvika 
likriktning av smak. Kvalitetsbegreppet mås
te fattas i dess vidaste bemärkelse för att 
möjliggöra en fri utveckling av den svenska 
filmkonsten. 

13. Avgörande för kvalitetsbedömningen 
kan således bli en rad av varandra tämligen 
oberoende faktorer, såsom förnyelse av fil
mens uttrycksmedel och formspråk, ange
lägenhetsgraden i filmens ärende, intensite
ten eller fräschören i dess verklighetsupp
fattning eller samhällskritik, graden av psy
kologisk insikt och andlig nivå, lekfull fan
tasi eller visionär styrka, episka, dramatiska 
eller lyriska värden, den tekniska skicklighe
ten i manus, regi och spel samt övriga artis
tiska komponenter hos film. Ingen genre 
skall i och för sig äga företräde framför nå
gon annan. Sålunda skola t. ex. komedier, 
tecknade filmer, barnfilmer och dokumen
tärfilmer bedömas efter sina förutsättningar 
på samma sätt som dramatiska spelfilmer. 

14. Ehuru kvalitetsbedömningen i första 
hand skall baseras på det färdiga resultatet, 
skall viss hänsyn tagas även till ambitioner
na bakom filmens tillkomst i den mån de 
påtagligt svara mot de intentioner som skola 
ligga till grund för bedömningen, även om 
resultatet av olika skäl icke svarar mot am
bitionerna. 
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15. Juryn skall bedöma filmer i enlighet 
med bestämmelserna i avtalets 18—20 §§. 

16. Vid bedömandet huruvida den svens
ka insatsen av artistiska medarbetare i sam
producerad film är av påtaglig betydelse 
skall såsom juryns beslut gälla den mening, 
varom de flesta förena sig. Vid lika röstetal 
avgör lotten. 

17. (Utgår). 
18. Varje sakkunnig har att åsätta varje 

till bedömning föreliggande film ett poäng
värde inom skalan 0—5. Som ledning för 
de sakkunniga gäller att 0 poäng åsättes 
film ej värd särskilt bidrag, 1 poäng film 
av värde från några av de i punkterna 12— 
14 angivna synpunkterna, 3 poäng mycket 
god film och 5 poäng film av utomordentlig 
betydelse. Sakkunnig är oförhindrad välja 
poängvärden liggande mellan 0 och 1, 1 
och 3 respektive 3 och 5. 

19. För varje film skall bestämmas ett 
genomsnittligt poängvärde. Härvid skall 
bortses från ett av de lägsta och ett av de 
högsta av de av de sakkunniga åsatta poäng
värdena. Kvalitetsbidrag kan endast utgå till 
film, som efter sådan beräkning uppnått 0,5 
eller högre genomsnittspoäng. 

20. Producent bör senast den 30 juni an
mäla av honom framställd film för kvalitets
bedömning. Det står emellertid juryn fritt 
att även utan sådan anmälan verkställa kva
litetsbedömning. 

21. Juryns arbete skall slutföras i septem
ber månad för de under föregående verk
samhetsår premiärvisade filmerna. 

22. Det för kvalitetsbidrag disponibla be
loppet fördelas av stiftelsen så, att varje bi
dragsberättigande film erhåller bidrag i för
hållande till sin genomsnittspoäng. 

23. Vid beräkningen av kvalitetsbidraget 
till varje film gäller dock de spärregler dels 
att ingen film tilldelas mera än 20 % av det 
disponibla beloppet, dels att ingen film till
delas mera än vad som svarar mot filmens 
produktionskostnad. 

24. Om spärregel enligt 23 punkt träder 
i tillämpning, skall spärrat belopp fördelas 
på övriga bidragsberättigande filmer i pro
portion till deras genomsnittspoäng. 

25. (Utgår). 
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26. Stiftelsen skall bestämma films pro
duktionskostnad med ledning av en av en 
revisor kontrollerad beräkning enligt anvis
ningar som fastställas av stiftelsens styrelse 
och Föreningen Sveriges Filmproducenter. 

27—30. (Utgår). 
31. Mot juryns eller stiftelsens beslut en

ligt bestämmelserna i denna bilaga må talan 
icke föras. 

32. Kvalitetsbidrag utbetalas till produ
centen senast två veckor efter det att de 
blivit fastställda. 

Bilaga 3 till filmavtalet 

1. Enligt det avtal, till vilken denna bilaga 
är fogad, har stiftelsen Svenska Filminstitu
tet bildats för att främja den svenska filmens 
konstnärliga utveckling. 

2. Enligt avtalet tillföres stiftelsen vissa 
avgifter. 

3. Av dessa avgifter skall viss andel en
ligt avtalets 18 § 1 punkt H användas för 
att genom selektiva produktionslån och/eller 
produktionsgarantier stödja produktionen av 
svenska långfilmer. 

4. Stödet skall utgå under förutsättning 
att produktionerna har en konstnärlig inrikt
ning och att de ekonomiska, tekniska och 
personella resurserna för produktionens ge
nomförande föreligger. 

5. Stödet skall icke styra produktionerna 
i en viss konstnärlig riktning, ej heller ge 
företräde åt någon eller några sådana rikt
ningar framför andra. Stödsystemet syftar 
till en fri konstnärlig utveckling av svensk 
långfilm under bibehållandet av filmens ka
raktär som massmedium, dvs. dess inrikt
ning mot en stor publik. 

6. Det enligt 3 punkt eller eljest dispo
nibla beloppet fördelas lika på två produk
tionsfonder, H 1 och H 2. Varje fond ledes 
av en fondstyrelse. Sammankallande för 
fondstyrelserna är en av stiftelsens styrelse 
utsedd person, som tillika är fondstyrelser
nas ordförande, dock utan rösträtt. 

7. Fondstyrelsen för produktionsfonden 
H 1 utgöres, förutom ordförande, av fem 
ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Av 

dem utser filmbranschen fyra ordinarie leda
möter och två suppleanter. Föreningen för 
filmregissörer utser en ordinarie ledamot 
och en suppleant. 

8. Fondstyrelsen för produktionsfonden 
H 2 utgöres, förutom ordförande, av fem 
ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. 
Av dem utser filmbranschen en ordinarie 
ledamot och en suppleant, Föreningen för 
filmregissörer två ordinarie ledamöter och 
en suppleant, Föreningen produktions- och 
inspelningsledare en ordinarie ledamot och 
en suppleant och Svenska Teaterförbundets 
avdelning för filmfotografer och Föreningen 
Sveriges filmljudtekniker tillsammans en or
dinarie ledamot och en suppleant. 

9. Ledamöter och suppleanter i fondsty
relserna får icke samtidigt vara ledamöter 
av stiftelsens styrelse eller dess förvalt
ningsråd. 

10. Ledamöter och suppleanter i fond
styrelserna utses senast i mars varje år för 
ett år i taget. 

11. Ledamot i fondstyrelse är jävig vid 
behandlingen av en ansökan om produk
tionslån och/eller produktionsgaranti för ett 
projekt i vilket han har ekonomiska eller 
andra intressen. Vid jäv inträder suppleant, 
utsedd av den som utsett den jävade. 

12. Ersättning till ledamöter och supple
anter i fondstyrelserna fastställes av stiftel
sens styrelse och bestrids med resp. fond
medel. 

13. Produktionslån må beslutas av fond
styrelserna under förutsättning att dessa för
vissat sig om att säkerhet för projektens ge
nomförande och lånens återbetalning före
ligger. 

14. Vid sidan om produktionslån och/el
ler produktionsgarantier må fondstyrelserna 
besluta om särskilda anslag för utarbetande 
av underlag till filmproduktionsprojekt, s. k. 
projektstöd. 

15. Kostnaderna för fondstyrelsernas för
valtning bestrids med resp. fondmedel. 

16. Stiftelsen svarar för att av fondsty
relserna beslutade utbetalningar genomföres 
samt för redovisningen av återbetalningar 
av utlämnade produktionslån. Kostnaderna 
härför bestrids med medel ur E-fonden. 
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17. De båda fondstyrelserna får icke be
sluta om produktionslån och/eller produk
tionsgarantier till samma filmproduktion. 
Det åligger ordföranden i de båda styrel
serna att kontrollera att denna bestämmelse 
efterföljs. 

18. Envar fondstyrelse har att varje år 
avge berättelse för nästföregående verksam
hetsår. Berättelserna överlämnas senast den 
1 november till stiftelsens styrelse och för
valtningsråd. 

19. Närmare bestämmelser om fondsty
relsernas förvaltning skall fastställas av stif
telsens styrelse i samråd med Föreningen 
Sveriges Filmproducenter. 
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Bilaga 3 Undersökningsformulär avseende 

kedjebiografernas samkostnader 

Filmutredningen KONFIDENTIELLT 
Formulär B 2 

Biografföre
tagets namn: 

Adress: Postadress: 

Uppgiftsläm-
narens namn: Telefon: ..../ 

INSTRUKTION 

V. g. fyll i uppgifter på bifogade formulär, betecknade B 3, för var och en av de till 
Svenska Filminstitutet avgiftspliktiga biografer som ingår i biografrörelsen. Uppgifterna 
skall avse enbart de till respektive biograf direkt hänförbara kostnaderna. På rad 18 
efterfrågade avgifter avser sådana som enligt avtal skall erläggas till det centrala organet! 
De uppgifter som efterfrågas på följande sidor samt i formulär B 3 avser fem på varandra 
följande räkenskapsår. V. g. börja med det räkenskapsår som avslutats den 31 december 
(eller annat datum) 1965 samt avge uppgifter för detta och ytterligare fyra räkenskapsår. 
Även om något av dessa räkenskapsår omfattat en kortare eller längre tid än 12 månader, 
så skall det medtagas. 
Vid besvarandet medtages inga öres-belopp! 

Biografrörelsens gemen
samma kostnader 1965 1966 1967 1968 1969 

OBS! Kostnader hänförbara 
till eventuell filmut
hyrning skall icke 
medtagas på detta 
formulär! 

1. Löner, inklusive semes
terersättning, till anställ
da inom den centrala 
administrationen. 
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Biografrörelsens gemen
samma kostnader 1965 1966 1967 1968 1969 

2. Erlagda sociala avgifter: 

a. För anställda inom 
den centrala admi
nistrationen. 

b. För biografpersonal. 
(OBS! If ylles endast i 
de fall de sociala 
kostnaderna för denna 
personalkategori icke 
fördelats på biogra
ferna.) 

3. Lokalhyror: 

a. Erlagda för hyrda lo
kaler i vilka den cen
trala administrationen 
bedrives. 

b. Beräknade för lokaler 
i egen fastighet i vil
ken den centrala ad
ministrationen bedri
ves. 

4. Allmänna omkostnader, 
t. ex. kontorsmateriel, 
telefon, resor. 

5. Avskrivningar på maski
ner och inventarier. 

6. Övriga kostnader enligt 
specifikation nedan: 

a. 

b. 

7. Summa kostnader: 

Kommentarer till kostnadsspecifikationen. 
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Bilaga 4 Undersökningsformulär avseende kedjebiografernas 
intäkter och särkostnader 

Filmutredningen 
Formulär B 3 

KONFIDENTIELLT 

Biografens 
namn: Biografort: 

ALLMÄNNA BIOGRAFDATA 

1. Vilken period omfattar biografens nuvarande räkenskapsår? 

] Kalenderåret. 

] Annan period. Vilken? 

2. Har under perioden 1 januari 1964 t. o. m. 31 december 1969 något 
räkenskapsår avslutats, vilket omfattat fler eller färre än 12 månader, 
s. k. brutet räkenskapsår? 

3. Har biografen startats under den i föregående fråga nämnda perioden? 

Om JA: Vilket år? 

4. Har biografen bytt ägare under ovannämnda period? 
Om JA: Vilket år? 

5. Hur många månaders körtid per år har biografen? 

6. Är biografen försedd med vidfilmsutrustning? 

Om JA: Vilket år gjordes installationen? 

7. Föreligger det något samband (samma person, nära släktskap etc.) 
mellan biografägaren och ägaren till biograffastigheten? 
Om JA: V. g. redogör för ägarsambandets art. 

JA 

NEJ 

JA 

NEJ 

JA 

NEJ 

JA 

NEJ 

JA 

NEJ 

D • 
• 
D 
• 
• 

mån. 

• • 
• 
• 
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Intäktsspecifikation 1965 1966 1967 1968 1969 

8. Bilj ettintäkter brutto. 
(Beloppet skall inklude
ra såväl avgiften till 
Svenska Filminstitutet 
som andra avgifter.) 

9. Reklamfilmsintäkter. 

10. Konfektförsäljning 
netto. 

11. Hyresintäkter vid till
fällig uthyrning av bio
graflokalen. 

12. Garderob-, program-
och skyltskåpsintäkter 
etc. 

13. Övriga intäkter. 

14. Summa intäkter: 

Kommentarer till intäktsspecifikationen. 

V. g. specificera eventuellt förekommande övriga intäkter samt förtydliga ovanstående 
poster om detta kan anses underlätta bedömningen. 

Kostnadsspecifikation 1965 1966 1967 1968 1969 

15. Filmhyror. _. 

16. Avgifter till Svenska 

Filminstitutet. 

17. STIM-avgifter. 

18. Erlagda avgifter för 
central administration. 
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Kostnadsspecifikation (forts.) 1965 1966 1967 1968 1969 

19. Lokalhyror: 

a. Erlagda för hyrd 
biograflokal. 

b. Beräknade för bio
graflokal i egen 
fastighet. 

20. Löner inklusive semes
terersättning: 

a. Lön till biografäga
ren (aktieägaren, del
ägaren etc.) och den
nes familj. 

b. Lön till anställd 
föreståndare. .. 

c. övriga löner. 

21. Erlagda sociala avgifter. 

22. Annons- och övriga re
klamkostnader netto, 
dvs. efter avdrag av 
eventuella bidrag från 
distributören. 

23. Frakter netto, dvs. efter 
avdrag av distributörens 
kreditnoter. 

24. Strömförbrukning. 

25. Reparationer och under
håll som bokförts så att 
nettovinsten ned
bringats. 

26. Allmänna omkostnader, 
t. ex. kontorsmateriel, 
telefon, kol. 

27. Avskrivningar på maski
ner och inventarier. 

28. Erlagda räntor för i bio
grafrörelsen upptagna 
lån. 

29. Övriga kostnader enligt 
specifikation nedan: 

a. 

b. 

30. Summa kostnader: 
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Kommentarer till kostnadsspecifikationen. 

Har oavlönad eller otillräckligt avlönad personal använts? Om så är fallet, v. g. ange dels 
antal personer och deras sysselsättning, dels med vilket ytterligare belopp för respektive år 
som lönekostnaderna enligt Er uppfattning borde höjas. Förtydliga gärna i övrigt det Ni 
finner lämpligt. 

Resultat 

31. Rörelseresultat, dvs. 
skillnaden mellan i detta 
formulär uppgivna in
täkter och kostnader. 

Investeringar 

32. Ombyggnader eller för
bättringar av biograf
lokalen vilka icke upp
tagits som kostnad på 
rad 25 i kostnadsspeci
fikationen ovan. 

33. Anskaffning av teknisk 
utrustning. 

34. Annan investering; v. g. 
specificera. 

35. Summa investeringar: 
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Bilaga 5 Undersökningsformulär avseende 

icke-avgiftspliktiga biografers intäkter 
och särkostnader 

Filmutredningen 
Formulär B 5 

KONFIDENTIELLT 

Biografföre
tagets namn: 

Adress: 

Biografens 
namn: 

Postadress: 

Biograf ort: 

Uppgiftsläm-
narens namn: Telefon: /. 

ALLMÄNNA BIOGRAFDATA 

1. Vilken period omfattar biografens nuvarande räkenskapsår? 

I | Kalenderåret. 

] Annan period. Vilken? 

2. Har efter den 1 januari 1968 någon ändring gjorts vad beträffar bio
grafens räkenskapsår? 

Om JA: Vilken? 

JA 

NEJ 

• 
• 

3. Hur många månaders körtid per år har biografen? 

4. Är biografen försedd med vidfilmsutrustning? 

Om JA: Vilket år gjordes installationen? ... 
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man. 

JA 

NEJ 
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5. Föreligger det något samband (samma person, nära släktskap etc.) J A Q 
mellan biografägaren och ägaren till biograffastigheten? N E J 

Om JA: V. g. redogör för ägarsambandets art. 

INSTRUKTION 

De uppgifter som efterfrågas på följande sidor avser det räkenskapsår som avslutades den 
31 december (eller annat datum) 1969. 

Även om detta räkenskapsår omfattade fler eller färre än 12 månader, så skall uppgifterna 
lämnas utan justeringar för periodens längd. 

Vid besvarandet medtages inga öres-belopp! 

INTÄKTSSPECIFIKATION 1 9 6 9 

6. Biljettintäkter brutto. 

7. Reklamfilmsintäkter. 

8. Konfektförsäljning netto. 

9. Hyresintäkter vid tillfällig uthyrning av biograflokalen. 

10. Garderob-, program- och skyltskåpsintäkter e tc , vilka är helt hän
förbara till biografdriften. 

11. övriga intäkter. 

12. Summa intäkter: 

Kommentarer till intäktsspecifikationen. 

V. g. specificera eventuellt förekommande övriga intäkter samt förtydliga ovanstående 
poster om detta kan anses underlätta bedömningen. 

KOSTNADSSPECIFIKATION 

13. Filmhyror. 

14. STIM-avgifter. 

15. Erlagda avgifter för central administration (biografavgifter) o. d 
(Här upptages för privata, dvs. icke föreningsägda, biografer t. ex. 
kostnader för av annat biograf företag utförda arbetsuppgifter. För 
vissa föreningsbiografer noteras här avgiften till distriktscentralen.) 
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16. Lokalhyror: 1 % 9 

a. Erlagda för hyrd biograflokal. 

b. Beräknade för biograflokal i egen fastighet. 

KOSTNADSSPECIFIKATION 

17. Löner inklusive semesterersättning: 

a. Lön till biografägaren (aktieägaren) och dennes familj. 

b. Lön till anställd föreståndare. 

c. övriga löner. 

18. Erlagda sociala avgifter. 

19. Annons- och övriga reklamkostnader netto, dvs. efter avdrag av 
eventuella bidrag från distributören. 

20. Frakter netto, dvs. efter avdrag av distributörens kreditnotor. 

21. Sådan strömförbrukning som särskilt debiterats biografen. 

22. Reparationer och underhåll avseende biografdriften och som bok
forts sa att nettovinsten nedbringats. 

23. Allmänna omkostnader i biografdriften, t. ex. kontorsmateriel, tele
fon, kol. 

24. Avskrivningar på i biografdriften använda maskiner och inventarier. 

25. Övriga kostnader enligt specifikation nedan, 

a. 

b. 

26. Summa kostnader: 

Kommentarer till kostnadsspecifikationen. 

Har oavlönad eller otillräckligt avlönad personal använts? Om så är fallet, v. g. ange dels 
antal personer och deras sysselsättning, dels med vilket ytterligare belopp som lönekostna
derna enligt Er uppfattning borde höjas. Förtydliga gärna i övrigt det Ni finner lämpligt 

RESULTAT 

27. Rörelseresultat, dvs. skillnaden mellan i detta formulär uppgivna 
intäkter och kostnader. 
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Bilaga 6 Undersökningsformulär avseende 
filmproduktionens intäkts-
och kostnadsförhållanden 

Filmutredningen 
Formulär C 

KONFIDENTIELLT 

Siffror inom parentes hänvisar till motsvarande nummer i bifogade anvisningar. 

ALLMÄNNA UPPGIFTER 

Filmens namn: 

Producent(er): 

Filmen har i Sverige distribuerats: 

a. Genom producentens egen försorg I—I 

b. Av utomstående distributör, varvid distributionsersättningen beräknats \_J 

på följande sätt: 

Filmen är inspelad i: 

a. Färg 

b. Svart-vitt 

• 
• 

c. Både färg och svart-vitt, varvid färgdelen utgör ca % 

Totalt antal kopior vid visning i Sverige utgör 

Kronor Kronor 

INTÄKTER ( ° B S ! I n S a öres-belopp!) 

1. Filmhyror brutto | 

2. Exportintäkter brutto 

3. TV-intäkter brutto 

4. Smalfilmsintäkter brutto 

st 

(1) 
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Kronor Kronor 
(OBS! Inga öres-belopp!) 

5. Bidrag från Svenska Filminstitutet: 

a. Generellt stöd ur A-fonden 

b. Kvalitetspremier ur B-fondcn 

c. Förlustkompensation netto ur C-fonden (2) 

d. Summa bidrag: 

6. Övriga intäkter enl. specifikation nedan: 

a. 

b. 

7. Totalintäkter: 

PRODUKTIONSKOSTNADER (3) 

8. Manuskript 

Filmrätt 

Synopsis 

Scenario 

Utskrivning av manus 

Summa: 

9. Regipersonal 

Produktionsledare 

Inspelningsledare 

Regissör 

Regiassistent 

Scriptgirl 

Koreograf 

Summa: 

10. Skådespelare och statister 

Skådespelare 

Statister 

Summa: 

11. Teknisk personal 

Arkitekt 

Fotografer 

Stillbildsfotografer 

Ljudman 

Filmklippare 

Maskör 

Garderobiös 
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Inspicient 

Rekvisitör 

Klädexpert 

Summa: 

12. Hantverkare och scenarbetare 

Summa: 

13. Ateljé- och exteriörkostnader 

Ateljéhyra 

Hyra för annan inspelningsplats 

Kameraapparatur 

Ljudapparatur, inspelning 

Ljudrum för dubbning etc. 

Övrig teknisk inspelningsapparatur 

Elektrisk apparatur 

Elektrisk energi 

Förbrukningsmateriel 

a. Glödlampor 

b. Byggnadsmateriel 

c. Målningsmateriel 

Klipprum 

Körrum 

Telefonavgifter 

Upptagningslicenser 

övriga ateljé- och exteriörkostnader 

Summa: 

14. Möbler och rekvisita 

Hyrda möbler och annan rekvisita 

Köpta möbler och annan rekvisita 

Kläder (hyrda, köpta och material för tillverkade) 

Puder, smink, peruker o. dyl. 

Summa: 

15. Resor och transporter 

Kostnader för egna bilar 

övriga transporter 

Resor 

Traktamenten och matersättning 

Summa: 

SOU 1973: 16 



Kronor Kronor 

(OBS! Inga öres-belopp!) 

16. Råfilm och laboratoriekostnader 

Råfilm: bildnegativ 

Framkallning: bild- och ljudnegativ 

Arbetskopia 

Övriga laboratoriearbeten inkl. optisk printer 

Negativklippning 

Magnetmaterial 

Mixing 

Optiskt avdrag 

Förtexter 

Summa: 

17. Musikkostnader 

Kompositör 

Arrangemang, partitur 

Noter 

Kapellmästare 

Orkester 

Musiklicens 

Lokalkostnad 

Summa: 

18. Trailer och stillbilder 

Trailer 

Stillbilder t. o. m. provsetet 

Summa: 

19. Kopior: spelfilm och fyllnad 

Summa: 

20. Diverse inspelningskostnader 

Försäkringar av skådespelare, negativ, möbler etc. 

Provfilmning 

Avgift till producentorganisationen 

Övriga produktionskostnader enl. bifogade specifikation 

Summa: 

21. Summa av posterna 8 t. o. m. 20 ovan 

22. Administrationspålägg 

22 procent av beloppet på rad 21 ovan 

23. Total produktionskostnad 
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Kronor Kronor 
(OBS! Inga öres-belopp!) 

DISTRIBUTIONSKOSTNADER (4) 

24. Distributionsersättning till utomstående distributör 

Summa: 

25. Lanseringskostnader (5) 

Förhands- och premiärannonsering 

Affischer, trycksaker, utereklam 

Fotografier, porträtt, förstoringar 

Premiärkostnader 

Censur- och stämpelavgifter 

övriga lanseringskostnader enl. specifikation nedan: 

a. 

b. 

Summa: 

26. Övriga distributionskostnader enl. bifogade specifikation (6) 

Summa: 

27. Total distributionskostnad 
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Bilaga 7 Anvisningar till formulär C i bilaga 6 

ANVISNINGAR TILL FILMUTRED
NINGENS FORMULÄR C 

1. Posterna 1 t. o. m. 4 avser £n//robelopp. 
Motsvarande avdrag, t. ex. ersättning till 
utomstående distributör, upptages på an
nan plats. 

Om medarbetares arvode, honorar, lön 
eller annan ersättning helt eller delvis ut
gjorts av andel i intäkter och/eller vinst 
skall ifrågavarande honorar respektive 
lön icke medtagas bland produktionskost
naderna. I stället åsättes vederbörandes 
prestation ett marknadsvärde, varvid hän
syn tages till både arten och omfattning
en av den gjorda insatsen. 

2. Bidrag ur C-fonden redovisas netto, dvs. 
i händelse återbetalningar gjorts skall 
dessa avdragas. 

3. Om någon av arbetsuppgifterna i den ak
tuella filmen utförts av person som ej 
erhållit särskilt på filmen debiterat arvo
de skall i stället upptagas en beräknad 
kostnad i proportion till vederbörandes 
årslön. 

4. Endast faktiska kostnader för köpta 
tjänster får upptagas bland distributions
kostnaderna. Således får icke medtagas 
t. ex. schablonberäkningar av kostnader
na för egen distribution inom eller utom 
landet. 

5. I post 25 får endast upptagas producen
tens del av respektive kostnadsslag. Såle

des får icke medtagas sådana kostnader 
som distributören svarat för inom ramen 
för sin ersättning. 

6. I post 26 upptages sådana kostnader som 
uppstått i samband med försäljning på 
export eller till televisionen respektive 
kostnader för smalfilmsexploatering. 
Kostnaderna specificeras på separat bi
laga. 
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II Synpunkter på mervärdeskatt på biograffilm. 
Av Bo L. Eklund och Birger Stening 

Inledning 

I direktiven för filmutredningen framhålls 
bl. a. att biograffilmen före övergången till 
mervärdeskatt den 1 januari 1969 inte be
lastades med allmän varuskatt. Övergången 
aktualiserade emellertid en rad för film
branschens ekonomi betydelsefulla problem 
med hänsyn till mervärdeskattens mera ge
nerella karaktär. 

I prop 1968: 100 med förslag till infö
rande av mervärdeskatt har sagts att det 
undantag från sådan skatt som gjorts för 
verksamhet inom nöjesområdet och som 
innefattar bl. a. biograffilmsbranschen inte 
bör betraktas som definitivt. Uttalandet i 
propositionen har även godkänts av riks
dagen. 

Dessa förhållanden har i direktiven för ut
redningen beaktats på så sätt att denna utan 
ställningstagande har att söka bedöma kon
sekvenserna i olika hänseenden för filmom
rådet av att inordnas i mervärdeskattesyste
met. En bedömning kräver självfallet känne
dom inte endast om åtminstone huvuddra
gen av filmbranschens uppbyggnad och eko
nomiska förhållanden utan även om mervär
deskattens utformning i materiella och for
mella hänseenden. 

För att följa de direktiv utredningen fått 
beträffande mervärdeskatten synes det inte 
erforderligt att här lämna en fullständig 
redogörelse för mervärdeskattens allmänna 
uppbyggnad och tekniska konstruktion. 
Denna måste numera antas vara känd i sina 
huvuddrag. En kortfattad allmän översikt 

skall emellertid ges. Detta sker för att ge 
en bakgrund till den följande redogörelsen 
för tekniska lösningar som skulle kunna 
komma i fråga om mervärdeskatt på bio
graffilm införs i framtiden. För dessa av
snitt svarar Stening. 

I ett avslutande avsnitt tas vissa kvanti
tativa aspekter på mervärdeskatten upp till 
behandling i direkt anslutning till tidigare 
skisserade tekniska lösningar för biograf
filmens införande i mervärdeskattesystemet. 
Till grund för kvantifieringarna ligger det 
undersökningsmaterial för den ekonomiska 
studien av filmbranschen som redovisats i 
avd. I. För detta avsnitt svarar Eklund. 
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2 Allmänt om mervärdeskatten 

2.1 Skattens generella uppgbyggnad 

Skattskyldig till mervärdeskatt är den som i 
yrkesmässig verksamhet omsätter bl. a. skat
tepliktig vara eller tjänst. Omsättning kan 
ske inom landet, genom export eller genom 
import. Skattskyldigheten omfattar också 
yrkesmässig omsättning av vissa uppräknade 
varor och tjänster som är undantagna från 
skatteplikt (s.k. kvalificerade undantag). 

Skatten utgör 15 % av beskattningsvär
det, skatten inräknad. Detta motsvarar ett 
skattepåslag av 17,65 % på priset för en 
vara eller tjänst före skatt. I beskattnings
värdet ( = priset) ingår alla eventuella till-
lägg, exempelvis avbetalningstillägg. 

Den som har en skattepliktig årsomsätt
ning som överstiger 10 000 kr är redovis
ningsskyldig för mervärdeskatt i det län där 
han är registrerad som skattskyldig. Detta 
gäller skattskyldig i varje led i produktions-
och distributionskedjan. Skatten redovisas 
och inbetalas till länsstyrelsen. Redovisning
en sker på deklarationsblankett som samti
digt tjänstgör som inbetalningskort, såvida 
det inte gäller mervärdeskatt vid import då 
skatten tas ut i den ordning som gäller för 
tull. 

Den mervärdeskatt som skall redovisas 
och inbetalas av den skattskyldige motsva
rar skillnaden mellan den skatt (utgående 
skatt) han vid försäljning eller tillhanda
hållande tar ut av sina kunder (andra verk
samhetsutövare i kedjan eller konsumenter) 

och den skatt (ingående skatt) han själv har 
att betala till sina leverantörer eller upp
dragstagare för deras prestationer. Det är 
med andra ord skillnaden mellan den utgå
ende och ingående skatten. Rätt föreligger 
sålunda till avdrag för ingående skatt. Den
na förmån åtnjuts inte av den som ej är 
skatt- och redovisningsskyldig. 

Varje redovisning och inbetalning avser 
skatten för viss redovisningsperiod som i 
regel omfattar två månader. Är för viss 
redovisningsperiod den ingående skatten 
större än den utgående, innebär avdrags
rätten att den skattskyldige får restitution 
av överskjutande ingående skatt. Restitu-
tionen utbetalas av länsstyrelsen. 

Genom sin konstruktion utgör mervärde
skatten ingen kostnad för den skatt- och 
redovisningsskyldige. Här bortses från att 
ränte- och likviditetseffekter av mera un
derordnad betydelse kan uppkomma i vissa 
lägen. Den som är med i mervärdeskatte
systemet fyller i själva verket en funktion 
som i fråga om mervärdeskatt kan anses 
motsvara den redovisningsskyldige upp
bördsmannens. Beträffande sin inkomst
skatteredovisning skall han sålunda varken 
ta upp utgående mervärdeskatt som intäkt 
(del av bruttointäkt) eller ingående mervär
deskatt som kostnad (del av omkostnader 
eller av avskrivningsunderlag). I affärsbok
föringen hos den som är skatt- och redo
visningsskyldig för mervärdeskatt måste 
verksamhetens resultatkonto följaktligen av-
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slutas så att mervärdeskatten inte kommer 
att påverka vinsten enligt den skattskyldiges 
allmänna självdeklaration och rörelsebilaga 
i vare sig positiv eller negativ riktning. 

För konsumenten utgör mervärdeskatten 
däremot som redan berörts en kostnad. Det 
är hos honom skatten utan avdrag i sin 
helhet tas ut. Konsument i mervärdeskatte
systemet är emellertid inte bara privatper
soner som sådana utan också näringsidkare 
och andra med verksamhet som inte medför 
skattskyldighet till mervärdeskatt. Som 
exempel på sådana yrkesmässigt verksam
ma näringsidkare kan nämnas producenter 
av biograffilm, filmuthyrare och biograf
ägare. I sin inkomstskatteredovisning skall 
dessa verksamhetsutövare inom filmbran
schen betrakta den ingående mervärdeskatt 
som belastar deras verksamhet som drifts
kostnad resp. underlag för värdeminskning. 

2.2 Export 

För den som yrkesmässigt omsätter skatte
pliktiga varor och tjänster genom export 
gäller som nämnts att han inte skall debi
tera sin utländske kund någon mervärde
skatt trots att han själv är skattskyldig. 
Kunden kan nämligen inte lyfta av en så
dan skatt genom avdrag för ingående mer
värdeskatt, eftersom han inte är skattskyl
dig här i landet. Skatten skulle därför, om 
exportören debiterade en sådan, betyda en 
prishöjning med motsvarande belopp och 
därmed ett försämrat konkurrensläge. Nå
gon utgående skatt finns därför inte att 
redovisa för exportören. 

För att exporten skall kunna ske till pri
ser som inte påverkas av mervärdeskatt 
krävs emellertid att också exportören till-
erkänns möjlighet att lyfta av sin egen in
gående mervärdeskatt. Han är därför skatt
skyldig och har fullständig avdragsrätt, vil
ket i hans fall innebär rätt till restitution av 
ingående mervärdeskatt i exportverksam
heten. Skattskyldigheten omfattar emellertid 
endast verksamhet som skulle medfört skatt
skyldighet om den i stället för export avsett 
omsättning inom landet. Om exempelvis en 

producent av biograffilm exporterar sin pro
dukt medför sålunda exporten inte att skatt
skyldighet föreligger som skulle kunna med
föra rätt till restitution av ingående skatt i 
producentverksamheten. 

2.3 S. k. kvalificerade undantag 

För näringsidkare som inom landet omsätter 
vissa i förordningen om mervärdeskatt 
(MF) särskilt angivna, från skatteplikt un
dantagna varor och tjänster (kvalificerade 
undantag) föreligger skattskyldighet utan 
skatteplikt för den egna omsättningen av 
sådana varor och tjänster. Med skattskyldig
heten följer emellertid i dessa fall rätt till 
avdrag för ingående mervärdeskatt på alla 
förvärv av varor och tjänster för verksam
heten. Som exempel på skattskyldiga med 
denna ställning kan nämnas tidningsföretag 
till den del företagets verksamhet avser om
sättning av allmän nyhetstidning och trans
port till eller från utlandet. Båda dessa ka
tegorier av företag har därför såväl full
ständig avdragsrätt som från skatteplikt 
undantagen egen omsättning. 

2.4 För filmbranschen väsentliga 
skattebestämmelser 

Enligt 7 § MF är vara skattepliktig om den 
inte är särskilt undantagen från skatteplikt. 
Vidare gäller enligt 10 § MF att tjänst är 
skattepliktig bl. a. när dem avser skatteplik
tig vara. Film är ett exempel på en i mer
värdeskattesystemet skattepliktig vara och 
transport av film ett exempel på skatteplik
tig tjänst. Andra exempel på skattepliktig 
verksamhet (tjänst) är framkallning och ko
piering av film, oavsett filrnslag. 

Upplåtelse av rätt till film som avser re
klam, information och undervisning anses 
enligt 7 § MF som vara. Bestämmelsen om
fattar emellertid enligt praixis inte upplåtelse 
av visningsrätten utan av upphovsrätten. 
Upplåtelse av visningsrättien anses inte som 
varuomsättning eller som annan skatteplik
tig prestation och utgör inget kvalificerat 
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undantag. Filmuthyrning medför därför in
gen skattskyldighet. 

Upplåtelse av rätt till biograffilm medför 
ej heller någon skattskyldighet. Upplåtaren 
— filmuthyraren saknar därmed möjlighet 
att lyfta av ingående mervärdeskatt i sin 
upplåtelse- eller uthyrningsverksamhet. Där
för kommer hans prestationer i princip att 
ske till priser som i motsats till den skatt
skyldiges inkluderar den ingående mervär
deskatt han själv fått erlägga. Å andra si
dan skall han självfallet inte i likhet med 
den skattskyldige debitera sina kunder nå
gon utgående skatt. 

Upplåtelse av visningsrätt till biograffilm 
innefattar i regel upplåtelse av en eller flera 
filmkopior. I och för sig är en sådan upp
låtelse att anse som uthyrning av skatte
pliktig vara och skulle därför medföra skatt
skyldighet för upplåtaren. Uthyrningen bör 
emellertid oftast anses ingå som ett under
ordnat led i upplåtelsen av rätten till filmen 
och medför då skattskyldighet endast i den 
mån omsättningen av denna rätt gör det. 
Självfallet medför däremot överlåtelse i yr
kesmässig verksamhet av en filmkopia med 
äganderätt men utan samband med upplå
telse av visningsrätt, att skattskyldighet in
träder på samma sätt som vid omsättning av 
annan skattepliktig vara. 

I exportsammanhang leder dessa beskatt
ningsprinciper i fråga om biograffilm till att 
utförsel av filmkopior i flertalet fall torde 
få anses ingå som underordnat led i omsätt
ning av en visningsrätt. Exporten medför då 
ingen skattskyldighet som ger möjlighet till 
avlyftning av ingående mervärdeskatt. 

Sker exporten av en filmkopia utan sam
band med upplåtelse av visningsrätt, exem
pelvis i form av beställningsarbete som ut
förs av ett fristående filmtekniskt laborato
rium, inträder emellertid skattskyldighet för 
den som framställer kopian. Denne kan där
för i princip exportera kopian utan någon 
ingående skattebelastning och således billi
gare än den som samtidigt upplåter visnings
rätten. 

För den som yrkesmässigt visar film gäl
ler vidare enligt 11 § MF att ej heller sådan 
verksamhet är skattepliktig. Biografägare el

ler annan som mot betalning ger filmföre
ställning i biograflokaler eller annan lokal 
är sålunda inte skattskyldig till mervärde
skatt. Inte heller inträder skattskyldighet 
när film visas i tv. Detta gäller generellt 
och oberoende av om visningen avser bio
graffilm eller annan film. Biljettpriserna 
skall alltså bestämmas utan tillägg av utgå
ende mervärdeskatt. Gäller det visning av 
biograffilm inkluderar biljettpriset emeller
tid i princip den ingående mervärdeskatt 
som hänför sig såväl till föregående pro
duktions- och distributionsled som till film
visarens egen icke skattepliktiga verksam
het. 

Det sagda kan sammanfattningsvis sägas 
innebära att biljettpriserna i konsumentledet 
principiellt sett inkluderar all ingående mer
värdeskatt på biograffilm i produktions-, 
distributions- och visningsleden i fråga om 
film som framställs här i landet. En annan 
sak är att prissättningen i verkligheten av 
skilda orsaker, bl. a. till följd av priskänslig
heten inom branschen, måhända inte kan 
sättas så, att ingående skatt kan övervältras 
på konsumenterna. 

Beträffande importerad biograffilm av
sedd för visning för allmänheten tas mer
värdeskatten ut vid gränsen. Detta sker i 
särskild ordning, nämligen enligt samma 
regler som för tull. Också denna skatt kom
mer emellertid i princip att inbakas i det 
biljettpris konsumenten har att betala för 
visningen. Införsel av en filmkopia till Sve
rige med eller utan samband med upplå
telse av visningsrätt behandlas sålunda som 
införsel av skattepliktig vara. Skatten beräk
nas på grundval av råfilms- och laborato
riekostnaden för kopians framställning. 

Den sammanlagda effekten på biljettpriset 
i nuläget av mervärdeskatten borde för den 
icke skattskyldiga filmbranschen principiellt 
sett vara beroende av antalet skattebelagda 
förvärv som görs i verksamhet före visnings
ledet. Ett företag som självt ombesörjer — 
förutom visning av biograffilm — distribu
tion och produktion av sådan film borde 
därför komma i ett bättre läge än den som 
anlitar utomstående för produktion och 
distribution. Det integrerade företaget be-
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höver nämligen inte ta ut den biljettpris-
höjande skatt på mervärdet vid intern om
sättning i produktions- och distributions
kedjan som den icke integrerade företagaren 
nödgas göra under i övrigt likartade förut
sättningar. 

I verkligheten torde emellertid med hän
syn till branschens sätt att driva sin verk
samhet en sådan skillnad i nuläget mellan 
integrerade och icke integrerade företag 
knappast föreligga. Bägge företagstyperna 
utför nämligen samma distributiva uppgif
ter och köper exempelvis transporttjänster 
från utomstående företag. 
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3 Tänkbara principiella lösningar 

3.1 Allmänna synpunkter 

Som framgått ligger fördelen för den som 
är skatt- och redovisningsskyldig enligt MF 
i möjligheten till fullständig avlyftning av 
mervärdeskatt i alla de produktions- och 
distributionsled som omfattas av skattskyl
digheten. Den ingående mervärdeskatten på 
investeringar och anskaffningar av omkost
nadsnatur utgör därför ingen kostnad i den 
skattskyldiges verksamhet. Att detta ställer 
den skattskyldige i förmånligare läge än den 
som står utanför mervärdeskattesystemet 
torde i regel vara odiskutabelt när kunden 
har rätt till avdrag för ingående skatt. Detta 
tar sig uttryck bl. a. i att åtskilliga närings
idkare och verksamhetsutövare hemställt och 
alltjämt hemställer om s. k. frivilligt inträde 
som skattskyldiga i mervärdeskattesystemet. 
Sådant inträde kan under vissa förutsätt
ningar medges med stöd av 2 § tredje styc
ket MF. 

Ur konsumentens-biografbesökarens syn
vinkel skulle en mervärdeskatt på biljett
priset naturligtvis på oförändrade villkor i 
övrigt te sig mindre fördelaktig. Biljett
priset bör nämligen i så fall schematiskt 
uttryckt höjas med skatten på mervärdet. 
Höjningen motsvarar skillnaden mellan å 
ena sidan det nya lägre biljettpris före skatt, 
som i princip bör följa av rätten till avdrag 
för ingående skatt, med tillägg av utgående 
skatt på det nya lägre biljettpriset, och å 
andra sidan det biljettpris som fastställs 

utan skatteavdrag och utan skattetillägg. 
I sammanhanget kan inskjutas att man på 

olika håll utomlands har verksamheter in
om nöjesområdet inordnade i mervärdeskat
tesystemet. Det finns emellertid exempel 
också på motsatsen. Beroende på bl. a. skil
da länders något olika tekniska utformning 
av mervärdeskatten och andra förhållanden 
är verksamhet inom filmbranschen sålunda 
skattetekniskt inte behandlad på samma sätt 
överallt. 

Inom EEC-området tillämpar när detta 
skrivs exempelvis Tyskland differentierade 
skattesatser, något som i princip inte före
kommer hos oss. Den tyska skattesatsen 
utgör hälften av full skattesats i fråga om 
upplåtelse av rätt att förfoga över film och 
att visa den liksom beträffande själva film
förevisningen. Någon motsvarande skatte
satsreduktion finns däremot inte i andra led 
av produktions- och distributionskedjan på 
området. Inom Norden gäller i Danmark 
att verksamheter inom nöjesområdet, bl. a. 
filmförevisningar, inordnats i mervärdeskat
tesystemet. Här är fullt ut fråga om samma 
villkor som för annan verksamhet som med
för skattskyldighet. I Norge gäller däremot 
beträffande biograffilm samma regler som 
hos oss. 

Utan att i och för sig värdera eventuella 
för- och nackdelar för biograffilmsbransch
en av att införas i mervärdeskattesystemet 
skall några mera tekniskt betonade synpunk
ter ges på detta problem. Att värderingar 
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inte skall göras innebär emellertid självfallet 
ej att i redogörelsen skulle innefattas sådant 
som ur skatteteknisk synvinkel från formell 
eller praktisk synpunkt inte kan anses god
tagbart med hänsyn till den nuvarande mer
värdeskattens utformning. 

Om mervärdeskatt skulle införas inom 
biograffilmsbranschen är utgångspunkten att 
vi fr. o. m. år 1971 har en generell skatte
sats på 15 % av beskattningsvärdet. Detta 
motsvarar som förut nämnts ett skattepåslag 
av 17,65 % på priset före skatt. Vidare 
finns en specialregel om reducering av fullt 
beskattningsvärde i vissa fall till 60 % (60 
%-regeln), motsvarande en skattesats av 9% 
eller ett skattepåslag av 9,89 % . Slutligen 
finns ytterligare en reduceringsregel, näm
ligen till 20% (20%-regeln) av fullt be
skattningsvärde, motsvarande skattesatsen 
3 % och skattepåslaget 3,09%. Formellt 
sett är skattesatsen emellertid i samtliga 
dessa fall 15 % och någon differentierad 
skattesats är det sålunda inte fråga om. 
Anledning kan inte anses föreligga att vid 
en eventuell utvidgning av mervärdeskatten 
till biograffilmen frångå den principiella 
uppbyggnaden av skatten i detta hänseende. 

En annan naturlig faktor att räkna med 
i sammanhanget är att också MF:s allmän
na regler om skattskyldighet och avdragsrätt 
bör komma till användning om mervärde
skatten utvidgas till biograffilmsbranschen. 
Sådana ändringar bör därför i princip en
dast vidtagas i MF som innebär en utvidg
ning av skattepliktsreglerna eller av reglerna 
om kvalificerade undantag. MF bör sålunda 
inte belastas med specialanordningar för 
denna bransch. Föreligger dessutom behov 
av särskilda anordningar av något slag som 
inte rör skattskyldighet, avdragsrätt, skatte
plikt eller undantag bör även dessa därför 
utformas i direkt anslutning till förefintliga 
anordningar inom MF, exempelvis till 60%-
regeln. 

När man använder termen biograffilms-
branschen eller biograffilmsområdet måste 
på ett eller annat sätt klargöras vad som 
åsyftas. Detta problem löses emellertid så 
att säga automatiskt genom den teknik som 
bestämt utformningen av skattskyldighets

begreppet i MF. Där talas nämligen om 
skattskyldighet för omsättning i yrkesmäs
sigt bedriven verksamhet av skattepliktig 
eller genom kvalificerat undantag från skat
teplikt undantagen vara eller tjänst. En na
turlig gränsdragning finns därmed som utan 
svårighet kan ges tillämpning även i fråga 
om biograffilm. Den bör därför av skatte
tekniska och rent praktiska skäl i en tänkt 
ny skattesituation givetvis gälla som gräns 
mellan sådan verksamhet inom biograffilms
branschen som skulle medföra skattskyldig
het och sådan som skulle falla utanför mer
värdeskattesystemet. 

En sådan gränsdragning utesluter på ett 
från skatteteknisk synpunkt riktigt sätt från 
skattskyldighet endast den som driver verk
samhet avseende biograffilm som inte är 
yrkesmässig, exempelvis hobbyverksamhet i 
klubbar och liknande, rent privata kaba
réer och varietéer m. m. Detta gäller även 
om verksamheten till äventyrs drivs i en 
biograflokal vars innehavare är avgiftsplik-
tig till Svenska filminstitutet. Inom mer
värdeskattesystemets ram skulle däremot 
falla all biograffilmsförevisning mot betal
ning, exempelvis biografföreställning, film
förevisning på nattklubb, kabaré, varieté, 
danstillställning och tivoli. 

En tanke är att grunda gränsdragningen 
mellan filmverksamhet som medför skatt
skyldighet och annan filmverksamhet på den 
nyss antydda avgiftsplikten till filminstitutet. 
Av det tidigare sagda framgår emellertid att 
tämligen avsevärda ingrepp i MF:s kon
struktion i så fall måste vidtas. I en prome
moria avstås därför från att närmare analy
sera denna tanke. Utgångspunkten bör som 
nämnts vara att en eventuell utvidgning av 
skattens tillämpningsområde bör genomföras 
med bibehållande i princip av skattens kon
struktion. 

Beträffande tv:s verksamhet gäller att 
denna överhuvudtaget inte medför skattskyl
dighet. En utvidgning av mervärdeskattens 
tillämpningsområde till att omfatta biograf
film utgör inget skäl för skattebeläggning 
av tv. Skattefrihet bör därför generellt lik
som hittills gälla för all filmvisning i detta 
medium. Skattskyldighet kan dock i och för 
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sig införas för all omsättning av biograffilm 
t. o. m. ledet före tv. Tv skulle då utan rätt 
till avdrag för ingående skatt ha att betala 
sådan till sin filmleverantör. 

Därmed är gränsdragningen mellan film
verksamhet som medför skattskyldighet och 
annan filmverksamhet i princip angiven. Av 
praktiska skäl torde en sådan lösning så
lunda vara att föredra framför andra tänk
bara gränsdragningar exempelvis mellan bio
grafföreställningar i därför avsedda lokaler 
och andra biografföreställningar eller, som 
nämnts, på grundval av avgiftsplikten. En 
gränsdragning som grundas på typ av lokal 
torde medföra olika åtgärder från verksam
hetsutövarnas sida i syfte att nå den för 
dem i beskattningshänseende lämpligaste be
dömningen av lokalfrågan. Det skulle ur 
principiell synvinkel också te sig betänkligt 
om av två likartade verksamheter den ena 
var inordnad i mervärdeskattesystemet och 
den andra jämställdes med konsument. Att 
i stället låta skattskyldigheten till mervärde
skatt vara beroende av om avgiftsplikt till 
filminstitutet föreligger eller ej ter sig också 
av liknande skäl mindre lämpligt. 

En annan betydelsefull faktor i samband 
med en eventuell skattebeläggning av bio
graffilmsbranschen är intäktsflödet inom 
branschen. I andra branscher kan i regel 
dock ingalunda alltid — redovisningen av 
mervärdeskatten ske enligt »påbyggnads
principen». En vara tillverkas av produ
centen, prissätts och säljs till grossisten. Den 
sistnämnde prissätter i sin tur varan och 
distribuerar den till detaljisten som efter ny 
prissättning säljer den till konsumenten. 
Mervärdeskatten redovisas av varje led med 
skillnaden mellan utgående och ingående 
skatt. Inom biograffilmsbranschen däremot 
överlämnas i regel filmen till filmvisaren 
utan något i kronor fastställt pris. Filmvi
saren är i stället enligt avtal skyldig att be
tala viss filmhyra till filmuthyraren. Hyran 
utgör en procentuell andel av de biljettin
täkter som återstår när avgiften till film
institutet avdragits. Filmuthyraren betalar i 
sin tur viss del av sin bruttointäkt till pro
ducenten. Man skulle i mervärdeskattesam
manhang här kunna tala om en »omvänd 

påbyggnadsprincip». Detta innebär för bio
graffilmsbranschen att skatteredovisningen 
måste ske på grundval av avräkningsnota 
som upprättas av »köparen». Ett sådant för
faringssätt är emellertid förutsett i MF och 
tillämpas av lantbrukarna i fråga om leve
ranser exempelvis av mjölk till mejerier. Vid 
mervärdebeskattning av biograffilmsbran
schen kan växelverkan mellan in- och ut
gående skatt vid tillämpning av omvänd på
byggnadsprincip anges på sätt som framgår 
av punkterna 1—5 i det närmast följande. 

1. Mervärdeskatt tänks i samtliga led 
utgå med 17,65 %, dvs. med full skattesats. 
Denna skatt tas sålunda i slutledet ut på 
biljettpriserna och utgör filmvisarens utgå
ende skatt. Härtill kommer självfallet utgå
ende skatt på eventuell verksamhet som 
redan nu är skattebelagd, exempelvis viss 
varuförsäljning. 

Filmvisarens ingående avdragsgilla skatt 
beräknas med ledning av det belopp han 
har att betala till filmuthyraren för rätten 
att visa filmen. Skatten motsvarar under de 
givna förutsättningarna ett tillägg av 
17,65 % på detta belopp och inbetalas till 
filmuthyraren. Till filmvisarens ingående 
skatt kommer den redan nu förekommande 
avdragsgilla ingående skatten och sådan f. n. 
ej avdragsgill ingående skatt på investering
ar och driftskostnader som blir avdragsgill 
om filmvisaren blir skattskyldig för vis
ningen. 

2. För filmuthyraren utgörs utgående 
skatt av det skattebelopp han erhåller från 
filmvisaren, motsvarande sålunda dennes 
avdragsgilla ingående skatt på filmhyran. 
Om filmuthyraren driver även annan verk
samhet än filmuthyrning som medför skatt
skyldighet, skall han givetvis liksom f. n. 
också redovisa för utgående skatt på sådan 
verksamhet. 

Filmuthyrarens avdragsgilla ingående skatt 
motsvaras av skatten på belopp som film
uthyraren har att betala till producent eller 
importör och skatten på gjorda förvärv 
både investeringar och driftskostnader — 
förutom för filmuthyrning för all annan 
verksamhet som medför skattskyldighet. 

3. Producentens utgående skatt är be-

216 
SOU 1973: 16 



loppsmässigt identisk med det skattebelopp 
han erhåller från filmuthyrare och som be
räknas på belopp som han avtalsenligt er
håller såsom sin andel av influtna brutto
filmhyror. Härtill kommer i förekommande 
fall utgående skatt på egen omsättning i 
annan verksamhet som medför skattskyl
dighet, exempelvis uthyrning av apparater, 
inspelning av reklamfilm och undervisnings
film, upplåtelse av upphovsrätten till sådana 
filmer, varuförsäljning m. m. 

Den ingående skatten utgörs i producent
ledet av den skatt som producenten har att 
erlägga på förvärv för sin verksamhet som 
i sin helhet torde komma att medföra skatt
skyldighet. 

4. I fråga om exporterad biograffilm får 
exportören rätt till restitution av all den in
gående skatt som är hänförlig till framställ
ning och tillhandahållande av sådan film. 
Någon utgående skatt blir det som redan 
framgått däremot inte fråga om vid export. 

5. Importören av biograffilm får en ut
gående skatt av i princip samma typ som 
den en producent har att redovisa. 

Den ingående skatten däremot utgörs av 
mervärdeskatt som tullen tar ut och grundas 
på tullvärdet. 

3.2 Olika alternativ 

Självfallet kan ett flertal skilda tekniska 
lösningar i och för sig vara tänkbara i sam
band med en utvidgning till biograffilms
branschen av mervärdeskattens tillämpnings
område. Med hänsyn till redan redovisade 
materiella och formella synpunkter torde 
antalet praktiskt möjliga alternativ emeller
tid vara starkt beskuret. Det är mot denna 
bakgrund som antalet alternativ här begrän
sats till fyra. 

Alternativ 1 

Redogörelsen under punkterna 1—5 i det 
närmast föregående gäller en lösning av frå
gan om mervärdeskatt på biograffilmsbran
schen som innebär att branschen i skatte
hänseende jämställs med vilken annan skat-
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tepliktig bransch som helst. En sådan ut
vidgning av mervärdeskattens tillämpnings
område som kan kallas alternativ 1 avser 
sålunda en i alla led fullt genomförd skatt
skyldighet. Alternativet omfattar därför även 
producenter, filmuthyrare och fitmvisarc 
som inte omfattas av den nyss behandlade 
»omvända påbyggnadsprincipen». För des
sa utomstående gäller i stället sedvanlig fak
turering och skatteredovisning i led efter 
led enligt »påbyggnadsprincipen». 

I det föregående understryks att en ut
vidgning av mervärdeskattens tillämpnings
område bör ske inom ramen för MF:s all
männa uppbyggnad. Om denna linje följs 
säger det sig självt att alternativ 1 är den 
metod som ger staten den största skatte
intäkten av tänkbara alternativ under i öv
rigt lika förutsättningar med hänsyn till 
antalet biografbesök, prissättning, investe
ringar och omkostnader. 

Alternativ 2 
Mervärdeskatten utgör som nämnts i regel 
15 % av beskattningsvärdet. Som redan 
framgått finns emellertid ett par s. k. redu
ceringsregler. Dessa tillämpas i fråga om 
särskilda tjänster. Sålunda gäller vid exem
pelvis servering i därför avsedd lokal den 
s.k. 60%-regeln. Denna regel ger samma 
resultat som om skattesatsen utgjort 9 % av 
hela beskattningsvärdet motsvarande ett 
skattetillägg av 9,89 % på priset före skatt. 
Enligt den s. k. 20 % -regeln som också be
rörts tidigare utgör motsvarande procenttal 
vid omsättning av vissa särskilt angivna 
konstruktionstjänster 3 resp. 3,09 %. Båda 
reduceringsreglerna gäller endast utgående 
omsättning av de ifrågavarande tjänsterna. 
Avdrag för ingående skatt sker sålunda en
ligt de allmänna reglerna med de belopp 
som leverantörsfakturan utvisar eller som 
erlagts vid kontantköp, dvs. i regel enligt 
ett skattepåslag av 17,65 % på priset före 
skatt. Från skatteteknisk synpunkt finns in
tet som hindrar att någon av reducerings
reglerna utvidgas till att avse även visning 
av biograffilm. Ett sådant förfarande kan 
här kallas alternativ 2. 

Ur statens synvinkel medför en utvidg-
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ning enligt detta alternativ av mervärde
skattens tillämpningsområde självfallet mind
re skatteintäkter än enligt alternativ 1. 

Alternativ 3 

Som framgått ger de båda föregående alter
nativen staten nya skatteintäkter under för
utsättning att summa utgående skatt över
stiger den ingående. Ett annat tänkbart sätt 
att utvidga mervärdeskattens tillämpnings
område till biograffilmsbranschen är att in
föra bestämmelser som i jämförelse med de 
nämnda alternativen innebär skattebortfall 
för staten. Denna lösning, alternativ 3, kan 
utformas så att biograffilmsbranschen görs 
skattskyldig på samma sätt som exempelvis 
skeppsvarv eller företag som ger ut allmän 
dagstidning. Biograffilm måste i så fall infö
ras i MF bland de kvalificerade undantagen 
från skatteplikt. Undantagsbestämmelsen 
måste vidare inordnas i MF på sådant sätt 
att inte bara den som är verksam inom 
branschen utan även alla leverantörer av 
varor och tjänster till denna får rätt till 
fullständig avlyftning av ingående mervärde
skatt. Någon utgående skatt skall branschen 
däremot inte redovisa vid omsättning av 
biograffilm. Avlyftningen får därför inom 
branschen formen av restitution av ingående 
skatt på investeringar och driftskostnader. 

Alternativet är från teknisk synpunkt täm
ligen lätthanterligt inte endast för renodlade 
biograffilmsföretag utan också för alla de 
filmföretag som inte uteslutande ägnar sig 
åt biograffilm. Eftersom det endast är bio
graffilm som avses i sammanhanget bör före
tagens övriga verksamhetsgrenar i princip 
inte beröras av de nya skattebestämmelserna. 
Sådan sidoverksamhet är exempelvis verk
samhet som avser reklamfilm, undervisnings
film, varuförsäljning och apparatuthyrning. 
En lösning enligt denna linje försvåras inte 
nämnvärt av att ett företags totala verksam
het måste uppdelas på sådan verksamhet 
som medför skattskyldighet utan utgående 
skatt och annan verksamhet. Företaget är 
redan enligt gällande rätt nödsakat att göra 
en i princip likartad uppdelning vid be
räkning av avdrag för ingående skatt på 
förvärv som är gemensamma för hela verk

samheten då denna endast delvis medför 
skattskyldighet. Biograffilmsverksamheten 
överförs endast i räkenskaperna från konto 
för icke skattepliktig verksamhet till sådant 
för verksamhet som medför skattepliktig
het. Avdrag för ingående skatt på förvärv i 
denna verksamhet får i fortsättningen ske i 
redovisningen för mervärdeskatt och inte 
längre i inkomstberäkningen för allmän 
självdeklaration till ledning för inkomst
taxering. Utanför skattskyldighetsområdet 
faller därefter i flertalet företag med blan
dad verksamhet endast lokaluthyrning och 
annan fastighetsförvaltning vilket måhända 
kan sägas t. o. m. utgöra en förenkling. Ut
gående skatt på annat än biograffilm tas i 
detta alternativ även i fortsättningen ut på 
samma sätt som nu. 

Alternativ 4 

I produktions- och distributionskedjan torde 
producentledet i relation till sin omsättning 
vara tyngst belastat av ingående mervärde
skatt. Detta led torde även i större utsträck
ning än övriga inom biograffilmsbranschen 
driva verksamhet som redan enligt gällande 
rätt medför skattskyldighet. Som exempel 
kan här nämnas filmtekniska arbeten av 
olika slag, produktion av reklamfilm och 
informationsfilm, apparatuthyrning och va
ruförsäljning. En speciell variant av alterna
tiv 3 utgör därför med hänsyn till producent
ledets särskilda ställning en tänkbar lösning 
på problemet att åstadkomma en praktiskt 
användbar metod för utvidgning av mer
värdeskattens tillämpningsområde till bio
graffilmsbranschen . 

Alternativet, här kallat alternativ 4, går 
ut på att skattskyldigheten till mervärdeskatt 
för verksamhet som avser biograffilm be
gränsas till producentledet. Skattskyldighe
ten innebär rätt till fullständig avlyftning 
i form av restitution av all ingående skatt 
i biograffilmsverksamheten. Någon utgående 
skatt på tillhandahållandet av biograffilm 
skall däremot inte förekomma. 

Distributions- och visningsleden behand
las enligt alternativ 4 på samma sätt som 
nu. Detta innebär att man i dessa led mot
tar och omsätter biograffilm utan att själv 
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ta ut någon mervärdeskatt eller debiteras 
någon sådan av producent eller importör. 

För att åstadkomma konkurrensneutrali
tet mellan inhemsk produktion och import 
av biograffilm måste emellertid även im
portören av sådan film göras skattskyldig 
enligt alternativ 4. Därmed kan han få 
restitution av den — i flertalet fall jämfö
relsevis obetydliga — mervärdeskatt han vid 
importen betalar till tullen. 

Ytterligare alternativ och varianter är 
som redan framhållits tänkbara. Alternati
ven 1—4 är emellertid i och för sig tekniskt 
genomförbara inom ramen för MF och 
detta utan besvärande komplikationer av 
formell art eller i praktiska hänseenden. 

Avsikten är inte att här göra några vär
deringar. Den användning av skattesystemet 
enligt det ena eller andra alternativet som 
beskrivits i det föregående kan självfallet 
diskuteras också från åtskilliga andra aspek
ter än de skattetekniska. En sådan är gräns
dragningen mellan film och andra yttringar 
av nöjesverksamhet och motiveringen varför 
den ena verksamheten skall vara inordnad 
i mervärdeskattesystemet men inte den and
ra. 
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4 Kvantitativa aspekter 

4.1 Principiella synpunkter 

I den allmänna debatten har vid skilda till
fällen beräkningar gjorts av de statsfinan
siella konsekvenser som biograffilmens in
förande i mervärdeskattesystemet skulle fö
ra med sig. Vanligen utgår man därvid från 
att filmbranschen kommer att säga upp 
filmavtalet om mervärdeskatt införs. Med 
hänsyn till den senast gjorda ändringen i 
filmavtalet kan denna utgångspunkt för 
analysen förefalla motiverad och skall an
vändas också här. Därefter brukar statens 
skatteinkomster anges till 17,65 % av om
sättningen på biograferna. Detta förfaran
de är dock alltför schablonmässigt, främst 
av det skälet att den ingående mervärdeskatt 
som filmbranschen i nuläget betalar skulle 
bli avdragsgill och därigenom komma att 
reducera skatteinkomsterna i betydande om
fattning. Även andra faktorer bör nämnas. 

Den första fråga som bör ställas är om 
mervärdeskatten kommer att medföra kost
nadsökningar inom filmbranschen. Om så 
blir fallet är det troligt att dessa kommer 
att drabba konsumenterna i form av pris
höjningar på biografbiljetter. Detta i sin tur 
kan få negativa konsekvenser på efterfrågan, 
vilket i så fall rycker undan grunden för 
den ovannämnda procentberäkningen. 

Också storleken på den ingående mer
värdeskatten är beroende av efterfrågeut-
vecklingen. Minskar efterfrågan på biograf

biljetter leder detta till minskade investe
ringar och överhuvudtaget troligen till en 
allmän återhållsamhet med utgifter av skilda 
slag. Den ingående mervärdeskatten mins
kar därvid, vilket med en given omsättning 
i biografledet innebär att den totala mer
värdeskatt branschen betalar kommer att 
öka. 

Slutligen bör nämnas att ett ganska stort 
antal biografer har en omsättning understi
gande 10 000 kr per år och blir därför inte 
redovisningsskyldiga för mervärdeskatt. För 
andra biografer kan principiellt gälla att i 
händelse av att mervärdeskatt införs på bio
graffilm en reducerad verksamhet bleve 
ekonomiskt motiverad, nämligen om biogra
fens omsättning därigenom skulle understiga 
nämnda gräns. 

De dynamiska aspekter som här nämnts 
blir aldrig föremål för analys i den allmänna 
debatten. Det är emellertid lika uppenbart 
att de har betydelse för beräkningarna som 
det är klart att de knappast låter sig kvan-
tifieras med någon större precision. Detta 
hindrar inte att tänkbara konsekvenser 
nämns och att i varje fall deras riktning an
tyds. Så har också skett längre fram i dessa 
beräkningar. I ett avseende är emellertid 
analyserna i den allmänna debatten helt 
orealistiska, nämligen när den ingående 
mervärdeskatten utesluts. Storleken av den
na skatt för olika distributionsled skall där
för närmast granskas. Beräkningarna har 
därvid gjorts med utgångspunkt i det ma-
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terial som insamlats för den ekonomiska stu
dien. 

4.2 Ingående mervärdeskatt 
hos biograferna 

Den ingående mervärdeskattens storlek i 
biografledet har skattats på ett stickprov av 
60 avgiftspliktiga och 40 icke-avgiftspliktiga 
biografer. För de förra avser beräkningarna 
ett genomsnitt av åren 1965 t . o . m . 1968. 
För att reducera effekten av efterfråge-
svängningarna har uppskattningen gjorts föl
en fyraårsperiod. För icke-avgiftspliktiga 
biografer har beräkningarna gjorts på mate
rial avseende år 1969, vilket är det enda år 
för vilket uppgifter insamlats. För detta år 
inkluderar uppgivna kostnader även mer
värdeskatten, men härtill har hänsyn tagits 
i beräkningarna. 

Den använda metodiken går ut på att 
beräkna hur stor den ingående mervärde
skatten är i relation till influtna biljettin
täkter. Om denna procentsiffra är känd, och 
ingen hänsyn behöver tas till dynamiska 
aspekter, så kan beräkningarna av skattens 
storlek enkelt framskrivas till önskvärd 
framtida tidpunkt. Metoden bygger på det 
antagandet att relationen mellan den ingåen
de mervärdeskatten — eller rättare viss typ 
av resursanskaffning — och intäkterna är 
konstant. Detta antagande är förenklat men 
avvikelserna torde dock icke vara alltför 
stora. 

De kostnader vilka i nuläget skulle inklu
dera mervärdeskatt har adderats för vart 
och ett av undersökningsåren och därefter 
satts i relation till respektive års biljettin
täkter brutto. Det genomsnittliga procent
talet för de fyra undersökningsåren har se
dan använts för framräkning av den totala 
mervärdeskatten för samtliga avgiftspliktiga 
biografer. Motsvarande förfaringssätt har 
använts för icke-avgiftspliktiga biografer, 
varvid dock kostnaderna reducerats med 
hänsyn till att uppgivna kostnader inklude
rar mervärdeskatt. 

Följande kostnadsposter har betraktats 
som mervärdeskattepliktiga: 
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Annons- och övriga reklamkostnader 
Frakter netto, dvs. efter avdrag av film

uthyrarnas kreditnotor 
Reparation och underhåll 
Allmänna omkostnader 
Investeringar 

I dessa kostnadsposter finns inslag av 
icke-skattepliktig karaktär, t. ex. frimärken 
och telefon. Dessutom medför reparationer 
och investeringar ibland att reduceringsre
geln kommer till användning, dvs. skatte-
påslaget blir 9,89 i stället för 17,65 %. En
da möjligheten att ta hänsyn härtill är att 
granska de enskilda företagens fakturor. 

a 0 ... 

Med här använd metodik uppgår tor av
giftspliktiga biografer den sökta genom
snittssiffran till 12,9 % för åren 1965 t. o. m. 
1968. För icke-avgiftspliktiga biografer gav 

ts skattningar för år 1969 vid handen att kost
naderna för mervärdeskattepliktiga resurs-

t t anskaffningar uppgick till 15,8 % av bil-
,_ jettintäkterna. Med utgångpunkt i nämnda 

procentsiffror kan den ingående mervärde-

h skatten för biograferna beräknas. För spel-

a året 1970/71 uppgick biljettintäkterna för 

1S avgiftspliktiga biografer till ca 157 mkr och 
.d för icke-avgiftspliktiga biografer till ca 21 

n mkr. Tar man 12,9 respektive 15,8 % av 

1_ dessa belopp finner man, att mervärdeskatte
pliktiga resursanskaffningar bör ha uppgått 

i r till 23,5 mkr. På dessa utgifter utgår mer-
,n värdeskatt om 17,65 % vilket ger en in-
j r gående mervärdeskatt i biografledet på 

approximativt 4,2 mkr. 
L l -

rt 
sr 4.3 Ingående mervärdeskatt 
n- hos filmuthyrarna 
it-

e- Den ingående mervärdeskatten som filmut-
la hyrarna betalar är ytterst svår att beräkna 
>a eftersom olika företag använder skilda redo-
ar visningsmetoder samtidigt som företagen 
:r, sinsemellan är mycket heterogena. Därtill 
id kompliceras uppgiften av det stora bort-
e- fallet (jfr avd. I, kap. 7) i undersökningen. 

Ett försök till beräkning av den ingående 
its mervärdeskattens storlek har dock gjorts 

genom en granskning av de i undersöknings-
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materialet uppgivna kostnaderna. På grund 
av nämnda svårigheter har uppskattningar 
i stor utsträckning måst tillgripas. 

De kostnader hos filmuthyrarna som ger 
upphov till mervärdeskatt kan indelas i fyra 
grupper: 

Kopiekostnader (om kopiorna framställs i 
Sverige) 

Premiär- och stödannonsering 
Kostnader som debiteras biograferna (re

klam och frakter) 
Allmänna omkostnader 

För de amerikanska bolagen gäller att 
moderbolagen i regel svarar för kopiekost
naderna, vilka därför inte ens kommer 
fram i dotterbolagens redovisningar. För 
fristående svenska filmuthyrare torde för
hållandet vara likartat, dvs. producenten 
står för kopiekostnaderna. Undantag kan 
dock finnas. I beräkningarna har inga kopie
kostnader medtagits, vilket innebär en un
derskattning av den ingående mervärdeskat
tens storlek i den utsträckning som kopior 
framställs i Sverige. 

Beträffande premiär- och stödannonse
ringen gäller för de amerikanska bolagen 
att moderbolagen i regel står för kostnader
na, vilka brukar avräknas »direkt», dvs. 
genom minskning av den andel av intäk
terna som skall krediteras moderbolagen. 
Baserat på de uppgifter som redovisas i 
kap. 7 torde, med hänsyn till kostnadsut
vecklingen sedan undersökningen genom
fördes, kostnaderna för premiär- och stöd
annonsering uppgå till ca 400 tkr per år 
och bolag. Om man antar att denna siffra 
gäller för även de integrerade bolagen, så 
skulle ca 10-talet filmuthyrare kunna antas 
ha en årlig premiär- och stödannonsering 
av denna omfattning. Om därtill läggs upp
skattningsvis ca 15-talet fristående filmut
hyrare som genomför premiär- och stödan
nonsering till ett belopp av gissningsvis 25 
tkr per år och bolag, så skulle den totala 
annonskostnaden för filmuthyrarna uppgå 
till approximativt 4,5 mkr per år. 

Sådana utgifter som filmuthyrarna debi
terar biograferna bör helst inte medtagas 
alls vid beräkning av filmuthyrarnas ingåen

de mervärdeskatt. Dessa utgiftsslag återfinns 
som kostnader i biografernas redovisningar 
och har följaktligen redan påverkat beräk
ningarna i biografavsnittet. All biografre
klam (jfr framställn. i avd. I, kap. 4) har 
därför exkluderats i beräkningarna. Däremot 
har icke fraktkostnaderna kunnat frånräk-
nas eftersom materialet inte möjliggör en 
uppdelning på lokaltransporter i Stockholm 
(vilka bör medtagas) och frakter från Stock
holm till landsorten. Dessa senare frakt
kostnader har därför dubbelräknats i beräk
ningarna men felet torde vara av helt under
ordnad betydelse. 

Även beträffande posten »allmänna om
kostnader» har avgränsningsproblem upp
stått. De amerikanska bolagens redovisning
ar är dock i allmänhet mycket specificerade, 
varför problemen begränsats till sådana pos
ter som resor, representation etc, dvs. 
kostnader som innehåller både skatteplik
tiga och icke-skattepliktiga varor respektive 
tjänster. I dessa fall har kostnaderna med
tagits i sin helhet. Det därvid uppkomna 
felet går ej att uppskatta, men det torde 
inte ha någon större betydelse med tanke 
på att totalkostnaderna är ganska små i re
lation till övriga skattepliktiga resursanskaff
ningar inom branschen. 

Beräkningarna bygger i huvudsak på de 
uppgifter som lämnats av de amerikanska 
bolagen. Därvid har de »allmänna omkost
naderna» — bland vilka fraktkostnaderna 
inkluderats — hos dessa bolag satts i rela
tion till influtna filmhyror, och det så er
hållna relationstalet har använts för att 
göra en uppräkning för hela branschen. Av 
tabell 7.1 i avd. I framgår att »momsbe
lagda allmänna omkostnader» för under
sökningsåren varierar mellan ca 60 och ca 
77 tkr. I relation till bruttointäkterna upp
går dessa kostnader till genomsnittligt ca 1,6 
% för hela perioden. Till följd av redo
visningsprinciperna hos de amerikanska bo
lagen kan man förmoda att dessa omkost
nader realiter svarar för en något större 
andel av intäkterna. Här har därför använts 
siffran 2 % av bruttofilmhyrorna. För spel
året 1970/71 inspelade avgiftspliktiga bio
grafer 157 mkr och icke-avgiftspliktiga bio-
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grafer 21 mkr.1 Med en genomsnittlig film
hyra på 39 % för de förra och 25 % (jfr 
avd. I, kap. 7) för de senare biograferna er
hålls bruttofilmhyror på ca 60 mkr. Av 
detta belopp skulle 2 % utgöra sådana all
männa omkostnader på vilka mervärdeskatt 
utgår. Tillsammans med kostnaderna för 
premiär- och stödannonsering, 4,5 mkr, er
hålls således en total kostnadspost på ca 5,7 
mkr på vilka mervärdeskatt bör beräknas, 
dvs. 17,65 % därav ger en ingående mer
värdeskatt i filmuthyrarledet på approxi
mativt 1 mkr. 

4.4 Ingående mervärdeskatt 
hos producenterna 

För producenterna uppstår fyra grupper av 
resursanskaffningar vilka ger upphov till 
mervärdeskatt, nämligen: 

Möbler och rekvisita 
Råfilm och laboratoriearbeten 
Trailers och stillbilder 
Kopieframställning 

För samtliga filmer i undersökningsma
terialet för vilka kostnadsposterna särredo-
visats har ovanstående kostnadsslag beräk
nats. Den genomsnittliga kostnaden visade 
sig uppgå till 308 tkr. Eftersom filmerna 
inspelats under perioden 1963/64 t. o. m. 
1968/69 har här antagits att kostnaderna 
stigit till genomsnittligt 350 tkr per år. 

Under spelåret 1970/71 inspelades 20 
filmer. Om man antar att denna siffra nå
gorlunda väl speglar den framtida inspel
ningsvolymen, så skulle mervärdeskatte
pliktiga resursanskaffningar kunna beräknas 
till ca 7 mkr. På dessa utgifter utgår mer
värdeskatt om 17,65 %, vilket ger en ingå
ende mervärdeskatt i produktionsledet på 
approximativt 1,3 mkr. 

4.5 Den statsfinansiella nettoeffekten 

Den statsfinansiella nettoeffekten av att in
föra biograffilmen i mervärdeskattesystemet 
påverkas dels av de ökade skatteinkomster 
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som staten finge i biografledet, dels av in-
täktsminskningar till följd av att branschen 
samtidigt finge avdragsrätt för den ingående 
mervärdeskatten. Storleken av denna fram
går av beräkningarna ovan, vilka ger föl
jande fördelning mellan skilda distributions
led: 

Biografledet 4,2 mkr 
Filmuthyrarledet 1,0 » 
Produktionsledet 1,3 » 

Totalt för filmbranschen 6,5 » 

Av de tidigare kommentarerna har fram
gått att osäkerheten i skattningarna i vissa 
fall är mycket stor. Ytterligare några för
hållanden bör kommenteras. 

För biograferna, liksom för de produce
rande företagen, bör man räkna med att det 
tillkommer vissa kostnadsposter för den cen
tralt administrativa verksamheten vilka bor
de ingå i underlaget för beräkningen av 
mervärdeskatten. Undersökningsmaterialet 
är dock icke tillräckligt specificerat för att 
genomföra en uppskattning av den ingående 
mervärdeskatten på dessa anskaffningar. 
Helt allmänt kan dock sägas att i biograf
ledet torde den övervägande delen av kost
naderna vara fördelade på biograferna. För 
de stora biografkedjorna måste man dock 
räkna med att den centrala verksamheten 
också ger upphov till ingående mervärde
skatt av viss storlek. I vissa fall torde därför 
här gjorda beräkningar utgöra underskatt
ningar av den verkliga storleken på den 
ingående mervärdeskatten. 

Såsom framhållits tidigare vidlåds be
räkningarna avseende filmuthyrarledet av 
den största osäkerheten. Liksom för bio
grafledet torde därvid gälla att angiven upp
skattning av den ingående mervärdeskatten 
är för lågt beräknad. 

Beräkningarna av mervärdeskattens stor
lek i produktionsledet förefaller förhållan
devis tillförlitliga. Variationerna kan dock 
bli stora beroende på växlingarna i inspel
ningsvolym. Eftersom beräkningarna gjorts 
på inspelningsvolymen för 1970/71 gäller 

1 Hänsyn till speciellt avgiftsbefriade biogra
fer har icke tagits. 
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för produktionsledet liksom för de båda öv
riga leden att den ingående mervärdeskatten 
troligtvis beräknats något i underkant. 

Om omsättningen för spelåret 1970/71 
även fortsättningsvis används som beräk
ningsunderlag, så kan den statsfinansiella 
nettoeffekten grovt beräknas till de belopp 
som angivits i nedanstående uppställning. 
Hänsyn till dynamiska aspekter har icke ta
gits vid dessa beräkningar. 

I uppställningen har nettoeffekten beräk
nats för samtliga tidigare nämnda alterna
tiv. Det andra alternativet har uppdelats i 
2 a (9 % mervärdeskatt) och 2 b (3 % mer
värdeskatt). Med här gjorda beräkningar av 
den ingående mervärdeskattens storlek skul
le ett fullständigt införlivande av biograf
filmen i mervärdeskattesystemet medföra ett 
tillskott till statskassan på drygt 20 mkr. 
Med tillämpning av 60-procentsvarianten av 
alternativ 2 bleve tillskottet till statskassan 
knappt 10 mkr. Den andra varianten av al
ternativ 2 skulle för filmbranschen som hel
het medföra en inkomstförstärkning på 
drygt 1 mkr och alternativ 3 en inkomst
förstärkning på ca 6,5 mkr. Alternativ 4 
skulle också ge en inkomstförstärkning på 
drygt 1 mkr, men såsom framgått av den ti
digare redogörelsen skulle denna komma en
bart filmproducenterna tillgodo. 

Såsom tidigare nämnts medför en så om
fattande förändring som införande av mer
värdeskatt dynamiska aspekter, vilka gör 
alla beräkningar högst osäkra. Några exem
pel skall avslutningsvis ges. 

Biografer med en omsättning understi
gande 10 000 kronor är icke redovisnings-

skyldiga för mervärdeskatt. Hur stor andel 
av de 3,2 mkr som i alternativ 1 beräknats 
inflyta från icke-avgiftspliktiga biografer 
kan hänföras till företag som omsätter 
mindre än 10 000 kronor per år? De icke-
avgiftspliktiga biograferna torde i nuläget 
ha ytterst små ingående mervärdeskatter. 
Dessa biografer får inte heller någon kost
nadslindring motsvarande de avgiftspliktiga 
biografernas bortfall av avgiften till Svenska 
filminstitutet. Mervärdeskatten skulle där
för drabba dessa biografer hårdare än öv
riga biografer. Kan de icke-avgiftspliktiga 
biograferna överhuvud överleva? Tvingas de 
reducera verksamheten i sådan omfattning 
att omsättningen sjunker under 10 000 kro
nor? I hur hög grad kommer det i tabellen 
redovisade tillskottet på 3,2 mkr att redu
ceras och därmed också den statsfinansiella 
nettoeffekten? 

Ungefär hälften av de avgiftspliktiga bio
grafernas omsättning faller på integrerade 
biografer. För de integrerade bolagen gäller 
att biografavgiften i nuläget enbart delvis 
utgör en kostnad, eftersom bolagen via sina 
filmproduktioner och utdelningen från film
institutet får en icke obetydlig restitution. 
I detta avseende drabbas de integrerade bo
lagen hårdare än t. ex. en ointegrerad bio
grafkedja av att mervärdeskatt införs. (Lik
som att integrationen i nuläget gynnar de 
integrerade bolagen.) Samtidigt gäller att de 
integrerade biograferna som grupp betrak
tade har en större investeringsvolym, och 
därmed en större ingående mervärdeskatt, 
än övriga biografer. Särskilt markant blir 
denna skillnad vid jämförelse med friståen-

Specifikation 

+ Skatt fr. avg.pl. biografer 

+ Skatt fr. icke-avg.pl. bio
grafer 

= Summa skatteuttag i kon
sumentledet 

— Ing. mervärdeskatt 

= Statsfinansiell nettoeffekt 

Mervärdeskattealternativ 

1 

23,6 

3,2 

26,8 

6,5 

+ 20,3 mkr + 

2 a 

14,1 

1,9 

16,0 

6,5 

9,5 mkr 

2 b 

4,7 

0,6 

5,3 

6,5 

— 1,2 mkr 

3 

— 

6,5 

— 6,5 mkr • 

4 

— 

1,3 

—1,3 mkr 
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de biografer i landsorten. Mervärdeskat
ten kommer således att medföra större av
dragsmöjligheter för integrerade biografer 
än för fristående biografer. Nettoeffekten 
för de integrerade bolagen är också — och 
kanske framförallt — beroende av om och 
i vilken utsträckning staten genom direkta 
stödåtgärder till filmproduktionen i framti
den träder in som filminstitutets »ersättare». 
Utan produktionsstöd torde risken vara stor 
att mervärdeskatten skulle tvinga de integre
rade bolagen att försöka övervältra even
tuella kostnadsökningar på konsumenterna, 
om detta överhuvud bedöms möjligt. Om 
så sker kan man inte bortse från den effekt 
prishöjningarna kan få på efterfrågan på 
biografbiljetter, vilken i sin tur bestämmer 
hur stor mervärdeskatt som inflyter från 
biograferna. 

För den alldeles övervägande delen av de 
fristående biograferna i landsorten gäller 
att investeringsvolymen är mycket låg och 
därigenom också den ingående mervärde
skattens storlek i nuläget. Dessa biografer 
skulle därför drabbas av en kostnadsökning 
som troligen ligger mycket nära 5 % dvs. 
skillnaden mellan mervärdeskatt och bio
grafavgift. Kan de fristående biograferna 
bära även denna kostnadsökning vid sidan 
av övriga kostnadsökningar? 

Tidigare konstaterades att de dynamiska 
aspekterna icke låter sig kvantifieras men 
väl att deras riktning kan antydas. Det kan 
knappast råda någon tvekan om att kon
sekvenser av det slag som här antytts leder 
till minskade skatteintäkter för staten. Av 
den ekonomiska rapporten att döma torde 
sannolikt storleksordningen på de dynamis
ka konsekvenserna vara sådan, att dessa 
knappast låter sig negligeras. 
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III Filmarbetarnas villkor 

1 Bakgrund 

Våren 1969 gick kulturrådet, i samarbete 
med litteraturutredningen och låginkomst-
utredningen, ut med en enkät till svenska 
kulturarbetare av skilda kategorier. Enkäten, 
som huvudsakligen avsåg att kartlägga kul
turarbetarnas inkomster och sysselsättning, 
vände sig till författare, scenkonstnärer, kon
sert- och kammarmusiker, senare även till 
tonsättare och konsthantverkare. Bildkonst
närerna hade året innan varit föremål för en 
intervjuundersökning beställd av Konstnä
rernas riksorganisation OXRO) i samarbete 
med låginkomstutredningen. Av flera skäl 
kom inte filmarbetarna med i nämnda un
dersökningar. 

Filmutredningen beslöt 1972 i samråd 
med kulturrådet att undersöka situationen 
och arbetsförhållandena för de svenska 
filmarbetama. Man fann det lämpligt att 
utföra undersökningen på ett liknande sätt 
som kulturrådets övriga undersökningar av 
kulturarbetarnas villkor. 

De enda filmarbetarkategorier för vilka 
det existerade ett visst material var film
fotograf avdelningen inom Teaterförbundet 
samt medlemmarna i Föreningen produk
tions- och inspelningsledare (FPI). Under
sökningarna utfördes under 1970 av organi
sationerna och avsåg i stort sett förhållan
dena under 1969. 

Bland fotograferna gjordes kring årsskif
tet 1969/70 en enkätundersökning där man 
frågade de 66 medlemmarna om deras film
verksamhet, inkomster under de tre senaste 

åren m. m. Av de 36 svaren (55 %) fram
gick att genomsnittsinkomsten mellan 1967 
och 1970 stigit från ca 32 000 till något 
över 40 000 kr. Medelåldern var omkring 
40 år och man hade genomsnittligt arbetat 
i filmbranschen i 15 år. 

FPI:s undersökning visade att ca 1/3 av 
medlemmarna var fast anställda, 1/3 arbe
tade i egna lokaler och 1/3 arbetade på fri-
lansbasis. Medelinkomsten för samtliga var 
ca 30 000 kr. 

Svarsprocenten var vid dessa båda under
sökningar relativt låg. 

1.1 Vilka kategorier ingår i undersökningen? 

De grupper som filmutredningen var mest 
intresserad av var de frilansande filmarna, 
alltså de som inte har någon fast tjänst som 
t. ex. filmfotograf eller ljudtekniker utan för 
sin utkomst är beroende av att kontinuerligt 
få kortare eller längre filmjobb. För att nå 
dessa avsåg man i första hand att — liksom 
vid kulturrådets tidigare undersökningar —> 
utgå från de olika fackliga organisationerna. 

De aktuella organisationerna var i detta fall 

Medlemstal 
1.3.1972 

Avdelningen för filmregissörer 
inom Svenska teaterförbundet 106 

Avdelningen för filmfotografer 
inom Svenska teaterförbundet 81 
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Föreningen Sveriges filmljud-
tekniker 43 

Föreningen produktions- och 
inspelningsledare 48 

Summa 278 

Då man erfarenhetsmässigt vet att anslut
ningsgraden till facklig organisation inte är 
lika hög hos filmarbetare som hos vissa 
andra kulturarbetargrupper ville man helst 
försöka vidga kretsen och få med filmare 
som av olika skäl ej är anslutna till någon 
organisation. Med hjälp av Svenska film
institutets register över svenska långfilms
produktioner under perioden 1968—1970 
tog man ut samtliga de regissörer, A- och 
B-fotografer, ljudtekniker och produktions-
eller inspelningsledare, som ej var medlem
mar av någon av ovannämnda filmarbetar
organisationer. På så sätt fick man fram 
namnen på ytterligare 115 filmarbetare. 
Svagheten med denna metod är att många 
av dessa senare kanske medverkat i någon 
enstaka film för två, tre år sedan men där
efter helt lämnat filmarbetet. Risken var 
också stor att de skulle vara svåra att nå 
med en frågeblankett eftersom filminstitu
tets adressuppgifter kunde vara föråldrade. 

Under arbetet med filmarbetarundersök-
ningen väcktes tanken på att det skulle vara 
värdefullt att tillfråga även filmverksamma 
inom Sveriges Radio (SR), den numera utan 
jämförelse största arbetsplatsen för filmar
betare. Kontakt togs därför med SR och 
dess SIF-klubb som förklarade sig villiga 
att hjälpa till. Man fick adresser till följan
de filmarbetarkategorier inom SR: TV-pro-
ducenter, fotografer, redigerare/klippare 
och ljudtekniker. Någon strikt avgränsning 
av personal som arbetar med film existerar 
inte inom SR. Enheterna tog ut dem som 
huvudsakligen arbetade med film. En så
dan uppdelning bedömdes inte möjlig för 
TV 1 som därför ej ingår i undersökningen. 
I gruppen SR ingår alltså TV 2, distrikten, 
nyhetsredaktionen och utbildningsprogram
enheten. Dessa utgjorde tillsammans 299 
personer. Det bör understrykas att endast 
de TV-producenter togs ut som ansågs i nå

gon större utsträckning syssla med just film
arbete. 

Det bör vidare observeras att filmarbete 
på TV skiljer sig i många avseenden från 
t. ex. produktion av biograffilm; en TV-
producents arbetsuppgifter vid en filmpro
duktion är i regel mycket olikartade en film
regissörs. 

1.2 Frågemetod 

Liksom vid kulturrådets kulturarbetarunder-
sökning 1969 bestämde man sig för att an
vända enkätmetoden även för filmarbetarna. 
Jämfört med personliga intervjuer har en
käter fördelen att man inte riskerar någon 
s. k. intervjuareffekt, dvs. att intervjuaren 
oavsiktligt ställer frågorna något olika till 
olika personer. En nackdel är dock att man 
ej har möjlighet att förtydliga formulering
arna av de frågor som svarspersonen har 
svårt att uppfatta. I detta fall bedömde man 
det som önskvärt att i likhet med 1969 ge
nomföra en totalundersökning bland de ut
valda personerna och valde därför enkät
metoden som ställer sig fördelaktigare av 
tids- och resursskäl. 

1.3 Utarbetande av frågor 

Man var från början inställd på att enkäten 
skulle vara av faktatyp med frågor huvud
sakligen kring filmarbetarnas aktuella eko
nomiska situation och sysselsättningsförhål-
landen. Frågor av åsiktstyp kunde ej tas 
med i detta sammanhang. Givetvis skulle 
man ställa en del frågor för att få fram 
filmarbetarnas bakgrund: bostadsort, ålder, 
civilstånd etc. Utbildningen — både allmän 
skolutbildning, filmutbildning och annan yr
kesutbildning — ansågs synnerligen väsent
lig att kartlägga. Slutligen ville man för dem 
som var gifta eller samboende gärna ha upp
gift om makens yrkes- och inkomstförhål
landen. 

Utarbetandet av frågeblanketten pågick 
under tiden januari—mars 1972. Frågor och 
formuleringar underställdes berörda film-
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arbetarorganisationer. Efter åtskilliga änd
ringar, till stor del föranledda av synpunk
ter från nämnda organisationer, kom blan
ketten i sitt slutgiltiga skick att omfatta tre 
och en halv A4-sida med sammanlagt 30 
frågor. De flesta frågorna var av typen med 
fasta svarsalternativ där svarspersonen mar
kerar tillämpliga alternativ. Vissa öppna frå
gor och öppna alternativ fanns dock (se bi
laga). 

På frågeblankettens fjärde sida fick film
arbetarna ge sina synpunkter på arbetsmöj
ligheterna för dagens filmarbetare samt kom
ma med förslag eller idéer till hur de skulle 
kunna förbättras. 

1.4 Frågesituationen 

Av erfarenhet vet man att många drar sig 
för att medverka i frågeundersökningar eller 
lämna korrekta svar om de tror att risk 
finns att deras svar avslöjas för någon obe
hörig. För att minska bortfallet av denna 
anledning garanterades de deltagande full 
diskretion med de lämnade uppgifterna. 
Detta tillgick på så sätt att varje person 
försågs med ett nummer. Detta nummer 
sattes ut i övre hörnet på de utsända blan
ketterna. Allteftersom blanketterna sändes 
in ifyllda klipptes hörnet bort, sedan numret 
avprickats på en lista. På så sätt hade man 
ändå möjlighet att veta vilka som svarat och 
att skicka ut påminnelsebrev och nya blan
ketter till dem som ej hörts av. 

1.5 Utsändning och insamling av blanketter 

Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle 
frågeblankettema sändas ut snarast efter all
männa självdeklarationens avlämnande, allt
så i slutet av februari eller i början av mars. 
På grund av att utarbetandet tog längre tid 
i anspråk än man från början tänkt sig 
skedde den första utsändningen först om
kring den 10 april 1972. I början av maj 
fick de som inte skickat in blanketten en 
påminnelse, och en andra påminnelse med 
ny blankett utgick i slutet av maj. För SR:s 

del blev tiden något förskjuten och det sista 
brevet gick ut först i juni. 

Liksom var fallet med 1969 års kultur-
arbetarenkät sändes enkäten ut vid en något 
olycklig tidpunkt. Man kan räkna med att 
många frilansande filmare i maj—juni och 
särskilt i juli—augusti befinner sig på olika 
arbets-, studie- eller semesterresor inom eller 
utom landet och därför är svåra att nå. 

Tidpunkten för undersökningen kan till 
viss del förklara den relativt låga andelen 
svarande bland de tillfrågade. Andra tänk
bara orsaker är a) att många tillfrågade inte 
betraktade sig som aktiva filmare, b) att 
vissa av de tillfrågade med mycket goda eller 
mycket dåliga arbetsförhållanden ej ville 
delta av rädsla för att snedvrida resultaten 
och c) att några av princip ej ville medverka 
i enkäter. Av tabell 1 framgår att 62 % 
av de »fria filmarna» och 74 % inom SR 
sände in blanketten ifylld, alltså grovt räk
nat 2/3 resp. 3/4. Vid 1969 års undersök
ning uppgick svarsprocenten till mellan 65 
och 78 % för de olika grupperna. 

Andelen svarande bland samtliga tillfrå
gade var 67 %. Om de fritt arbetande fil
marna delas upp i a) sådana som var fack
ligt organiserade och b) sådana som ej var 
anslutna och tagits ut till undersökningen för 
att de medverkat i någon långfilm under de 
senaste tre åren blir svarsfrekvensen för den 
förra gruppen 68 % och för den senare 
46 %. Här föreligger alltså en betydande 
skillnad. 

Här liksom i fortsättningen av denna re
dogörelse kommer att användas uttrycken 
»de fritt arbetande filmarbetarna» eller »de 
fria filmarbetarna» i motsats till dem som 
arbetar inom SR. Inget av dessa uttryck är 
helt lyckat men har använts i brist på bättre. 

1.6 Granskning, kodning, bearbetning 

Efter hand som blankettmaterialet ström
made in granskades blanketterna. Någon 
kontakt med svarspersonerna för att kom
plettera ofullständiga svar kunde man ej ta, 
då man utlovat fullständig anonymitet. En 
viss rättning av logiska fel kunde man dock 
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Tabell 1 Sammanställning över svarsfrekvens och bortfall. 

Utsända 
blanketter 

Därav ej i 
populationen 
Därav ej 
nådda 

Egentlig 
population 

Svarande 
Andel 

Vägrare 
Andel 

Ej hörts av 
Andel 

Fritt arbetande 

Reg. 

139 

5 

7 

127 
81 
64% 

5 
4 % 

41 
32% 

Fot. 

118 

1 

11 

106 

68 
64% 

1 
1 % 

37 
3 5 % 

Ljud-
tekn. 

57 

_ 

10 

47 

29 
62% 

1 
2 % 

17 
36% 

Prod.-
led. 

79 

2 

3 

74 

40 
54% 
4 
5 % 

30 
41 % 

S:a 

393 

8 

31 

354 

218 
6 2 % 
11 
3 % 

125 
3 5 % 

Sveriges Radio 

TV- Fot. 
prod. 

82 

1 

81 

62 
7 7 % 

19 
2 3 % 

72 

1 

71 

50 
7 0 % 

21 
2 9 % 

Red./ 
Klipp. 

70 

1 

4 

65 

52 
80% 

13 
20% 

Ljud-
tekn. 

75 

1 

74 

50 
6 8 % 

25 
32% 

S:a 

299 

2 

6 

291 

214 
74% 

78 
27% 

utföra. Blanketterna var till större delen för
kodade vilket innebär att svarspersonerna 
redan vid ifyllandet med en siffermarkering 
gör blanketten klar för stansning. Alla öpp
na svarsalternativ och öppna frågor måste 
emellertid kodas. 

När ovanstående arbetsmoment var utför
da lämnades materialet till hålkortsstansning 
vilket skedde i oktober 1972. Stansningen 
liksom den följande tabellframställningen 
har utförts av EUI Data AB. 
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2 Hur tabellerna skall läsas 

Av tabell 1 ovan framgår storleken hos de 
olika grupper filmare som ingår i undersök
ningen. De åtta grupperna är relativt jämn
stora och de flesta ligger mellan 50 och 68 
individer. Den minsta gruppen är de fritt 
arbetande ljudteknikerna där endast 29 per
soner svarat. Vid redovisningen har valts att 
som regel särredovisa alla dessa åtta grup
per och dessutom ange resultaten för hela 
den fritt arbetande gruppen och för hela 
SR-gruppen. Någon sammanslagning av 
samtliga filmarbetare har dock inte ansetts 
meningsfylld eftersom grupperna tagits ut 
på så olika sätt. 

Den relativt låga svarsfrekvensen (54— 
80 %) gör många av undersökningsresulta
ten tämligen osäkra, om än ingalunda utan 
värde. Ju mer de olika grupperna indelas i 
undergrupper desto större blir emellertid 
osäkerheten. För att markera att man rör 
sig på osäker mark har alla andelar som 
grundar sig på ett antal individer mindre 
än 20 försetts med en parentes. De har 
dock konsekvent satts ut även om de bara 
grundar sig på ett fåtal personer. 

Som centralmått har i denna undersökning 
genomgående använts medianen i stället för 
det ofta använda genomsnittet eller aritme
tiska mediet (ofta i vardagligt tal kallat me
delvärdet). Med medianen menas enkelt ut
tryckt det »mittersta» värdet, alltså den en
het, i detta fall den person som befinner sig 
exakt i mitten om man ordnar alla i en 
följd från lågt till högt värde på en egenskap, 

t. ex. inkomst eller ålder. Genomsnittet där
emot är summan av alla observationer delat 
med alla enheter, t ex. personer som repre
senterar observationerna. Medianen har för
delen jämfört med genomsnittet att den är 
relativt okänslig för extremt höga eller låga 
värden. Medianer har ej räknats ut för grup
per med mindre än fem personer. Detta 
markeras med tecknet (..). 

Vid tabellredovisningen har följande sym
boler använts: 

— inget finns att redovisa 
0 andelen mindre än 0,5 % 
.. uppgifter ej tillgängliga eller osäkra 

(denna symbol har bl. a. använts för 
vissa medianer grundade på låga antal) 

Avrundning till närmaste hela procenttal 
och närmaste hundratal kronor har genom
gående gjorts. Vid summering av procenttal 
har summan konsekvent angetts till 100 
även om en kontrollräkning ger ett något 
högre eller lägre resultat. Detta hänger sam
man med den ovan nämnda avrundningen 
och har gjorts för överskådlighetens skull. 
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3 Filmarbetarnas bakgrund 

Hela 85 % av de fritt arbetande filmarna 
var bosatta i Stockholmsregionen liksom 
72 % av filmarbetarna inom SR. Vid tiden 
för undersökningen bodde ungefär 17 % av 
landets befolkning i Storstockholm. (Denna 
uppgift liksom andra jämförelsesiffror i fort
sättningen är hämtade ur statistisk årsbok 
1972.) I Göteborg och Malmö bodde sam
manlagt 12 % av de fria filmarna och 11 % 
av TV-filmarna vilket ganska väl motsvarar 
dessa städers andel av landets folkmängd — 
ca 14%. För båda grupperna kan note
ras att regissörer/producenter och fotogra
fer tycks vara mer utspridda över landet än 
övriga. (Tabell 2.) 

Jämfört med de flesta andra kulturarbe
tare är filmarbetarna betydligt mer koncen
trerade till storstäderna. 1969 bodde 62— 
65 % av författarna och bildkonstnärerna i 
de tre största städerna. 

Av tabell 3 framgår svarspersonernas ål
der. Endast 4 % resp. 8 % var under 24 år 
bland de fria filmarna och SR mot 19 % 
bland hela den förvärvsarbetande befolk
ningen. En mycket stor andel — 42 % resp. 
54 % — befinner sig i åldrarna 25—34 
år. Medianåldern ligger så lågt som 36,3 år 
och 32,6 år vilket är avsevärt lägre än 41,2 
år vilket gäller för hela den förvärvsarbe
tande befolkningen. 

Antalet i undersökningen ingående film
arbetare som passerat pensionsåldern var 
obetydligt. Som helhet förefaller filmarna 
vara en tämligen ung yrkeskår. Enligt 1969 
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års undersökning hade skådespelare och 
konsthantverkare en medianålder på 37 år 
medan den för författare, bildkonstnärer och 
tonsättare låg kring 50 år. 

Så gott som alla filmarbetare i Sverige är 
svenskar vilket kan utläsas ur tabell 4. 

I tabell 5 har sammanförts olika uppgif
ter som rör de utfrågades familje- och bo
stadssituation. Att männen dominerar stort 
bland de svenska filmarbetarna är ett faktum 
som knappast förvånar. De kvinnor som 
finns arbetar framför allt som produktions-
eller inspelningsledare eller inom SR som 
TV-producenter eller redigerare/klippare. 
Av männen var 71 % resp. 75 % gifta mot 
62 % av hela befolkningen, men då är att 
märka att den officiella statistiken strikt 
går efter vigda medan i filmarbetarenkä-
ten medräknats även de som sammanbodde 
utan att vara gifta. 

Lika stor andel av de svarande — 63 % 
— i båda grupperna förklarar att de med 
sin inkomst bidrar till någon annans försörj
ning. 

Av uppgifterna i tabell 5 om bostaden 
framgår att omkring 85 % av filmarbetarna 
bodde i fullt moderna bostäder. Det kan 
vara intressant att här jämföra med 1969 
års kulturarbetarenkät där man fann att 
denna andel för författarna, skådespelar
na och konstnärerna låg mellan 82 % och 
87 % medan den var något högre för ton
sättare och musiker. 

Ungefär hälften bodde mindre än en per-
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Tabell 2 Bostadsort. Procent 

Andel som 
1971 i huvud
sak bodde i 

Storstockholm 
Storgöteborg/ 
Stormalmö 
Annan ort i 
Sverige 
Utomlands 
Ej svar 

Summa 

Fritt arbetande 

Reg. 

79 

2 

10 
4 

— 

100 

Fot. 

82 

9 

9 
— 
— 

100 

Ljud-
tekn. 

93 

3 

— 
—-

4 

100 

Prod.-
led. 

95 

3 

3 
— 
— 

100 

S:a 

85 

5 

7 
1 
0 

100 

Sveriges Radio 

TV- Fot. 
prod. 

66 60 

10 10 

19 22 

3 — 
2 — 

100 100 

Red./ 
Klipp. 

79 

10 

12 

" 

100 

Ljud-
tekn. 

84 

14 

2 

100 

S:a 

72 

11 

14 
1 
0 

100 

Tabell 3 Ålder den 1 mars 1972. Procent. 

Ålder 

24 
25—34 
35—44 
45—54 
55—64 
65— 
Ej svar 

Summa 

Medianålder 

Fritt arbetande 

Reg. 

1 
3? 
28 
22 
14 
1 
2 

100 

41 

Fot. 

1 
37 
29 
21 
10 
1 
1 

100 

år 39 år 

Ljud-
tekn. 

17 
55 
14 
3 
7 

— 
4 

100 

31 år 

Prod.-
led. 

5 
63 
18 
8 
5 
3 

— 

100 

32 år 

S:a 

4 
42 
25 
16 
10 
1 
1 

100 

36 år 

Sveriges 

TV-
prod. 

35 
42 
18 
3 

— 
2 

100 

43 år 

Radio 

Fot. 

6 
52 
32 

8 
2 

— 
— 

100 

34 år 

Red./ 
Klipp. 

10 
73 
12 
4 
2 

— 

100 

31 år 

Ljud-
tekn. 

20 
60 
16 
4 

— 

100 

30 år 

S:a 

8 
54 
26 

9 
2 

0 

100 

33 år 

Tabell 4 Nationalitet. Procent. 

Svensk medborgare 
Utländsk medb., 

bott i Sverige 
5 år 

Utländsk medb., 
bott i Sverige 
mindre än 5 år 

Ej svar 

Summa 

Fritt 
arbetande 

95 

3 

0 
1 

100 

Sveriges 
Radio 

97 

1 

2 
0 

100 

son per bostadsrum (t. ex. en person i en två
rummare, ett par med två barn i en fem
rumsvilla etc). Bara några få procent var 
så trångbodda att man bodde två eller fler 
per rum (t. ex. ett par med två barn i en 

tvårumslägenhet) och denna andel stämmer 
väl överens med förhållandena för alla 
svenska hushåll enligt folk- och bostadsräk
ningen 1970. 

I tabell 6 har utbildning av olika slag 
redovisats. Den allmänna skolutbildningen 
— till vilken här av praktiska skäl har räk
nats även universitets- och högskoleutbild
ning — skiljer sig inte väsentligt mellan 
gruppen fria filmare och filmare inom SR. 
Däremot är differensen stor mellan olika 
typer av filmarbetare. 33 % av de fritt arbe
tande och 41 % av filmarna inom SR har 
studerat vid universitet/högskola med eller 
utan examen. För båda gruppernas ljudtek
niker och för de fria fotograferna ligger 
denna andel endast på några procent. Bland 
den fria gruppens regissörer och produk-
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Tabell 5 Kön och civilstånd, försörjningsbörda, bostadsstandard, trångboddhet. Procent. 

Kön, civilstånd 
Män, gifta 
Män, förut g. 
Män, ogifta 
Kv., gifta 
Kv., förut g. 
Kv., ogifta 
Ej uppgivet 
kön/civilstånd 

Summa 

Andel som mea 
sin inkomst bi
drar till annans 
försörjning 
Bidrar 
Bidrar ej 
Ej svar 

Summa 

/ bostaden finns 
vattenledn., av
lopp, central
värme, wc och 
bad/dusch 
Ja 
Nej 
Ej svar 

Summa 

Antal boende 
per rum 
Mindre än en 
En, men ej två 
Två eller fler 
Ej svar 

Summa 

Fritt arbetande 

Reg. 

62 
10 
16 
2 
2 
2 

4 

100 

68 
27 

5 

100 

80 
15 
5 

100 

57 
28 
6 
9 

100 

Fot. 

71 
10 
15 
1 

— 
1 

— 

100 

68 
32 
— 

100 

93 
6 
1 

100 

53 
37 
7 
3 

100 

Ljud-
tekn. 

59 
3 

31 
3 

— 
— 

3 

100 

45 
48 
7 

100 

97 
— 

1 

100 

41 
45 
10 
4 

100 

Prod.-
led. 

60 
5 

18 
13 

5 

— 

100 

55 
45 
— 

100 

85 
13 
1 

100 

48 
43 

3 
6 

100 

S:a 

64 
8 

18 
4 
1 
2 

3 

100 

63 
35 

3 

100 

87 
10 
3 

100 

52 
36 
6 
6 

100 

Sveriges Radio 

TV- Fot. 
prod. 

56 
3 
3 

21 
3 

10 

3 

100 

82 
16 
2 

100 

95 
3 
2 

100 

66 
29 

2 
3 

100 

68 
6 

22 

2 

2 

100 

64 
36 
— 

100 

86 
14 
— 

100 

50 
44 

6 
— 

100 

Red./ 
Klipp. 

50 
2 

13 
25 
4 
4 

2 

100 

52 
46 

2 

100 

75 
25 

100 

42 
40 
13 
5 

100 

Ljud-
tekn. 

54 
2 

42 

2 

— 

100 

50 
50 

100 

82 
18 

100 

34 
56 
10 

100 

S:a 

64 
3 

18 
12 
2 
5 

2 

100 

63 
36 

1 

100 

85 
14 
0 

100 

49 
42 
7 
2 

100 

tions- och inspelningsledare samt TV-redige-
rarna/klipparna hade 43—58 % sådan ut
bildning medan hela 4 av 5 TV-producenter 
läst vid universitet. Det bör noteras att TV-
producenterna i stor utsträckning rekryteras 
på journalistiska och akademiska meriter och 
inte som filmare. 1969 fann man att mellan 
15 och 20 % av bildkonstnärer, konsthant
verkare, musiker, tonsättare och skådespe
lare hade studentexamen eller motsvarande. 

Bland författarna var andelen 50 %, vilket 
är ungefär samma andel som bland de båda 
filmarbetargrupperna (48 resp. 54%). 

Vad beträffar yrkesutbildningen på film
området förekom bland svaren så många 
variationer och kombinationer att man här 
med hänsyn till det relativt låga antalet 
medverkande i undersökningen tyvärr fick 
göra en mycket grov uppdelning: Längre 
filmutbildning, vilket innebär skola eller hel-
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Tabell 6 Utbildning. Procent. 

Fritt arbetande 

Reg. Fot. Ljud- Prod.-
tekn. led. 

Allmän 
skolutbildning 
Folkskola/ 
grundskola 
Realexamen/ 
folkhögskola 
Studentex. 
och motsv. 
Univ. utan ex. 
Univ. med ex. 
Ej svar 

Summa 

11 

16 

14 
28 
30 

1 

100 

41 

34 

15 
7 
1 
2 

100 

45 

34 

10 
3 

— 
8 

100 

30 

5 

23 
23 
20 
— 

100 

Filmutbildning 
Längre (minst 

2 år) 22 19 21 30 
Kortare (minst 

6 mån.) 9 4 3 5 
övrigt (korta 

kurser etc.) 2 6 3 — 
Summa 33 29 27 35 

Annan konst
närlig utb. 
Bildkonst, 
inkl. foto 4 21 7 — 
Musik 4 — — — 
Teater 11 1 — 8 
övrigt 2 4 — — 

Summa 21 26 7 8 

Annan yrkes
utbildning 
Längre (minst 

1 års skola) 14 24 24 15 
Kortare (6—11 

mån. skola) 1 1 — — 
övrigt (korta 

kurser etc.) 6 7 7 8 

Summa 21 32 31 23 

tidskurs på minst 2 år, kortare filmutbild
ning: skola eller heltidskurs på mellan 6 
månader och 2 år och slutligen övrig film
utbildning: småkurser av skilda slag. Endast 
omkring 1/3 av de fritt arbetande filmarna 
uppgav sig ha någon egentlig filmutbildning 
mot 3/4 av filmarna inom SR. Denna skill
nad kan synas förvånande men bör ses mot 
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Sveriges Radio 

TV- Fot. Red./ Ljud- S:a 
prod. Klipp. tekn. 

29 

22 

15 
18 
15 
2 

100 

3 

10 

5 
31 
50 

1 

100 

34 

38 

10 
16 
2 

— 

100 

17 

19 

21 
35 
8 

— 

100 

44 

36 

16 
2 
2 

— 
100 

23 

25 

13 
21 
20 

0 

100 

22 5 16 13 4 9 

6 39 26 63 14 36 

3 34 18 10 54 29 

31 78 60 86 72 74 

9 3 4 4 — 3 
1 3 _ 6 2 3 
6 7 - — - 2 
2 3 2 6 — 2 

18 16 6 16 2 11 

18 21 30 17 46 28 

1 2 4 2 2 2 

7 11 12 17 16 14 

27 34 46 36 64 44 

bakgrund av att en längre reguljär filmar-
utbildning inrättades först 1964 (filminstitu
tets filmskola som sedan gick upp i Drama
tiska institutet). Av filmarna inom SR hade 
den övervägande delen gått igenom intern
utbildning inom företaget, från korta kurser 
på ett par veckor till längre specialutbildning 
för t. ex. klippare eller fotografer på ett år 
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Tabell 7 A Vilken filmtyp har filmarbetarna huvudsakligen arbetat med under 1971? 
Svarspersonerna ombads ange högst tre av nedanstående filmtyper. Av tabellen framgår 
hur många gånger de olika filmtyperna angetts. Procent. 

Filmtyp Fritt arbetande 

Reg. Fot. 

Långfilm 
Fri kortfilm 
TV-film 
Reklamfilm 
Undervisnings
film 
Film för myn
dighet e. d. 
Övriga film
typer 
Ej arbetat 
med film 
Ej svar 

26 
15 
33 
7 

19 

37 

Ljud-
te kn. 

Prod, 
led. 

35 
9 

35 
16 

9 

29 

16 

1 
— 7 

55 
10 
31 
10 

21 

14 

3 

Summa 149 150 151 

60 
13 
30 
23 

10 

23 

170 

Sveriges Radio 

S:a 

40 
12 
33 
14 

14 

29 

7 

2 
4 

155 

Reg. Fot. 

79 
21 

107 

2 
4 

98 
2 

— 4 

114 

Ljud-
tekn. 

Prod.- S.a 
led. 

2 
4 

100 
6 

122 

98 

14 

4 — 

112 

1 
2 

92 
8 

— 0 

112 

Tabell 7 B Sammanställning av svarsalternativ med kombinationer av olika alt. Procent. 

Filmtyp Fritt arbetande 

Reg. Fot. 

1. Långfilm 
2. Långfilm + 

TV-film 
3. Långfilm -f-

annat alt. 
4. Fri kortfilm 
5. Fri kortfilm 

-f- annat alt. 
(utom 3) 

6. TV-film 
7. TV-film + 

ett annat alt. 
(utom 3,5) 

8. Reklamfilm, 
undervis
ningsfilm 

9. Film för 
myndighet 
e.d. 

10. Tre eller 
flera alt. 

11. övrigt 
12. Ej arbetat 

med film 
13. Ej svar 

12 

15 

10 

7 
1 

5 
6 

13 

6 

4 
1 

1 
12 

6 

10 

21 
18 

Ljud- Prod.- S:a 
tekn. led. 

34 

3 

3 
10 

24 
10 

1 — 
— 7 

25 

10 

5 
3 

15 

20 
15 

18 

6 

5 
3 

1 
14 

10 

— 5 

14 
11 

2 
4 

Sveriges 
Radio 

1 
84 

Summa 100 100 100 100 100 100 
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eller längre. Bedömningen och kodningen 
försvårades i detta fall av att många trots 
uppmaning i enkäten ej specificerat utbild
ningen tillräckligt eller uppgivit utbildning
ens längd. 

Av tabell 6 framgår även hur många fil
mare som har annan yrkesutbildning att falla 
tillbaka på. 18 % av de fritt arbetande och 
11 % av filmarna på SR uppgav sig ha 
annan konstnärlig utbildning. Som sådan 
har räknats bara egentlig yrkesutbildning 
om minst 1 år, alltså inte småkurser. Yrkes
utbildning helt utanför det konstnärliga hade 

betydligt fler, nämligen omkring var fjärde 
fri filmare och uppemot 1/2 av SR-gruppen. 
Fördelningen på olika undergrupper av fil
mare var relativt jämn. Jämfört med andra 
kulturarbetargrupper är det ganska många 
filmare som har annan utbildning: 45 resp. 
55 % för de båda grupperna. Detta kan 
jämföras med 1969 års enkät enligt vilken 
mellan 16 och 26 % skådespelare, konst
hantverkare och musiker hade annan yrkes
utbildning. Av författarna hade dock hela 
2/3 annan yrkesutbildning. 

I tabell 7, översta delen, har filmarna de-

Tabell 8 Filmarbete under 1971. Andel i procent. 

Antal arbets
veckor 
50—52 
2 6 - ^ 9 

1—25 
Inte alls 
Ej svar 

Summa 

Antal som ar
betat med film 

Andel 

Andel av dessa 
som arbetat 
Minst 35 
tim. /vecka 
18—34 
tim./vecka 
1—17 
tim. /vecka 
Ej svar 

Summa 

Andel av dessa 
som bedrivit 
filmarbetet son 
Fast anställd 
Frilanseng. 
Egen företa
gare 
Annat sätt 
Blandat 
Ej svar 

Summa 

Fritt arbetande 

Reg. 

37 
21 
30 
10 
2 

100 

71 

88 

79 

10 

6 
6 

100 

i 

11 
27 

49 
4 
9 
1 

100 

Fot. 

38 
22 
34 

6 
— 

100 

64 

94 

69 

9 

14 
8 

100 

23 
40 

26 
2 

10 
— 

100 

Ljud-
tekn. 

55 
21 
14 
7 

10 

100 

26 

83 

81 

12 

8 

100 

54 
20 

17 
1 
9 

— 

100 

Prod.-
led. 

58 
15 
25 
— 

2 

100 

39 

98 

87 

5 

3 
5 

100 

41 
23 

23 
5 
9 

— 

100 

S:a 

44 
20 
28 

6 
2 

100 

200 

92 

78 

9 

8 
6 

100 

25 
29 

31 
3 
7 
1 

100 

Sveriges 

TV-
prod. 

66 
21 
11 

2 

100 

61 

98 

90 

2 

5 
3 

100 

98 
2 

— 

— 
— 

100 

i Radio 

Fot. 

88 
12 
— 

— 
100 

50 

100 

96 

— 

4 

100 

90 
2 

4 

4 
1 

100 

Red./ 
Klipp. 

79 
15 
6 

— 
100 

52 

100 

94 

2 

2 
2 

100 

93 
2 

_— 

2 
3 

100 

Ljud-
tekn. 

86 
10 
4 

100 

50 

100 

96 

m^m 

4 

100 

100 

100 

S:a 

79 
15 
6 

1 

100 

213 

99 

93 

1 

2 
3 

100 

95 
1 

1 

1 
2 

100 
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Tabell 9 Arbetslöshet och tillfälliga arbeten. Procent. 

Antal veckor 
50—52 
26—49 

1—25 

Någon arbetslöshet 
Ingen arbetslöshet 
Ej svar 

Antal arbetslösa 

Summa 

Andel av dessa som haft 
tillfälliga arbeten för att 
få ekonomin att gå ihop 
Tillfälliga arbeten 
Helt utan arbete 

Summa 

Andel som varit arbetslösa 1971 

Fritt arbetande 

Reg. 

9 
10 
11 

30 
57 
13 

100 

23 

70 
30 

100 

Fot. 

3 
15 
16 

34 
51 
15 

100 

23 

44 
56 

100 

Ljud-
tekn. 

10 

10 
74 
18 

100 

3 

(100) 

(100) 

Prod.-
led. 

10 
3 

13 
80 
7 

100 

5 

(60) 
(40) 

(100) 

S:a 

4 
10 
11 

25 
61 
14 

100 

54 

60 
40 

100 

Sveriges 
Radio 

0 

0 
93 
7 

100 

1 

(100) 

(100) 

lats in efter den filmtyp de förklarat sig 
huvudsakligen ha arbetat med under 1971. 
Av SR-filmarna har naturligt nog de flesta 
huvudsakligen arbetat med TV-film. Inom 
den fria gruppen har omkring 1/3 uppgivit 
långfilm och 1/2 av dessa även en annan 
filmtyp. 21 % har arbetat med TV-film 
vartill kommer 6 % bland långfilmarna. 
Kortfilm har mindre än 1/10 sysslat med 
i någon större utsträckning. 

Om helårsarbetande definieras som per
soner med minst 50 arbetsveckor (inkl. se
mester) var knappt 1/2 av de fria filmarna 
helårsarbetande mot 4/5 av SR:s filmare. 
Ytterligare 20 % resp. 10 % hade dock haft 
filmarbete minst halva året. Bland de fria 
filmarna fanns 6 % som förklarade sig inte 
ha haft några filmarbeten alls under 1971. 
(Tabell 8.) 

Den övervägande delen — 78 % resp. 
93 % — hade den tid de arbetat med film 
gjort det på heltid, minst 35 tim./vecka. 
Bara 17 % resp. 3 % hade haft närmast 
deltidsarbete. 

Av de fritt arbetande filmarna är ungefär 

1/4 fast anställda. Ungefär 2/3 uppger sig 
arbeta på frilansbasis, varav 1/3 som egna 
företagare (huvudsakligen enmansföretag). 
Förhållandet att så många filmare låtit re
gistrera sig som egna företagare torde ha 
skattetekniska orsaker. 

När man vände på frågan och frågade om 
arbetslöshet förklarade 1/4 av de fritt ar
betande att de varit arbetslösa någon del av 
1971. (Arbetslös definierades som att man 
varit anmäld till arbetslöshetskassa eller att 
man upprepade gånger sökt filmarbete utan 
att få det.) 

Som en komplettering till frågan om ar
betslöshet ställdes även frågan om filmarbe
tarna under sin arbetslöshet haft tillfälliga 
andra arbeten för att få ekonomin att gå 
ihop. Detta förklarade sig 59 % av de fria 
arbetslösa filmarna ha haft. (Tabell 9.) 

Svaret på frågan om erhållna stipendier 
bekräftade vad man från början misstänkte, 
nämligen att filmarna är en yrkesgrupp som 
mycket sällan får stipendier. Bara 9 % av 
de fritt arbetande och en enstaka % bland 
filmarbetarna på SR hade under 1971 fått 
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Tabell 10 Stipendier för filmverksamhet 
1971. Procent. 

Andel som fått 
stipendium från 
följande utdelare 
Filminstitutet 
SIDA 
Stockholms stad 
övriga 

Summa 

Andel som fått 
stipendier till 
följande belopp 

— 990 
1.000—4.900 
5.000—9.900 

10.000— 
Ej belopp 

Summa 

Fritt 
arbetande 

1 
2 
3 
2 

9 

0 
3 
2 
2 
1 

9 

Sveriges 
Radio 

0 
— 

0 
0 

1 

— 
0 

— 
0 
0 

1 

något stipendium för sitt filmarbete. Mot
svarande siffra för övriga grupper enligt 
1969 års undersökningar var 42 % för för
fattarna, 15 % för skådespelarna, 11 % för 
musikerna, 51 % bland tonsättarna och 
19 % bland konsthantverkarna. (Tabell 10.) 
I detta sammanhang kan nämnas att av de 
120 personer som f. n. uppbär den statliga 
konstnärsbelöningen är endast två filmare. 

För att kunna arbeta fritt som filmare 
måste många lägga ner stora summor på en 
professionell filmutrustning, t. ex. kameror, 
ljudapparatur eller klippbord. Omkring 1/3 
av de fritt arbetande filmarna hade sådan 
utrustning och 1/4 hade skaffat sådan i 
prisklassen över 10.000 kr. (Tabell 11.) Av 
de fria filmare som ägde sådan utrustjiing 
hade vidare 16 % hyrt ut anläggningen eller 
använt den mot betalning i sitt arbete. De 
allra flesta torde alltså ej ha haft denna 
möjlighet att få anläggningen betald. 

Tabell 11 Filmarbetare som äger professionell filmutrustning och som hyrt ut den. 
Procent. 

Värde, kr. 
— 9.900 

10.000—49.900 
50.000— 
Ej belopp 

Summa 

Ej svar 

Antal som ägde 
utrustning 

Inkomst, kr.1 

— 900 
1.000—4.900 
5.000 
Ej belopp 

Andel någon 
inkomst 

Äger filmutrusti 

Fritt arbetande 

Reg. 

15 
15 
12 
— 

42 

2 

34 

3 
21 
9 
3 

36 

Fot. 

12 
20 
12 

1 

45 

1 

31 

6 
12 
18 
12 

38 

ling av 

Ljud-
tekn. 

17 
13 
— 
— 

30 

7 

9 

(10) 
(10) 

(4) 

(44) 

professionellt slag 

Prod.-
led. 

3 
— 

5 
— 

8 

3 

3 

— 
— 

(67) 
— 

(67) 

S:a 

12 
14 
9 
0 

35 

3 

77 

1 
6 
6 
3 

16 

Sveriges Radio 

TV-
prod. 

— 
4 

— 
— 

4 

3 

2 

— 
— 
— 

— 

Fot. 

10 
18 
— 
— 
28 

— 

14 

(21) 
(14) 
(14) 

(50) 

Red./ 
Klipp. 

4 
2 

— 
— 

6 

2 

3 

— 
— 
— 

— 

Ljud-
tekn. 

4 
2 

— 
— 

6 

— 

3 

— 
(33) 
— 

(33) 

S:a 

4 
6 

— 
— 
10 

1 

22 

14 
14 
10 

(38) 

1 Procentandel av dem som ägde utrustning eller som hyrt ut eller använt den mot ersättning. 
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4 Filmarbetarnas inkomster 

Tabellerna 12—19 innehåller undersök
ningens kanske viktigaste resultat: filmarnas 
inkomster under 1971 av a) filmarbete b) 
allt slags arbete inkl. film c) egen netto
inkomst (efter avdrag men före skatt) samt 
d) egen och eventuell makes/makas netto
inkomst. Bland de fria filmarna ligger me
dianinkomsten av direkt filmarbete för alla 
fyra grupperna väl samlade kring 31— 
36.000 kr. Endast regissörerna har en me
dianinkomst av allt slags arbete som skiljer 
sig från filminkomsten i någon avsevärd 
mån, dvs. som även har haft annat arbete. 
De gifta männen har med få undantag den 
högsta inkomsten liksom kvinnorna har den 
lägsta. En tydlig effekt av åldern kan i de 
flesta fall utläsas på så sätt att de yngre 
filmarbetarna har lägst inkomst och de äldre 
högst. Någon entydig effekt av högre skol
utbildning finns knappast att döma av mate
rialet; snarare tycks tendensen vara den att 
de högre utbildade i de flesta undergrupper 
filmarbetare har lägre inkomst. 

Bortsett från gruppen TV-producenter, 
som har markant högre inkomster, tycks fil
marna inom SR ha ungefär lika höga in
komster som sina kolleger bland de fria fil
marna. Åldern och utbildningen tycks där 
ha liknande effekter som bland de fritt 
arbetande (se ovan) och en skillnad mellan 
könen tycks råda, även om de låga antalen 
omöjliggör någon säker uttolkning. 

En väsentlig fråga som måste beaktas vid 
alla inkomstjämförelser är den sociala trygg
heten. För den som är fast anställd erlägger 

arbetsgivaren sociala avgifter, som vanligen 
uppgår till 20—25 % av lönebeloppet. Den 
som arbetar som frilans eller egen företa
gare får själv sätta av detta belopp för att 
uppnå en motsvarande trygghet. Detta gäller 
ca 3/4 av de fria filmarna men knappast 
några av filmarna inom SR. 

Vid 1969 års undersökning gjordes ett 
försök att kartlägga den sociala tryggheten 
men man fick inte fram några resultat av 
större värde. Vid filmarbetarundersökningen 
togs denna fråga därför inte med. Vid jäm
förelser mellan nettoinkomster (beskattnings
bar inkomst) elimineras dessa brister i viss 
mån. 

Hur är filmarnas inkomster jämförda med 
andra löntagares? 

Nedan anges den totala inkomsten dels för 
filmarbetare, dels för löntagare enligt låg-
inkomstutredningen, dels för andra kultur
arbetargrupper. Då låginkomstutredningen 
avser 1966 års förhållanden har gjorts en 
schablonuppräkning med 47 % och på sam
ma sätt har siffran för bildkonstnärer från 
1967 räknats upp med 37 % och lönen för 
övriga kulturarbetare från 1968 med 28 %. 
Uppräkningarna grundar sig på uppgifter 
från konjunkturinstitutet om den genom
snittliga löneutvecklingen i Sverige för samt
liga löntagare under dessa år. Man har här 
fått göra det osäkra antagandet att utveck
lingen varit densamma för alla grupperna 
vilket ingalunda är säkert. 
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Total inkomst i kr. 
Fria filmare 37.100 
därav med minst studentexamen 35.800 
Filmare, Sveriges Radio 38.400 
därav med minst studentexamen 39.400 

Författare (utom populärvetensk.) 32.000 
Populärvetensk. förf. 77.700 
Scenkonstnärer 40.100 
Musiker . 49.900 
Tonsättare 40.400 
Konsthantverkare 19.200 

Bildkonstnärer 21.900 

Samtliga löntagare 32.400 
Löntagare med minst studentexamen 56.000 

Jämförs filmarbetarna med övriga grup
per tycks filmarna ha en medianinkomst 
som ligger 5—6.000 kr högre. Ca 1/2 av 
filmarbetarna i undersökningen har minst 
studentexamen. Jämförs dessa med samt
liga löntagare med denna utbildning har fil
marna 17—20.000 kr lägre inkomst. 

Tabell 12 Medianinkomster av eget filmarbete 1971 i kr. 

Filmarbetare utanför Sveriges Radio 

Regissörer 

Ant. Ink. 

Fotografer 

Ant. Ink. 

Kön/civilstånd 
Män, gifta 
Män, övriga 
Kvinnor 

Ålder 
—34 

35—54 
55— 

Skolutbildning 
FolksL/realsk. 
Studex./univ. 

Samtliga 

40 
17 
5 

20 
33 
10 

18 
45 

40.000 
22.500 
22.500 

27.500 
31.000 
55.000 

45.000 
25.800 

43 
14 
2 

23 
30 

6 

43 
15 

33.400 
15.700 

30.500 
34.000 
10.000 

30.600 
30.800 

Ljudtekniker Prod.-led. Totalt 

Ant. Ink. 

14 
9 
1 

19 
3 
2 

19 
4 

Ant. Ink. Ant Ink. 

28.000 
37.000 

31.900 

34.500 

15 
6 
6 

19 
7 
1 

19 

38.800 
20.000 
20.000 

25.000 
37.500 

35.000 
28.300 

112 34.800 
46 25.000 
14 22.500 

81 
81 
9 

88 
83 

29.700 
36.500 
45.000 

34.100 
27.100 

62 36.300 59 31.000 24 33.900 27 32.400 172 33.600 

Tabell 13 Medianinkomster av allt slags arbete och verksamhet 1971 i kr. 

Filmarbetare utanför Sveriges Radio 

Kön/civilstånd 
Män, gifta 
Män, övriga 
Kvinnor 

Ålder 
—34 

35—54 
55— 

Skolutbildning 
Folksk/realsk. 
Studex./univ. 

Samtliga 
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Regissörer 

Ant. Ink. 

43 
17 
6 

24 
33 
10 

20 
47 

66 

46.300 
31.300 
25.000 

40.000 
43.800 
63.300 

52.900 
44.200 

46.300 

Fotografer 

Ant. Ink. 

63 
16 
2 

25 
31 
7 

46 
16 

63 

33.100 
30.000 

31.500 
36.400 
22.500 

35.000 
30.000 

33.100 

Ljudtekniker 

Ant. Ink. 

27 
10 

1 

21 
4 
2 

22 
4 

27 

35.900 
36.700 

34.500 

•• 

36.000 
•• 

35.900 

Prod. 

Ant. 

30 
5 
6 

20 
9 
1 

8 
22 

30 

-led. 

Ink. 

36.700 
27.500 
20.000 

34.300 
42.500 

•• 

40.000 
35.000 

36.700 

Totalt 

Ant 

186 
48 
15 

90 
77 
20 

96 
89 

186 

Ink. 

37.100 
32.700 
23.800 

33.800 
41.500 
40.000 

38.800 
35.800 

37.100 
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Tabell 14 Egen nettomedianinkomst 1971 (belopp att taxera till statlig inkomstskatt vid 
1972 års taxering) i kr. 

Kön/civilstånd 
Män, gifta 
Män, övriga 
Kvinnor 

Ålder 
—34 

35—54 
55— 

Skolutbildning 
Folksk./realsk. 
Studex./univ. 

Samtliga 

Filmarbetare utanför Sveriges Radio 

Regissörer 

Ant. Ink. 

40 
19 
5 

23 
34 
9 

18 
48 

64 

40.000 
20.800 

15.000 
26.700 
52.500 

23.300 
30.000 

27.800 

Fotografer 

Ant. Ink. 

38 
11 
2 

19 
25 
7 

36 
14 

51 

28.800 
19.000 

23.800 
29.000 
25.000 

27.500 
20.000 

26.500 

Ljudtekniker 

Ant. Ink. 

14 
7 
1 

16 
4 
2 

18 
3 

22 

28.000 
35.000 

30.000 

31.700 

31.400 

Prod. 

Ant. 

20 
7 
6 

23 
9 
1 

10 
23 

33 

-led. 

Ink. 

30.000 
23.800 
20.000 

23.600 
35.000 

26.700 
25.800 

26.100 

Totalt 

Ant 

112 
44 
14 

81 
72 
19 

82 
88 

170 

Ink. 

31.500 
23.800 
15.000 

23.800 
28.800 
41.300 

28.100 
26.700 

27.500 

Tabell 15 Hushållets nettomedianinkomst (egen och ev. makes, makas eller samboendes 
belopp att taxera till statlig inkomstskatt vid 1972 års taxering) i kr. 

Kön/civilstånd 
Män, gifta 
Män, övriga 
Kvinnor 

Ålder 
—34 

35—54 
55— 

Skolutbildning 
Folksk./realsk. 
Studex./univ. 

Samtliga 

Filmarbetare utanför Sveriges 

Regissörer 

Ant. Ink. 

40 
19 
5 

23 
34 
9 

18 
48 

64 

54.600 
22.100 
15.000 

22.500 
40.000 
59.600 

35.000 
42.800 

40.000 

Fotografer 

Ant. Ink. 

39 
10 
2 

19 
25 
7 

37 
13 

51 

39.400 
18.000 

•• 

32.100 
38.800 
35.000 

33.100 
36.300 

34.600 

Radio 

Ljudtekniker 

Ant. Ink. 

14 
7 
1 

16 
4 
2 

18 
3 

22 

43.300 
35.000 

40.000 
. . 

40.000 

40.000 

Prod. 

Ant. 

20 
7 
6 

23 
9 
1 

10 
23 

33 

-led. 

Ink. 

42.800 
33.800 
40.000 

33.800 
45.000 

36.700 
38.300 

37.500 

Totalt 

Ant 

113 
43 
14 

78 
72 
19 

83 
87 

170 

Ink. 

45.700 
24.200 
35.000 

31.800 
41.100 
52.000 

35.800 
39.400 

38.900 
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Tabell 16 Medianinkomster av eget filmarbete 1971 i kr. 

Filmarbetare inom Sveriges Radio 

TV-prod. Fotografer Red./Klipp. Ljudtekniker Totalt 

Ant Ink. Ant. Ink. Ant. Ink. Ant. Ink. Ant Ink. 

Kön/civilstånd 
Män, gifta 23 53.000 30 44.600 26 36.300 24 34.400 103 39.900 
Män, övriga 3 . . 14 35.000 8 . . 18 33.000 43 35.700 
Kvinnor 16 38.000 1 . . 15 34.700 1 . . 33 37.100 

Ålder 
_ 3 4 18 45.000 28 35.600 42 33.600 37 33.400 12 34.900 

35_54 24 55.000 17 . . 7 38.300 6 36.700 54 48.200 
55— 1 . . 1 •• 1 •• — •• 3 

Skolutbildning 
Folksk./realsk. 6 56.700 32 44.600 18 35.000 35 33.900 92 37.700 
Studex./univ. 37 49.600 14 35.500 32 33.900 8 . . 91 38.100 

Samtliga 43 50.500 46 38.100 50 34.200 43 33.700 178 37.700 

Tabell 17 Medianinkomster av allt slags arbete och verksamhet 1971 i kr. 

Kön/civilstånd 
Män, gifta 
Män, övriga 
Kvinnor 

Ålder 
—34 

35—54 
55— 

Skolutbildning 
Folksk./realsk. 
Studex./univ. 

Samtliga 

Filmarbetare inom 

TV-prod. 

Ant. Ink. 

31 
3 

16 

21 
29 

1 

7 
44 

51 

58.200 

48.000 

46.900 
60.000 

55.000 
53.300 

52.800 

Sveriges Radio 

Fotografer 

Ant. Ink. 

32 
14 

1 

29 
18 

1 

34 
14 

48 

45.000 
35.700 

33.800 
48.000 

45.000 
36.000 

41.300 

Red./Klipp. 

Ant. Ink. 

26 
8 

16 

43 
7 
1 

18 
33 

51 

36.700 
27.500 
30.000 

31.700 
38.300 

35.000 
33.800 

33.300 

Ljudtekniker 

Ant. Ink. 

25 
21 

1 

39 
8 

38 
9 

47 

35.300 
33.500 

33.900 

34.000 
34.200 

34.100 

Totalt 

Ant 

114 
46 
33 

132 
63 

3 

97 
99 

193 

Ink. 

42.100 
34.400 
37.100 

35.500 
49.300 

38.100 
39.400 

38.400 
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Tabell 18 Egen nettomedianinkomst 1971 i kr. 

Kön/civilstånd 
Män, gifta 
Män, övriga: 
Kvinnor 

Ålder 
—34 

35—54 
55— 

Skolutbildning 
Folksk./realsk. 
Studex./univ. 

Samtliga 

Filmarbetare 

TV-prod. 

Ant. Ink. 

30 
4 

17 

17 
32 
2 

7 
44 

51 

49.100 

45.600 

41.900 
50.000 

48.300 
46.700 

46.900 

inom Sveriges Radio 

Fotografer 

Ant. Ink. 

28 
12 
1 

27 
15 

28 
14 

42 

39.000 
32.900 

33.900 
42.500 

37.300 
34.300 

36.100 

Red./Klipp. 

Ant. Ink. 

23 
8 

13 

38 
7 

17 
28 

45 

34.600 
30.000 
26.400 

31.200 
35.000 

33.500 
30.000 

31.800 

Ljudtekniker 

Ant. Ink. 

22 
16 
1 

35 
4 

30 
9 

39 

32.500 

30.800 

31.300 
33.000 

31.700 

Totalt 

Ant 

73 
40 
32 

117 
58 
2 

82 
95 

174 

Ink. 

35.100 
32.700 
36.700 

32.900 
45.200 

34.500 
38.100 

36.200 

Tabell 19 Egen och ev. makes, makas eller samboendes nettomedianinkomst 1971 i kr. 

Kön/civilstånd 
Män, gifta 
Män, övriga 
Kvinnor 

Ålder 
—34 

35—54 
55— 

Skolutbildning 
Folksk./realsk. 
Studex./univ. 

Samtliga 

Filmarbetare 

TV-prod. 

Ant. Ink. 

31 
4 

16 

17 
32 
2 

7 
44 

51 

67.000 

61.300 

60.000 
70.000 

85.000 
61.200 

64.600 

inom Sveriges Radio 

Fotografer 

Ant. Ink. 

28 
12 

1 

27 
15 

28 
14 

42 

46.700 
34.300 

37.500 
48.800 

40.000 
40.000 

40.000 

Red. /Klipp. 

Ant. Ink. 

23 
8 

13 

38 
7 

17 
28 

45 

41.300 
30.000 
55.000 

38.500 
47.500 

37.900 
43.000 

39.500 

Ljudtekniker 

Ant. Ink. 

22 
16 
1 

35 
4 

30 
9 

39 

36.400 
32.500 

34.100 

35.000 
35.000 

35.000 

Totalt 

Ant 

114 
40 
31 

117 
58 
2 

81 
96 

179 

Ink. 

46.200 
33.300 
56.700 

38.000 
54.200 

38.600 
48.700 

43.200 
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Tabell 20 Arbete vid sidan av filmen under 1971. Andel i procent. 

Antal veckor 
50—52 
26—49 

1—25 

Något ar b. 
vid sidan 
av filmen 

Antal som 
haft sådant 
arbete 

Andel av dessa 
som arbetat 
Minst 35 
tim./vecka 
18—34 
tim,/vecka 
1—17 
tim./vecka 
Ej svar 

Andel som haft arbete vid sidan 

Fritt arbetande 

Reg. Fot. 

6 
16 
23 

45 

36 

67 

14 

19 
— 

6 
12 
6 

24 

16 

(63) 

(6) 

(31) 
— 

Ljud-
tekn. 

4 
4 
4 

12 

3 

(100) 

— 

— 
— 

Prod.-
led. 

3 
10 
18 

31 

12 

(58) 

(8) 

(33) 
— 

av filmen 

S:a 

5 
12 
14 

31 

67 

66 

11 

24 
— 

Sveriges Radio 

TV-
prod. 

7 
3 

15 

25 

15 

(47) 

(47) 
(6) 

Fot. 

— 
— 

4 

4 

2 

— 

(100) 
— 

Red./ 
Klipp. 

— 
— 

6 

6 

3 

— 

(100) 
— 

Ljud-
tekn. 

4 
2 
4 

10 

5 

(60) 

(40) 
•— 

S:a 

3 
1 
7 

11 

25 

40 

56 
4 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Yrke 
Journalistik, 
radio, TV 
Författarskap, 
översättning 
Fotograf, 
bildkonstnär, 
musiker, ton
sättare 
Skådespelare, 
regissör 
Lärare, peda
gog 
Administration, 
kontor, reklam, 
försäljning 
Industri, hant
verk 
Studier 
övrigt 
Ej svar 

Summa 

22 

19 

8 

28 

11 

3 

— 
3 
6 

— 

100 

(13) 

(6) 

(25) 

— 

— 

(6) 

(25) 
(13) 
(13) 
— 

100 

(33) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
(33) 
— 
(33) 

100 

(8) 

— 

(8) 

(8) 

(17) 

(8) 

(17) 
(17) 
(17) 
— 

100 

6 

4 

• r 

4 

5 

3 

1 

3 
3 
3 
0 

100 

40 

12 

16 

4 
12 
8 

100 
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Tabell 21 Filmarbetare som under 1971 haft inkomster av arbete som tangerat film-
arbete (journalistik, pedagogverksamhet etc), annat konstnärligt arbete eller utomkonst-
närligt arbete. Andel i procent. 

Andel som haft 
inkomster av 
Tangerande 

arbete 
Annat konstn. 

arbete 
Utomkonstn. 

arbete 

Andel som haft 
inkomster på 
minst 10.000 kr 
av 
Tangerande 

arbete 
Annat konstn. 

arbete 
Utomkonstn. 

arbete 

Fritt arbetande 

Reg. 

26 

20 

12 

12 

10 

6 

Fot. 

9 

9 

12 

4 

4 

6 

Ljud-
tekn. 

7 

3 

7 

3 

Prod.-
led. 

15 

5 

5 

10 

3 

3 

S:a 

16 

11 

10 

9 

6 

5 

Sveriges Radio 

TV- Fot. 
prod. 

29 

3 

6 

18 

2 

5 

2 

2 

2 

__ 

2 

2 

Red./ 
Klipp. 

10 

6 

— 

. 

— 

Ljud-
tekn. 

2 

6 

_, m 

6 

S:a 

11 

2 

5 

5 

1 

3 

Tabell 22 Gifta filmarbetare med make/maka som har haft yrkesarbete under 1971. 

Antal gifta/ 
samboende 

Andel därav 
med förvärvs
arbetande 
make/maka 
inom 
Filmområdet 
Annan konstn. 
verksamhet 
TV, inform., 
reklam 
Lär., övr. yrken 
med akade
misk utb. 
Sjukvård, soc.-
vård etc. 
Kontor etc. 
övriga 
Något 
yrkesarbete 
Ej arbetat 

Summa 

Fria filmarbetare 

Reg. 

54 

24 

19 

13 

11 

4 
9 
6 

85 
15 

100 

Fot. 

49 

14 

10 

10 

6 

10 
18 
16 

86 
14 

100 

Ljud-
tekn. 

18 

(11) 

(6) 

(11) 

(11) 
(17) 
(17) 

72 
28 

100 

Prod.-
led. 

29 

21 

10 

7 

14 

10 
10 
10 

83 
17 

100 

S:a 

150 

19 

12 

10 

10 

8 
13 
11 

83 
17 

100 

Sveriges Radio 

TV-
prod. 

49 

14 

6 

10 

24 

10 
6 

10 

82 
18 

100 

Fot. 

35 

9 

6 

6 

6 
26 
17 

69 
31 

100 

Red./ 
Klipp. 

40 

15 

5 

8 

20 

8 
5 

15 

75 
25 

100 

Ljud-
tekn. 

27 

4 

4 

7 

7 
26 
11 

59 
41 

100 

S:a 

151 

11 

4 

7 

16 

8 
14 
13 

73 
27 

100 
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Tabell 23 Gifta filmarbetare med make/ma ka som haft inkomster under 1971. 

Fritt arbetande Sveriges Radio 

Reg. Fot. Ljud- Prod.- S:a TV- Fot. Red./ Ljud- S:a 
tekn. led. prod. Klipp. tekn. 

2 _ t o _ - ' 54 49 18 29 150 49 35 40 27 151 

Andel av dessa 
med förvärvs-

_ S _ 2 Ä a 50% 57% (67%) 59% 56% 65% 49% 58% 44% 56% 

Andel av de 
gifta med 
make/maka 
med inkomst 
på minst 
20.000 kr 31% 22% (33%) 28% 28% 45% 14% 40 % 7 % 30 % 

Tabell 20 visar hur många filmarbetare 
som hade något arbete vid sidan av filmen 
under 1971. Ungefår 1/3 av de fria filmar
na hade sådant men bara 1/10 av filmarna 
inom SR. Många hade haft arbete bara un
der en tid av året. Bland dem som haft sido
yrke hade de flesta bedrivit det på heltid, 
dvs. minst 35 tim./vecka. De vanligaste sido
yrkena var journalistik, författarskap eller 
annat yrke med konstnärlig anknytning. För 
de olika undergrupperna är frekvenserna 
alltför små och osäkerheten därför stor. 

I enkäten ingick en fråga om hur stora 
inkomster filmarbetarna haft av film, verk
samhet som tangerade filmarbetet, dvs. jour
nalistik, eller pedagogik med filmanknytning, 
annat konstnärligt arbete samt arbete helt 
utanför det konstnärliga. I tabell 21 redo
visas resultaten. Var sjätte fri filmare hade 
haft inkomster av tangerande arbete, men 
bara 9 % hade haft sådan inkomst på minst 
10.000 kr. Annat konstnärligt arbete hade 
9 % bedrivit och 6 % hade fått en inkomst 
på minst 10.000 kr av sådant. Slutligen 
hade 1/10 haft arbete helt utanför det 
konstnärliga och 1/2 av dessa hade fått 
minst 10.000 kr i inkomst. Frekvenserna 
för SR:s del låg genomgående på ungefår 
halva nivån. 

Av tabell 23, slutligen framgår hur många 
av de gifta filmarbetarna (se även tabell 5 

ovan) som haft förvärvsarbetande man eller 
hustru. Drygt 1/2 både inom och utom SR 
hade sådan, och ungefär 1/2 av dessa hade 
i sin tur en inkomst på minst 20.000 kr. 
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Bilaga 
Filmarbetarenkät 1972 

Var vänlig texta eller skriv på maskin. Markera med ring runt siffrorna 
for tillämpliga alternativ.. Anmärkningar och kompletteringar kan göras på 
blankettens sista sida eller på baksidan. Om Ni är osäker på någon uppgift, 
gor en så god uppskattning som möjligt. Om Ni anser att enkäten av nåecn 
orsak eller till vissa delar inte gäller Er, var snäll och fyll ändå i 
blanketten och lämna Era synpunkter på sista sidan. 

Ni skall inte sätta ut Ert namn. De uppgifter Ni lämnar är helt konfiden-
ti.e,ta: S v a r e n kommer endast att redovisas i form av statistiska samman
ställningar^ och ingen enskild persons svar kan identifieras. Sänd efter 
Hyllandet in blanketten till Kulturrådet, Fack, 103 10 STOCKHOLM 2. 

I.1 Är Ni inom filmområdet huvudsakligen verksam som 

1 fotograf 2 regissör 

3 ljudtekniker 4 filmklippare 

5 produktions/insp. ledare 6 TV-producent/prod.assistent 
7 filmare som själv utför de 8 • •• " 

flesta momenten i en produk- " " 
tion 

2. Har Ni som filmarbetare under 1971 huvudsakligen (markera högst 3 al
ternativ) arbetat med 

långfilm avsedd för biografer 2 

film för TV (utom undervisn. 4 
film) 

undervisningsfilm 6 

fri kortfilm 

reklamfilm 

film beställd av myndighet, 
retag, organisation e.dyl. 
(utom undervisn.film) 

:ö-

3. Har Ni under 1971 i huvudsak varit bosatt i 
1 Stor-Stockholm 
3 Annan ort i Sverige 

2 Stor-Göteborg/Stor-Malmö 
4 Utomlands 

4. Ålder den 1 mars 1972 

1 - 24 år 

3 35-44 år 

5 55-64 år 

2 25-34 år 

4 45-54 år 

6 65 -' år 

5. Nationalitet 

1 svensk medborgare 

3 ej svensk medborgare, har 
flyttat hit senaste 5 åren 

ej svensk medborgare men har 
bott i Sverige senaste 5 åren 

6. Kön 
1 man 

248 
kvinna 
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7. Civilstånd den 1 mars 1972 
1 gift/samboende 2 förut gift/samboende 

3 ogift/ej sämboende 

8. Bidrar Ni med Era inkoraster helt eller delvis till någon annans för— : 
sörjning? 
1 ja 2 nej 

9. Bostadsstandard 
1 har både vatten, avlopp,, centralvärme, wc och bad.eller dusch 

2 saknar något av ovanstående 

10. Trångboddhet 
1 mindre än en person per rum 2 en, men ej två per rum 

3 två personer eller fler per rum •,"...•': 

11. Allmän skolutbildning 
1 folkskola/enhetsskola/grund- 2 realexamen/normalskolekompetens/ 

skola/realskola utan examen folkhögskola/avbrutna gymnasier 
studier 

3 studentexamen eller motsv. 4 universitetsstudier eller motsv. 
utan examen 

5 universitetsstudier med 6 
examen 

12. Yrkesutbildning inom filmområdet: 
(ange skolor/kurser samt längd) 

13. Annan konstnärlig utbildning: 
(se fråga 12) 

14. Annan yrkesutbildning: 
(se fråga 12) 

15. Har Ni under 1971 arbetat yrkesmässigt med film (inklusive semester) 

1 hela året (50-52 veckor) 2 större delen av året (26-49 
veckor) 

3 en mindre del av året 4 inte alls 
(1-25 veckor) 

16. Har Ni - den del av 1971 Ni arbetat med film - närmast arbetat 

1 heltid (minst 35 tim./vecka) 2 halvtid (18-34 tim./vecka) 

3 kort tid (högst 17 tim./vecka) 
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17. Har Ni bedrivit filmarbetet 

1 som fast anställd/engagerad 2 i form av frilansengagemang 

3 som egen företagare 4 på annat sätt: 

18. Äger Ni någon eller har Ni under 1971 ägt någon filmutrustning 
av professionellt slag (kameror, ljudapparatur, klippbord e.dyl.?) 
1 neJ 2 ja Ungefärligt värde kr. 

Ungefärliga skulder pa~~utrust
ningen kr. 

19. Om Ni svarar ja på förra frågan, har Ni under 1971 vid något eller 
några tillfällen hyrt ut anläggningen eller del av den eller fått di
rekt ersättning när Ni använt den i Ert filmarbete? 
1 neÖ 2 ja, Ungefärliga hyresinkomster 

och ersättning, summa kr. 

20. Har Ni under 1971 blivit tilldelad någon form av stipendium för Er 
filmverksamhet? 

1 inget stipendium 2 ja, stipendieutdelare: 

21. Om Ni fick några stipendier, till vilket belopp uppgick de? 

22. Har Ni varit arbetslös inom filmområdet under 1971? (Med arbetslös 
menas här att Ni varit anmäld som arbetslös vid arbetslöshetskassa 
eller att Ni upprepade gånger sökt filmarbete utan att få det.) 

1 ja, hela året (50-52 veckor) 2 större delen av året (26-49 

veckor) 
3 mindre del av året (1-25 v.) 4 nej, inte alls 

23. Om Ni varit arbetslös inom filmområdet, har Ni då helt varit utan ar
bete eller haft andra tillfälliga arbeten för att få ekonomin att gå 
ihop? 

1 varit helt utan arbete 2 haft tillfälliga arbeten 

24. Har Ni under 1971 bedrivit något annat yrke (eller yrkesutbildning) 
vid sidan av filmarbetet? 

1 ja, hela året (50-52 veckor) 2 större delen av året (26-49 

veckor) 
3 ja, mindre del av året (1-25 v.)4 nej, inte alls 

25. Bedrev Ni denna verksamhet på 

1 heltid (minst 35 tim./vecka) 2 halvtid (18-34 tim./vecka) 
3 kort tid (högst 17 tim./vecka) 

26. Vilket annat yrke bedrev Ni: 
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27. Har Er make/maka/samboende under 1971 arbetat yrkesmässigt 
1 inom filmområdet 2 inom annat konstnärligt område 

3 inom annat yrke (vilket): _ — 
4 ej arbetat (utom hushålls- 5 jag var ej gift/samboende 1971 

arbete) 

28. Hur stora var Era bruttoinkomster av olika slags arbete 1971? 
Egna Makes/makas/ 

samboendes . 
Rent filmarbete tusen kr. tusen kr. 

Arbete som tangerat filmarbetet 

(pedagogverks., journ. e.dyl.) 

Annat konstnärligt arbete 

Utomkonstnärligt arbete 

29. Hur stora var Era sammanlagda nettoinkomster 1971 (belopp att dekla
rera till statlig inkomstskatt)? 
Egna inkomster: tusen kr. Makes/makas/samboendes tusen kr. 

30 Skilier sig Era egna inkomst- eller arbetsförhållanden inom filmom-
rådet 1971 väsentligt från förhållandena 1970? I så fall på vilket 
sätt: 

31. Vad anser Ni om arbetsmöjligheterna for filmarbetare i Sverige i dag? 
Har Ni några idéer eller förslag till hur de skulle kunna förbättras? 
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IV Filmstöd utomlands 

1 Inledning 

Materialet till denna översikt kommer hu
vudsakligen från tre håll. 1970 gjordes på 
utredningens begäran en enkät genom ut
rikesdepartementet beträffande filmstöd och 
filmbeskattning i vissa länder. Komplette
rande material har därefter samlats in un
der hand. Slutligen har en fransk kompa
rativ studie1 från 1972 varit till viss hjälp. 

I översikten koncentreras framställningen 
på Västeuropa samt Kanada och Israel. Som 
jämförelse behandlas också filmstödet i 
Ungern. Förhållandena i USA tas inte upp 
närmare med hänsyn till att det där inte 
finns något filmstöd i betydelsen statliga 
subventioner o. d. 

Karakteristiskt för de flesta av de under
sökta länderna är att formerna och omfatt
ningen av statligt filmstöd präglas av myc
ket snabba förändringar. Av tekniska skäl 
måste en undersökning av detta slag vara 
relativt föråldrad redan när den publiceras. 
Den accelererande ekonomiska krisen för 
biograffilm i flertalet länder har i många fall 
resulterat i radikala omprövningar av äldre 
stödsystem. En sammanställning av föreva
rande slag kan därför åldras lätt inte bara 
för att siffermaterialet är föråldrat utan 
även för att förutsättningarna för filmstödet 
f. n. ändras nästan kontinuerligt. 

1 L'aide dans le financement du film en 
France et å 1'étranger. Notes et Etudes docu-
mentaires Nos 3 861—3 862. La documentation 
fransaise. Studien har gjorts av Claude Degand, 
som är knuten till Centre National de la Cine
matographic 
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Filmstöd i Västeuropa samt Israel och Kanada 

världskriget olika statliga insatser för direkt 
filmstöd och/eller skattelättnader för bio
graffilm. Den avgörande drivkraften för 
statliga åtaganden inom filmsektorn var 
emellertid den kraftiga nedgång i biobesöken 
som utan undantag följde på TV:s utbred
ning i de aktuella länderna. 

Nedanstående tabell ger en föreställning 
om vad TV:s expansion betytt för filmin
dustrin. Nedgången i biobesöken står som 
synes i nästan direkt proportion till TV-
tätheten. 

Filmstödets utformning skiftar starkt i de 
aktuella länderna. 

Skatteförhållandena varierar. Generellt 
kan sägas att biografföreställningar tidigare 
var belagda med nöjesskatt eller motsvaran
de specialskatt. En av de första åtgärderna 

Biografbesök (milj.) 

1970 

193 
167 
921 
247 

32 
24 

183 
556 
331 

% minskning 
från toppåret 
till 1970 

86 
80 
79 
78 
71 
66 
55 
32 
18 

TV-licenser/ 
1 000 inv. 
1969 

284 
262 
392 
214 
207 
222 
201 
170 
167 

2.1 Allmänt 

Jämfört med statliga kulturpolitiska insatser 
på andra konstområden är filmstödet av re
lativt sent datum. Någon större omfattning 
fick det inte förrän på 50- och 60-talen. Ett 
viktigt undantag är Italien som hade ett ut
vecklat filmstödssystem redan mot slutet av 
30-talet. 

Motivet för statliga insatser på den tradi
tionellt kommersiella sektor som filmindu
strin utgör har i regel varit att trygga en 
inhemsk filmproduktion. Tyngdpunkten 
mellan de näringspolitiska, arbetsmarknads
politiska och kulturpolitiska motiven har 
skiftat. På kontinenten och i Storbritannien 
aktualiserade den ökade marknadsandelen 
nordamerikansk biograffilm efter andra 

Toppar 1965 

Storbritannien 
Västtyskland 
USA 
Japan 
Belgien 
Nederländerna 
Frankrike 
Italien 
Spanien 

1 Statistik saknas. 

1 430 (1949) 
818 (1956) 

4 400 (1946) 
1 127 (1958) 

110 (1955) 
70 (1955) 

411 (1957) 
819 (1955) 
403 (1966) 

327 
294 

1288 
372 
45 
36 

259 
663 

i 
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från statligt håll för att stödja filmbranschen 
var i regel att successivt införa skattelätt
nader åtminstone vad gäller den inhemska 
filmen. 

Statlig nöjesskatt på biografföreställning
ar har avskaffats i Storbritannien, Frank
rike, Nederländerna, Norge och Danmark. 
I Västtyskland, Kanada, Schweiz och Bel
gien utgår, i varje fall inom vissa områden, 
delstatlig och/eller kommunal nöjesskatt på 
biografföreställningar. 

Statlig nöjesskatt utgår fortfarande i 
Israel (även kommunal nöjesskatt), Finland 
(s.k. biografskatt) och Italien (diritti era-
riali). I samtliga fall återbärs skatten i olika 
grad (i Israel och Finland till de inhemska 
filmproducenterna och i Italien till biograf-
ägarna). 

Mervärdeskatt utgår på biografföreställ
ningar i Danmark, Frankrike, Belgien, Ne
derländerna och Västtyskland (differentie
rade skattesatser). 

Frågan om och i vilken utsträckning 
mervärdeskatt utgår på biografföreställning
ar är naturligtvis av stor betydelse när det 
gäller att bedöma statens ekonomiska rela
tioner till filmbranschen. Det har inte va
rit möjligt att i denna undersökning redo
visa nettoeffekten av mervärdeskatten dels 
där den utgår på biografföreställningar, dels 
där den inte gör det och alltså indirekt inne
bär ett statligt stöd till filmbranschen. En 
beräkning av dessa nettoeffekter skulle för
utsätta en ingående analys av branschens 
ekonomiska struktur i resp. land i syfte att 
få fram storleken av den ingående mer
värdeskatt som är avdragsgill om biograf
föreställningarna är underkastade mervärde
skatt men annars utgör en skattebelastning. 

I flera av de aktuella länderna finansieras 
olika filmstödåtgärder och möjliggörs en 
intern resursomfördelning inom branschen 
genom en specialdestinerad avgift på bio
grafbiljetterna eller bruttobiljettintäkterna. 
Det gäller Storbritannien (s. k. levy), Frank
rike (taxe additionelle och taxe de sortie), 
Västtyskland (Filmabgabe), Danmark (billet-
avgift; avgiftssystemet avvecklas dock 
fr. o. m. 1972 successivt) och Spanien. I Fin
land och Norge har steg tagits mot en par-
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tiell avgiftsfinansiering av filmstödet. Utom 
i Norge är avgiften lagfäst eller bunden 
genom avtal vari staten är avtalsslutande 
part. 

Filmstödet syftar som nämnts i allmänhet 
främst till att stärka den inhemska biograf
filmsproduktionen. Stödåtgärderna koncent
reras därför till produktionsledet. 

Ett medel att gynna den inhemska pro
duktionen vid sidan av finansiellt stöd är 
föreskrifter om att biograferna skall visa en 
viss mängd inhemsk film. Sådana repertoar
kvoter finns i Storbritannien, Italien och 
Spanien. 

Generellt produktionsstöd för biograf
film finns i alla de undersökta länderna 
utom Schweiz och Nederländerna. 

Det generella produktionsstödet i efter
hand är i allmänhet knutet till en viss pro
cent av bruttobiljettintäkterna (Storbritan
nien, Italien, Norge, Belgien, Frankrike och 
Spanien). I Västtyskland är det fixerat till 
högst ett visst belopp, i Danmark och Fin
land består det i återbetalning av avgiften 
till de inhemska producenterna. Även i Is
rael och Finland kan återbäringen av nöjes
skatten karakteriseras som ett generellt pro
duktionsstöd. 

Selektivt produktionsstöd för biograffilm 
i efterhand i form av premier, kvalitetspris 
o. d. förekommer i alla de undersökta län
derna utom Norge och Storbritannien. 

Selektivt förhandsstöd förekommer i olika 
former. Gränsen till olika slag av krediter 
är flytande. I Norge och Danmark förekom
mer produktionsgarantier, Frankrike och 
Schweiz har olika former av intäktsförskott. 
Den belgiska staten uppträder som med-
finansiär med rätt till ev. avkastning. I 
Nederländerna, Storbritannien, Italien, Spa
nien, Finland och Kanada finns olika kre
ditformer som i praktiken fungerar som 
förhandsstöd. 

I Västtyskland — som inte har något så
dant selektivt förhandsstöd — måste det 
erhållna produktionsstödet (såväl det gene
rella som det selektiva) reinvesteras i nya 
produktionsprojekt. Även i Frankrike måste 
det generella produktionsstödet reinvesteras. 

Stöd till kortfilmsproduktion utgår i 
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varierande utsträckning i Norge, Danmark, 
Finland, Belgien, Nederländerna, Schweiz, 
Frankrike, Västtyskland, Italien, Spanien 
och Kanada. I flera av dessa länder före
kommer även stöd för att trygga den in
hemska produktionen av journalfilm. 

Särskilt stöd till barnfilmsändamål ges i 
Norge, Finland, Storbritannien och Kanada. 

Stöd till biografledet förekommer i Dan
mark (utrustningsbidrag), Finland (räntesub
ventioner och lån), Frankrike (nyetable
rings-, moderniserings- och utrustningsbi
drag), Västtyskland (upprustnings- och ny
byggnadsbidrag) samt Italien (viss återbä
ring av nöjesskatten för biografer som en
bart visar italiensk film). 

Vissa av länderna har utbildat omfattande 
system för filmkrediter. Betydelsen av dessa 
är svår att mäta beloppsmässigt men de är 
av vikt vid en värdering av den allmänna 
situationen för filmproduktionen. Det gäller 
Storbritannien (National Film Finance Cor
poration till vilken staten tillskjutit grund
kapitalet), Frankrike och Spanien (statliga 
garantier för banklån för filmproduktion), 
Italien (den halvstatliga Banca del Lavoro) 
och Kanada (Canadian Film Development 
Corporation vars grundkapital utgörs av 
statsmedel). 

I vissa fall skulle det vara möjligt att för
dela filmkrediterna så att varje statligt an
slag till kreditkällan delades upp på det an
tal år under vilka kredit lämnats. Man hade 
på så sätt kunnat få fram ett årligt stöd till 
filmbranschen i form av icke återbetalade 
krediter. En sådan fördelning skulle emel
lertid vara missvisande med hänsyn till att 
de flesta länder noterar sjunkande besöks
siffror på biograferna och stigande under
skott för hela branschen. Att ett visst belopp 
för kreditändamål förbrukats under de gång
na fem åren säger därför ingenting om det 
årliga tillskottet av kreditmedel i nuläget. 

Även i ett par av marknadsekonomierna 
finns en statlig filmsektor som har betydelse 
för de allmänna produktionsbetingelserna. 
Det gäller i första hand Italien (Ente Auto
noma Gestione) och Kanada (National Film 
Board). I sammanhanget kan också nämnas 
det statligt/kommunala filmbolaget Norsk 
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Film A/S. Huvuddelen av de norska bio-
grafbiljettintäkterna kommer från kommu
nalt drivna biografer. 

Förhållandet mellan TV och filmbran
schen har reglerats i filmstödsyfte i några 
av länderna. I Frankrike har kulturminis
tern träffat avtal med det franska radio- och 
TV-bolaget (ORTF). I avtalet har andelen 
fransk biograffilm i TV reglerats och ORTF 
bundit sig att samarbeta med branschen och 
tillskjuta medel till olika filmändamål. I 
Västtyskland spärras TV-rättigheterna för 
stödda filmer under viss tid. 

Som framgått finansieras filmstödet i 
vissa fall av en avgift på biljettintäkterna, 
i andra fall direkt via statsbudgeten. I Fin
land, Norge, Storbritannien och Västtysk
land samt (övergångsvis) Danmark före
kommer bådadera. Administrationen av 
stödåtgärderna varierar härefter. 

I länder med avgiftssystem fördelas de 
inflytande medlen av särskilda institutioner. 
Det gäller Danmark (Det danske Film
institut), Norge (Norsk Kino- og Filmfond), 
Finland (Finlands filmstiftelse), Västtysk
land (Filmförderungsanstalt), Storbritannien 
(British Film Fund Agency) och Frankrike 
(Centre National de Cinematographic). 

Det statsfinansierade filmstödet admi
nistreras i Norge av kirke- og undervisnings
departementet, i Finland av undervisnings
ministeriet, i Västtyskland och Schweiz av 
inrikesministeriet, i Belgien av ekonomi- och 
kulturministerierna, i Nederländerna av kul
turministeriet samt i Italien och Spanien av 
turist- och nöjesministeriet. 

2.2 Länderbeskrivningar 

Mervärdeskatt, anslag för filmkrediter och 
förluster på statlig kommersiell filmverk
samhet är som nämnts tre betydelsefulla 
faktorer som inte kunnat tas med i under
sökningen av tekniska skäl. Utredningen 
har begränsat sig till att i tabelluppställ
ningarna i det följande ange vad utred
ningen känner till om dessa tre faktorer i 
varje land. Jämför man förhållandena i de 
olika länderna bör man därför se inte en-
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bart på siffervärdena utan också på de i 
vissa fall icke kvantifierade upplysningarna 
om de nämnda faktorerna. 

Vid sidan om dessa faktorer finns det 
också stödinsatser vilkas ekonomiska bety
delse inte kan kvantifieras men som det oak
tat ofta är av stor betydelse. 

2.2.1 Danmark 

Situationen inom filmsektorn 
Ett särdrag för den danska biografnäringen 
har varit att det till juli 1972 krävts tillstånd 
(bevilling) för att driva biografrörelse. Till
ståndet har varit avgiftsbelagt och tidsbe
gränsat. Systemet har hindrat uppkomsten 
av biografkedjor. 

Publikfrekvensen sjönk mellan 1948 och 
1963 med ca 50 %. Likaså sjönk omfånget 
och standarden på den inhemska filmpro
duktionen. Även antalet biografer minskade. 

Ca 375 biografer var i drift 1970. Antalet 
biografbesök uppgick samma år till 24 milj. 
28 danska spelfilmer producerades i genom
snitt per år under 60-talet. 

Filmstödets bakgrund och utformning 
Den kraftiga nedgången i filmproduktionen 
mötte statsmakterna med olika former av 
skattelättnader. Sålunda ersattes den 27,5-
procentiga nöjesskatten på biografföreställ
ningar med en 15-procentig skatt på bio
grafintäkterna. Vidare minskades biograf-
bevillningarna, dvs. avgifterna för tillstån
den att bedriva biografrörelse. 

Ett ytterligare steg för att stödja film-
och biografbranschen togs genom 1964 års 
film- och biograflag. I lagen stadgas om in
rättande av en filmfond »til fremme af 
filmkunst i Danmark». Fonden skulle finan
sieras genom dels en biljettavgift (15 % på 
biljettintäkterna från biografvisning av an
nan film än dansk spelfilm), dels bevill
ningsavgiften som bara belastar biografer 
med ett visst överskott. 

Efter avdrag för administrationskostna
der m. m. skulle fondmedlen fördelas på 
följande ändamål (den närmare fördelning
en bestämdes av fondstyrelsen): filmskolan, 
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stipendier, kortfilm, manuskriptstöd, pro
duktionsgarantier, kvalitetsbidrag, premier 
till filmuthyrare samt utrustningslån till bio
grafägare. Vidare skulle driftsunderskottet 
för den statliga filmcentralen och driftkost
naderna för det danska filmmuseet bestridas 
från fonden. 

Filmfonden finansierades som nämnts ge
nom bevillningsavgifterna och biljettavgif
terna på biografvisning av främst utländsk 
spelfilm. Biljettavgifterna vid visning av 
dansk film tillföll den danske producenten 
direkt och utgjorde alltså ett generellt ver
kande produktionsstöd. Produktionslånega
rantierna kan karakteriseras som ett selek
tivt förhandsstöd. De utgick bara till sådana 
projekt som antogs kunna belönas med kva
litetspris. 

Fondens styrelse skulle enligt lagen bestå 
av åtta ledamöter utsedda av kulturminis
tern, varav fyra skulle representera offent
liga intressen och de andra olika bransch
intressen. Vid sidan av filmfonden skulle 
finnas ett filmråd och ett biografråd för att 
bistå myndigheterna och fondstyrelsen som 
konstnärlig jury och rådgivande organ i 
biograffrågor. För kortfilmsfrågor fanns ett 
särskilt råd. 

Ny lag 1972: 1964 års film- och biograf
lag förutsatte en omprövning senast 1970/ 
71. En sådan omprövning kom dock till 
stånd först våren 1972. De viktigaste punk
terna i den nya lagen är följande (gäller 
fr. o. m. den 1 juli 1972): 
• Bevillningsavgiften avskaffas. Fri etable-
ringsrätt införs på biograf området vilket 
öppnar möjlighet att bilda kedjor. 
• Biljettavgiften avvecklas successivt för att 
upphöra i och med utgången av budgetåret 
1974/75. 

• Filmfonden ersätts med ett filminstitut 
(Det danske Filminstitut). När fondens till
gångar förbrukats skall institutets verksam
het finansieras med skattemedel. Institutet 
skall i stort sett anknyta till fondens tidigare 
verksamhetsområde. 

Den påtagligaste effekten av den nya 
filmlagen är att de danska filmproducen
terna går miste om det tidigare generella 
produktionsstödet (6—7 milj. DKr per år). 
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Filmstödets omfattning 

I Danmark är biografföreställningar belag
da med mervärdeskatt. 

Filmfondens intäkter (milj. DKr): 

Bevillningsavgiften: 1967/68 9,1 
1968/69 5,5 
1969/70 3,2 

Biljettavgiften: 1967/68 18,7 
1968/69 18,8 
1969/70 21,4 
1970/71 21,3 
1971/72 21,9 

Medelsfördelningen från filmfonden fram
går av följande uppställning (milj. DKr):1 

Generell återbäring 
Filmutbildning 
Stipendier 
Kortfilm 
Manuskriptstöd 
Produktionsgarantier 
Kvalitetsbidrag 
Filmuthyrarpremier 
Utrustningslån (bio
graferna) 
Administration m. m. 
Statens filmcentral 
Filmmuseet 
övrigt 

1967/68 
6,4 
1,3 
0,1 
1,7 
0,1 
2,2 
1,2 
0,2 

3,2 
1,1 
3,0 
1,2 
1,0 

22,7 

1968 
6,4 
1,6 
0,2 
2,8 
0,2 
2,0 
1,7 
0,2 

2,1 
0,8 
3,6 
1,6 
1,6 

24,8 

2.2.2 Norge 

Situationen inom filmsektorn 

Huvuddelen (ca 85 %) av de norska bio
grafintäkterna kommer från kommunalt 
drivna biografer. Någon samlad biograf
statistik finns inte. Statistiken för de kom
munala biograferna torde dock ge en repre
sentativ bild. Antalet biobesök vid dessa 
sjönk mellan 1960 och 1969 med ca 11 milj. 
till 15,6 milj. 

Antalet norska spelfilmer beräknades till 
i genomsnitt 6 per år under 60-talet. 

Filmstödets bakgrund och utformning 

Intill 1969 utgick en särskild skatt på bio
grafintäkterna. Skatten var differentierad 

m. h. t. om det var norsk eller utländsk 
film. Vid början av 60-talet uppgick skatten 
till ca 30 %. För att avhjälpa den filmkris 
som TV:s expansion ledde till infördes 
fr. o. m. 1963 successiva skattesänkningar. 
När skatten avskaffades 1969 uppgick den 
årliga intäkten till ca 8 milj. NKr. 

Sedan början av 60-talet har norsk spel
filmsproduktion fått statligt stöd i olika for
mer. Den officiella målsättningen för stö
det har varit att förbättra de ekonomiska 
villkoren för produktionen, främja pro
duktionens kvalitet och skapa möjligheter 
för en kontinuerlig produktion. 

Nuvarande stödformer infördes 1964. De 
innebär i korthet att norsk spelfilm kan 
påräkna statligt stöd i efterhand på högst 
45 % (generellt) eller 55 % (särskilt kost
nadskrävande projekt, efter ansökan) av 
bruttobiljettintäkterna för att täcka produk
tionskostnaderna. Vidare kan (selektivt) för
handsstöd medges i form av statliga garan
tier för produktionslån. Kvalitetspremiering 
i efterhand av spelfilm förekommer inte. 

Härutöver utgår statsbidrag till det kom
munalt/statliga filmbolaget Norsk Film A/S. 
bidrag till kortfilms- och barnfilmsproduk
tion samt stipendier till filmskapare m. m. 
Bidrag utgår till ambulerande föreställnings
verksamhet (som drivs av Statens filmsen-
tral med huvuduppgift att distribuera upp
lysnings- och undervisningsfilm). Norsk 
filminstitutt har till uppgift att insamla och 
registrera äldre filmer, hålla filmbibliotek 
m. m. Från institutet utgår bidrag till film-
klubbsverksamhet m. m. 

Från Norsk kulturfond utgår vissa bidrag 
till filmändamål, framförallt till konstnärlig 
fri kortfilm. 

Produktionsstödet administreras av kirke-
och undervisningsdepartementet som i dessa 
frågor biträds av Statens Filmproduksjons-
utvalg. I frågor om barnfilm är Statens barn
filmsnämnd rådgivande instans till departe
mentet. I övrigt fungerar Norsk filmråd 
som rådgivande organ i filmfrågor. Rådet 
inrättades 1969. Det har sju ledamöter, tre 

1 I denna och efterföljande tabeller redovisas 
stödbeloppen i resp. lands valuta. En kurslista 
återfinns på s. 271. 
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utsedda av departementet och fyra av 
branschorganisationerna. Rådet har vissa re
surser för manuskriptstöd samt export- och 
importbefrämjande verksamhet. 

Vid årsmötet för de kommunala biogra
fernas organisation 1970 grundades Norsk 
kino- og filmfond. Fonden — som vilar på 
en överenskommelse inom branschen utan 
statlig medverkan — finansieras med 2,6 % 
av bruttobiljettintäkterna vid biograferna. 
Filmhyrorna har avpassats så att det är för
månligare för enskilda biografer att betala 
avgiften till fonden än att stå utanför. Över
enskommelsen har härigenom fått allmän 
tillämpning. 

Medlen skall användas för att »arbeide 
for utvikling av film- og kinobransjen i 
Norge, herunder å fremme filmkulturell 
virksomhet og norsk filmproduksjon». Med
len skall fördelas på följande ändamål: 

1) Marknadsförings- och informationsåtgär

der 

2) Distributions- och visningsstöd av värde

full film 
3) Teknisk och facklig konsultationsverk

samhet 
4) Stöd till norsk filmproduktion 
5) Kurs- och utredningsverksamhet m. m. 
6) Lån till modernisering av nybyggen av 

biografer 
Fondens styrelse utses av de kommunala 

biografernas organisation. Härtill kommer 
en ledamot från organisationen för de en
skilda biograferna. 

Avgifterna till Norsk film- og kinofond 
inbringar ca 2 milj. NKr per år. 

2.2.3 Finland 

Situationen inom filmsektorn 
1969 var antalet biografer ca 340 och an
talet biobesök ca 10,5 milj. Det innebar en 
nedgång med ca 45 resp. 66 % jämfört med 
1958 då TV på allvar började vinna insteg 
i Finland. 

Filmstödets bakgrund och utformning 
Biografföreställningar belades på ett tidigt 
stadium med nöjesskatt. Fr. o. m. 1964 änd
rades skattens namn till biografskatt. Den 
utgick med 10 % på inträdesavgifterna. Om 
filmen hade »en svag konstnärlig kvalitet 
eller moralisk halt» höjdes skatten till 30 %. 
Undervisningsfilm, barnfilm, vetenskaplig 
film m. m. var skattefri. Vilken kategori en 
film skulle tillhöra bestämde statens film-
granskningsbyrå (det statliga censurorganet). 
Vid samma tid infördes också generell åter
bäring till inhemska producenter motsva
rande den skatt som influtit. 

Från undervisningsministeriet har sedan 
början av 60-talet utgått statligt stöd till 
olika filmändamål. Det har gällt bl. a. Fin
lands filmarkiv, understöd åt olika film-
konstorganisationer, kortfilmsstipendier 
(1966—1970), stipendier åt filmkonstnärer 
(sedan 1970) och kvalitetsstöd till den in
hemska filmproduktionen (sedan 1961). 

Filmstödets omfattning i Norge 

Statligt stöd (tusen NKr) 

Garantiförlust1 

Vanligt produktionsstöd 
Norsk Film A/S 
Barn- och kortfilm 
Filmrådet m. m. 
Norsk kulturfond 
Norsk filminstitutt 
Norsk bygdekino A/S 

1968 

755 
1900 
1 209 
1020 

838 
500 
348 
500 

Summa 7 070 

1969 

1 100 
1 800 
1262 

950 
1 340 

500 
402 
500 

7 854 

Garantiram var för resp. år 9 000, 12 000, 16 000, 19 000. 

1970 

1200 
2 100 
1300 
1 000 
1 514 
500 
456 

1971 

2 900 
2 200 
1 507 
1000 
1 589 

500 
500 

(inordnat i filmcentralen) 

8 070 10 196 
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Finlands filmstiftelse. Genom avtal mellan 
finska staten och filmbranschens organisa
tioner grundades i oktober 1969 Finlands 
filmstiftelse. Enligt avtalet skall stiftelsens 
främsta uppgift vara att genom lån och 
understöd främja och stödja den inhemska 
filmproduktionen och filmkonsten, biograf
verksamheten och övrig filmkultur. 

Avtalet förutsatte att biografskatten skulle 
reduceras med 10 %. I stället för den tidi
gare biograf skatten på 10 % skulle alltså 
en avgift på 4 % utgå till stiftelsen. Den 
tidigare »straffskatten» på 30 % ersattes 
med en avgift till stiftelsen på 4 % samt en 
statlig biografskatt på 20 %. 

Sammanfattningsvis kan sägas att uppgö
relsen kombinerade skattelättnad för bio
grafbranschen med upprättande av ett film-
politiskt instrument. Liksom tidigare skall 
generell återbäring ske till de inhemska 
producenterna, såväl av den kvarvarande 
biografskatten som av stiftelseavgiften. Av
talet innebar inte någon avlastning för sta
tens vidkommande av utgifter för filmända
mål. 

Avgifterna till stiftelsen drivs in genom 
filmuthyrarna. Stiftelsens styrelse skall bestå 
av fyra ledamöter utsedda av undervisnings
ministeriet samt tre utsedda av branschorga
nisationerna. 

Efter avdrag för förvaltningskostnader 
och avgifter till inhemska producenter skall 
inflytande medel fördelas efter följande prin
ciper: 

1) Högst 43 % som lån och understöd för 
inhemsk filmproduktion 

2) Högst 5 % för främjande av export av 
inhemska filmer och för deras deltagan
de i internationella filmfestivaler 

3) Högst 25 % för räntesubventioner och 
lån åt biografer 

4) Högst 10 % för import- och förevis
ningsstöd m. m. för konstnärligt värdefull 
film samt för barnfilmsverksamhet 

5) Högst 17 % för forsknings-, utbildnings-, 
publikations-, upplysnings- och informa
tionsverksamhet m. m. 

Avtalet gäller till utgången av 1974. Till 
dess drivs verksamheten på försök. Avtalet 
gäller under förutsättning att biografföre

ställningar inte påförs, vare sig direkt eller 
indirekt, annan skatteavgift eller pålaga än 
sådana som stipuleras i avtalet. 

Filmstödets omfattning 

Biografskatten: 
1968: 756 000 mk 
1969: 1 305 000 mk 
1970: 355 000 mk 
1971: 458 000 mk 

Statligt stöd till filmändamål (undervisnings
ministeriet): 

Kvalitetsstöd till filmproduktion: 
1968: 500 000 mk 
1969: 500 000 mk 
1970: 700 000 mk 
1971: 800 000 mk 

Kortfilmsstipendier, pris och stipendier till 
filmskapare, stöd till filmkonstorganisationer 
m. m.: 

1968: 100 000 mk 
1969: 140 000 mk 
1970: 320 000 mk 
1971: 340 000 mk 

Finlands filmarkiv: 
1968: 100 000 mk 
1969: 120 000 mk 
1970: 140 000 mk 
1971: 200 000 mk 

Återbäring av biografskatt till inhemska pro
ducenter: 

1968: 17 000mk 
1969: 178 000 mk 
1970: 138 000 mk 

Finlands filmstiftelse: 

1970 1971 

Inkomster (mk) 963 000 1514 000 
Utgifter (mk) 

Förvaltningskostna
der m. m. 105 000 173 000 
Återbäring till inhems
ka producenter 117 000 181000 
Stödverksamhet enligt 
ovan angivna principer 489 000 1 128 000 
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2.2.4 Storbritannien 

Situationen inom filmsektorn 
Antalet biografbesökare sjönk mellan 1963 
och 1966 från 449,1 milj. till 214,9 milj. 
Antalet biografer sjönk under samma pe
riod från 2 700 till 1 600. Produktionen av 
spelfilm har under perioden legat omkring 
45—50 filmer per år. 

Över 80 % av kapitalet för den brittiska 
filmproduktionen i slutet av 60-talet anses 
ha kommit från USA. Kriterierna på vilka 
filmer som är brittiska och berättigade till 
stöd är från en synpunkt mycket restriktiva, 
ur en annan liberala. Man kräver mycket 
omfattande insatser av brittisk arbetskraft 
och brittiska faciliteter för att en film skall 
få stöd. Däremot är det fullt tillräckligt att 
filmproducenten är ett i Storbritannien in
registrerat bolag, även om det är ett rent 
dotterbolag till ett utländskt bolag. 

Filmstödets bakgrund och utformning 
Nöjesskatt på biografföreställningar avskaf
fades 1960. Efter andra världskriget vidtogs 
olika åtgärder för att förbättra den brittiska 
filmindustrins villkor. Genom en lag 1949 
instiftades National Film Finance Corpora
tion för att tillförsäkra den brittiska film
industrin ett särskilt kreditsystem. 

1950 införde den brittiska filmbranschen 
på frivillig väg ett filmstöd (den s. k. Eady 
Plan). Resurser skapades genom en avgift 
(levy) på biljettpriserna. Systemet lagfästes 
1957. Förvaltningen av fondmedlen övertogs 
då av British Film Fund Agency. Fonden 
lyder under Board of Trade. 

Avgiften utgörs av en niondel av den del 
av biljettpriset som överstiger 1 V_ shilling. 
De sammanlagda medlen får per år inte un
derstiga 2 milj. pund eller överskrida 5 milj. 
pund. Av medlen utgår stöd till brittiska 
filmproducenter med 1,2 eller 2,5 gånger 
40 % av intäkterna på filmen i Storbritan
nien, beroende på filmens längd och kost
naderna för arbetskraft. Ur fonden utgår 
också ett årligt bidrag till Children's Film 
Foundation och — sedan 1970 — till Brit
ish Film Institute för institutets kvantitativt 
obetydliga filmproduktion (framför allt ex
perimentell film). 
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Rådgivande organ hos Board of Trade 
när det gäller filmfrågor är the Cinemato
graph Film Council, som bl. a. innehåller 
företrädare för filmbranschens organisatio
ner och berörda fackliga organisationer. 
Kvalitetspremiering i efterhand av spelfilm 
förekommer inte. 

Det finns i Storbritannien en särskild 
biograf kvot (screen quota) för brittisk film. 
Enligt bestämmelserna måste en viss del av 
den samlade visningstiden vid varje biograf 
reserveras för kvotfilmer. 

British Film Institute grundades redan 
1933 med uppgift att främja utvecklingen 
av filmkonsten. Under institutet sorterar 
cinematek, filmarkiv, filmbibliotek m. m. 
Institutet är engagerat i viss filmproduktion 
och verkar för att bibehålla och upprätta ett 
antal kvalitetsbiografer. Verksamheten fi
nansieras med statsmedel. 

National Film Finance Corporation 
(NFFC) har från grundandet till 1971 dis
ponerat 6 milj. pund. Från privata källor 
lånade NFFC dessutom upp 2 milj. pund. 
Fram till 1970 har 721 långfilmer och 
ett antal kortfilmer beviljats produktions
lån med sammanlagt 27,5 milj- pund mot 
en total återbetalning av 17,2 milj. pund. 
NFFC har dessutom gett krediter till film
bolaget British Lion Films. NFFC:s årliga 
förlust på produktionslån kan sålunda be
räknas till 175 200 pund. 

Enligt beslut av regeringen 1970 skulle 
NFFC fram till 1980 beviljas en förstärk
ning med sammanlagt 5 milj. pund av stats
medel. Sedan 1,5 milj. pund utbetalats be
slöt den nytillträdda konservativa regeringen 
att inte bevilja mer än en miljon pund och 
detta på villkor att den privata sektorn ställ
de 3 milj. pund till förfogande för ändamå
let. NFFC bildade sedermera ett konsortium 
med några privata banker. 1972 tillsköt re
geringen ytterligare 1 milj. pund, trots att 
den privata sektorn vid denna tidpunkt kun
de uppbringa bara 0,75 milj. pund. 

Som anmärkts tidigare är den genomsnitt
liga förlusten på produktionslån för en pe
riod som täcker de gångna 20 åren missvi
sande för att karakterisera omfattningen av 
stödinsatserna f. n. Förlusten under en 20-
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årsperiod fram till 1970 uppgår totalt till 
3,5 milj. pund medan förlusten under tiden 
1970—80 beräknas bli nära dubbelt så stor 
som under den föregående dubbelt så långa 
perioden. 

Filmstödets omfattning 
Film levy (milj. pund): 
1966/67 4,0 
1967/68 4,3 
1968/69 4,6 
1969/70 4,6 
1970/71 4,2 

Av beloppet har ca 0,2 milj. pund gått till 
Children's Film Foundation och återstoden 
till brittiska filmproducenter. 

Statsbidrag till British Film Institute: 
1968/69 410 000 pund 
1969/70 525 000 pund 
1970/71 625 000 pund 

Förlust på NFFC:s kreditgivning (inkl. Brit
ish Lion): 

1967 370 000 pund (utbetalat 936 000) 
1968 159 000 pund (utbetalat 259 000) 
1969 66 000 pund (utbetalat 778 000) 
1970 186 000 pund (utbetalat 862 000) 

2.2.5 Västtyskland 

Situationen inom filmsektorn 

Spelfilmsproduktionen har under 60-talet le
gat på i genomsnitt ca 80 filmer per år med 
en uppgång under senare delen av perioden. 
Antalet biografbesök sjönk mellan 1963 och 
1970 från 366 milj. till 167 milj. Antalet 
biografer sjönk under samma period från 
5 900 till 3 400. 

Filmstödets bakgrund och utformning 

Nöjesskatten på biograf föreställningar ligger 
inom den delstatliga beskattningsrätten. 

Förbundsregeringen började tidigt stödja 
västtysk filmproduktion genom framför allt 
olika former av kvalitetsbelöningar. Ett me-
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ra omfattande stöd till branschen i dess hel
het kom till stånd först 1967 genom en lag, 
Filmförderungsgesetz, varigenom en särskild 
institution — Filmförderungsantalt — grun
dades för ändamålet. Stödsystemet som 
byggde på en avgift (Filmabgabe) om 0.10 
DM per försåld biljett hade föregåtts av 
omfattande förhandlingar med bransch
organisationerna. 

Den slutliga utformningen innebar vä
sentliga eftergifter till biografägarsidan. Bl.a. 
skulle stöd utgå till biograferna, och filmen 
skulle få nedsättning av mervärdeskatten. 
Ett annat viktigt inslag i uppgörelsen från 
biografägarsynpunkt var att TV-rättigheter-
na för de filmer som skulle stödjas skulle 
reserveras för en viss tidsrymd. Härigenom 
kunde en bättre konkurrenssituation åstad
kommas gentemot TV. 

Av de inflytande avgifterna skall stöd 
utgå till filmproduktionen i form av dels 
grundbidrag, dels tilläggsbidrag. Grundbi
dragets storlek regleras av antalet sökande 
filmer och tillgången på medel (tidigare ut
gick bidraget med 150 000 DM). Det kan 
karakteriseras som generellt: det utgår till 
alla tyska långfilmer som fyller vissa grund
läggande tekniska och artistiska kvalitets
krav och för vilka bruttointäkterna uppgått 
till ett visst belopp. Producenterna till fil
mer som erhåller grundbidrag måste avstå 
från TV-rättigheterna till den stödda filmen 
under minst fem år. Rättigheterna förvaltas 
under denna tid av Filmförderungsanstalt. 
I ersättning erhåller producenterna 100 000 
DM. 

Tilläggsbidraget utdelas efter jury bedöm
ning till filmer som kan betraktas som »god 
underhållningsfilm». Stödet kan uppgå till 
högst 250 000 DM. Såväl grundbidrag som 
tilläggsbidrag måste i sin helhet reinvesteras 
i nya filmproduktioner. 

Även kortfilmsstödet måste i sin helhet 
reinvesteras. Det stöd till biografsidan som 
utgår av avgiftsmedel avser upprustning och 
modernisering av biograflokaler. 

Stödsystemet ändrades på vissa punkter 
fr. o. m. 1972. 

Filmförderungsanstalt leds av en direk
tion på två personer. Viktigare beslut fattas 
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av förvaltningsrådets presidium som omfat
tar sju personer. Förvaltningsrådet har 29 
ledamöter utsedda av bl. a. förbundsdagen, 
förbundsrådet och förbundsregeringen, TV-
bolagen samt branschorganisationerna. 

Enligt författningen får den federala re
geringen inte bedriva kulturpolitik i begrep
pets snävare bemärkelse. Mot bakgrund här
av har det näringspolitiska elementet i stöd
systemet betonats, även om man vid utform
ningen tagit hänsyn till vissa kulturpolitiska 
önskemål. 

Det tidigare nämnda stödet i form av pre
mier m. m. utgår från inrikesministeriet. Det 
är dock att märka att även kvalitetspriserna 
till lång- och kortfilm (varierande mellan 
150 000—300 000 resp. 40 000—50 000 
DM) förutsätts bli reinvesterade i nya pro
duktioner. 

Från inrikesministeriet utgår också pre
mier till filmarbetare, scenarios, manuskript 
m. m. Även biografer som visar god tysk 
film kan premieras. Priserna och premierna 
utdelas efter en jurybedömning. Från minis
teriet utgår vidare bidrag till filmfestivaler 
etc. samt filmutbildning. 

Från delstaterna utgår filmstöd i varie
rande utsträckning (produktionsbidrag, film
festivaler, filmklubbar m. m.). 

Filmstödets omfattning 

(milj. DM) 

Filmabgabe: 
1968: 15,4 
1969: 16,8 
1970: 15,4 
1971: 14,6 

Kommunal nöjesskatt på film: 

1968: 13,4 
1969: 12,4 
1970: 9,9 

Filmförderungsanstalts utgifter för film
ändamål: 
1968: 4,7 
1969: 13,5 
1970: 16,7 
1971: 15,0 

Statliga filmpremier m. m.: 

1967: 6,4 
1968: 5,6 
1969: 5,3 
1970: 6,0 
1971: 6,6 

Statsbidrag till filmarutbildning, filmfestiva

ler: 

ca 1,5 per år 

Delstatligt filmstöd: 

1969: 4,8 
1970: 5,9 
1971: 7,9 

2.2.6 Frankrike 

Situationen inom filmsektorn 

Antalet biobesök sjönk mellan 1963 och 
1969 från 292 milj. till 184 milj. Antalet 
biografer sjönk mellan 1963 och 1970 från 
5 683 till 4 475. Långfilmsproduktionen (in
kluderar förutom spelfilm även dokumen
tära långfilmer o. d.) har under perioden 
rört sig omkring 110 filmer per år. Av de 
154 filmer som producerades 1969 var drygt 
hälften fransk-utländska samproduktioner. 

Filmstödets bakgrund och utformning 

I slutet av 40-talet infördes olika former av 
stöd till den franska filmindustrin. Bakgrun
den till de statliga ingripandena var det upp
lösningstillstånd vari den franska filmindu
strin befann sig efter andra världskriget, 
den hårda konkurrensen från amerikansk 
film, de höga skattesatserna samt filmindu
strins artistiska och kulturella karaktär. Nu 
gällande stödordning daterar sig från 1959. 

Intill utgången av 1969 var biograf före
ställningar belagda med en specialskatt 
(impöt spécifique). Denna skatt har nu av
skaffats och ersatts med mervärdeskatt. 

Det franska filmstödet finansieras genom 
en särskild avgift på biljetterna (taxe addi-
tionelle). Avgiften utgår med olika procent
satser beroende på biljettprisets storlek. To
talt inbringar de ca 15 % av biljettintäk-
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terna. Utöver taxe additionelie utgår en sär
skild avgift i proportion till filmens längd 
(taxe de sortie). Nettot av denna avgift blir 
dock begränsat eftersom skatten betalas till
baka när det gäller visning av fransk film 
eller film från land dit fransk film expor
teras. F r . o . m . 1973 avskaffas taxe de 
sortie och ändras konstruktionen av taxe 
additionelle. 

Det franska filmstödet omfattar produk
tions- och biografsidan men inte distribu
tionen. Både generella och selektiva stöd
former förekommer. Eftersom fransk eller 
fransk-utländsk film svarar för ungefär 
50 % av biografintäkterna torde den genom 
stödet kompenseras med ungefär dubbelt så 
mycket som den förlorar i taxe additionelie. 

Det generella stödet till långfilms produk
tionen utgår i proportion till biljettintäkter
na (13 % av intäkterna intill ett belopp av 
7,5 milj. Fr och 7 % av överskjutande be
lopp). Stödet är avsett att användas för fi
nansiering av ny produktion eller för att 
reglera skulder för tidigare produktioner. 

Det selektiva stödet till långfilms produk
tionen utbetalas i form av förskott på intäk
terna. Stödet kan utgå både i förhand (ma
nusbedömning) och efter förevisning av fil
men. En särskild jury beslutar om stödet. 
Detta kan ibland kompletteras med ett för
skott på det generella stödet. Om de faktiska 
intäkterna visar sig otillräckliga förvandlas 
förskottet till ren subvention. 

Stödet till kortfilms produktion utgår se
lektivt, stödet till journalfilmsproduktion 
både selektivt och generellt. Bidrag utgår 
också till utrustning m. m. av ateljéer och 
laboratorier. 

Medel ställs till förfogande för en garan
tifond för banklån för filmproducenter och 
biografer. Systemet innebär att lån kan be
viljas av ett bankkonsortium som bildats för 
ändamålet. För att underlätta beviljande av 
krediter har en garantifond inrättats vars 
totalbelopp är fastställt till 4 milj. Fr. Den 
totala volymen lån till franska producenter 
kan uppgå till fem gånger det statliga garan
tibeloppet. 

Biografsidan kan tillgodogöra sig bidrag 
för nyetablering av biografer. Härutöver 
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utgår ett generellt stöd till biograferna som 
beräknas med utgångspunkt i det avgifts
belopp som biografen levererat in. Stödet 
är avsett att finansiera upprustnings- och 
moderniseringsarbeten. 

Stöd utgår slutligen till filmfestivaler, 
filmutbildning m. m. 

Stödet administreras av den statliga myn
digheten Centre National de la Cinemato
graphic (C. N. C ) . C. N. C. grundades 1946 
och är underställt kulturministeriet. 

Våren 1972 slöts ett avtal mellan franske 
kulturministern och det franska radio- och 
TV-bolaget (ORTF). Utöver bl. a. riktlinjer 
för en begränsning av utbudet av spelfilm i 
TV överenskoms att ORTF årligen t. o. m. 
1975 tillskjuter 5 milj. Fr för filmstöd inom 
ramen för gällande stödordning. Dessutom 
förbinder sig ORTF att genom ett nytt sy
stem för samproduktion av film tillföra 
långfilmsproduktionen ett årligt tillskott av 
5,1 milj. Fr fram till 1975. 

Det franska stödsystemet har traditionellt 
syftat till en resursomfördelning inom film
branschen, alltså utan vare sig nettobelast
ning eller nettotillskott för statskassan. Den
na princip är rubbad i och med avtalet med 
ORTF. Visserligen kan inte de medel som 
ORTF satsar i den franska biograffilms
branschen anses vara skattemedel eftersom 
radio- och TV-verksamheten är licensfinan-
sierad. Men ORTF sorterar direkt under 
regeringen och det kan därför vara oegent
ligt att tala om ett verkligt avtal mellan 
kulturministern och ORTF. I själva verket 
torde det vara riktigare att säga att rege
ringen accepterat att filmstödet inte längre 
begränsas till en intern resursomfördelning 
inom filmbranschen: man genomför även 
en resurstilldelning från TV till filmbran
schen, dvs. ytterst från TV-tittarna till film
branschen. I en sådan situation torde di
stinktionen mellan TV-tittare och skatte
betalare vara av begränsat intresse. 

Filmstödets omfattning 

Den samlade biografskatten (impot spéci-
fique) som avskaffades 1969 inbringade ca 
110 milj. F r per år. 
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Statligt filmstöd i Frankrike (milj. Fr) 

Intäkter 

Taxe additionelie 
Taxe de sortie 
Återbetalning av lån1 

Återbetalning av förskott av intäkter 

Summa 
Utgifter 
Generellt produktionsstöd (långfilm) 
Selektivt produktionsstöd (långfilm) 
Kortfilmsstöd 
Journalfilmsstöd 
Teknisk utrustning m. m. 
Återbetalning av taxe de sortie 
Garantier på banklån 
Nyetableringsbidrag till biografer 
Generellt biograf stöd 
Filmundervisning m. m. 
Administration 

Summa 

1 Lån beviljade fram till 1966. 

2.2.7 Nederländerna 

Situationen inom filmsektorn 
Antalet biobesök sjönk mellan 1963 och 
1969 från 43 milj. till 25 milj. Antalet bio
grafer sjönk under samma period från 552 
till 434. Spelfilmsproduktionen har uppgått 
till i genomsnitt 4—5 filmer per år under 
perioden. 

Filmstödets bakgrund och utformning 
Nöjesskatt på biografföreställningar (kom
munal beskattningsrätt) avskaffades 1971. 
Den uppgick då till ca 15,6 % av brutto
biljettintäkterna. Under perioden från mer
värdeskattens införande för film 1968 till 
1971 åtnjöt biograferna kompensation med 
ca 80 % av utgående nöjesskatt. 

Statligt filmstöd utgår dels direkt via ett 
anslag från kulturministeriet (kortfilm och 
diverse aktiviteter som festivaldeltagande 
o. d.), dels genom bidrag till produktions
fonden för holländsk film. Fonden grunda
des 1965 av den holländska filmbransch
organisationen Nederlandse Bioscoopbond 
(NBB). Från sina medlemsavgifter tillskju
ter även NBB medel till fonden. 
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1968 1969 1970 1971 

4 

3,5 

128,5 

50,3 
7 
3,65 
3,5 

0,9 
5 
2 
39,5 
6,1 
3,2 

121,15 

4 

3,5 

128,5 

53 
9 
4,65 
3,5 
2,5 
1 
2 
2 
44 
5,35 
3,5 

130,40 

4 
2 
3,5 

125,5 

50,05 
10,45 
4,65 
5,45 
2,5 
1 
1,5 
1,5 

39,05 
6,35 
4 

126,50 

4,5 
1,5 
3,25 

127,25 

46 
12 
4,65 
3,5 
4 
2 
1,5 
1 

41 
7,35 
4,25 

127,25 

Syftet med fonden är att minska riskta
gandet för de enskilda spelfilmsproducen
terna. Till dessa utgår krediter som skall 
återbetalas av vinsten. I praktiken blir det 
härigenom fråga om ett stöd. Under 60-ta-
let kan subventionen uppskattas till 100 000 
fl per film. 

Majoriteten av fondstyrelsen utses av 
NBB. 

Filmstödets omfattning 

Nöjesskatten (nu avskaffad) inbringade ca 
12 milj. fl om året. 

Statsbidrag till produktionsfonden för hol
ländsk film (spelfilmsproduktion) (tusen fl): 

1967 1 075 
1968 1 125 
1969 1 250 
1970 1 525 

Stöd till kortfilms- och journalfilmsproduk
tion (tusen fl): 

1967 1 225 
1968 1 350 
1969 1515 
1970 1 805 
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Stöd till filmarkiv, filmmuseer etc. samt till 
festivaldeltagande (tusen fl.): 
1968 485 
1969 683 
1970 752 

2.2.8 Belgien 

Situationen inom filmsektorn 
Antalet biografbesök sjönk under perioden 
1963—1969 från 53 milj. till 31 milj. An
talet biografer sjönk från 1 259 till 730. Den 
belgiska spelfilmsproduktionen har under 
hela den aktuella perioden varit obetydlig 
(i genomsnitt en film per år) men har un
der de senaste åren ökat avsevärt. 

Filmstödets bakgrund och utformning 
Statlig nöjesskatt på biografföreställningar 
avskaffades 1949. I stället utgår kommunal 
nöjesskatt som nu är under avveckling. En 
statlig skatt på film uthyrningen utgår även. 

Produktion av rent belgiska långfilmer 
förekom knappast tidigare, däremot pro
duktion av kortfilm. 

Statligt filmstöd utgår via ekonomi- och 
kulturministerierna. Från ekonomiministe
riet utgick intill 1972 återbäring för erlagd 
nöjesskatt. Återbäringen gällde såväl lång
film som kortfilm och journalfilm. Detta 
generella produktionsstöd utgår numera i 
proportion till biljettintäkterna. 

Produktionsstödet från kulturministeriet 
gäller produktion av ett 20-tal filmer per 
år — huvudsakligen kortfilm av kulturell 
karaktär — och deras spridning i utlandet. 
Stödet innebär att staten går in som med
producent med rätt till del i filmens ev. 
avkastning. Någon sådan avkastning har 
dock inte redovisats under de senaste fem 
åren. 

För 1972 och 1973 har stödet från såväl 
ekonomi- som kulturministeriet ökat kraf
tigt. 

Mervärdeskatt på film infördes 1971. 

Filmstödets omfattning 
Kommunal nöjesskatt (milj. BFr): 
1966: 201 
1967: 209 
1968: 194 

Den statliga skatten på filmuthyrning be
räknas inbringa ca 3 milj. BFr per år. 

Statligt filmstöd: 
Stöd från ekonomiministeriet (återbäring på 
den kommunala nöjesskatten): Stödet upp
gick 1970 till ca 19 milj. BFr varav ca 2 
milj. gick till långfilm och återstoden tiil 
kort- och journalfilm. För 1971 beräknas 
stödet till 24 milj. BFr. 

Produktionsstöd från kulturministeriet (milj. 
BFr): 
1968: 15 
1969: 30 
1970: 32,5 

Dessutom utgår statligt stöd till filmhisto
riska samlingar o. d. med följande belopp 
(milj. BFr): 
1968: 5,7 
1969: 6,5 
1970: 6,5 

2.2.9 Schweiz 

Situationen inom filmsektorn 
Med hänsyn till kulturgemenskapen med 
Tyskland, Frankrike och Italien har den 
schweiziska filmproduktionen inte någon 
stark ställning. De filmer som producerats 
i Schweiz under senare år har åtminstone 
delvis finansierats med utländskt kapital. 

Filmstödets bakgrund och utformning 
Nöjesskatt på biografföreställningar utgår 
i varierande utsträckning (beskattningsrätten 
är kantonal och kommunal). I genomsnitt 
ligger skatten på 10—15 %. 

På förbundsplanet har stöd till olika film
aktiviteter utgått sedan 1963. Stödet har 
avsett allmänna filmkulturella ändamål, pro
duktionsbidrag för dokumentärfilm, kvali
tetspremier för spelfilm och kortfilm samt 
stipendier. Vidare har bidrag utgått till 
schweizisk journalfilm. Fr. o. m. 1970 utgår 
produktionsstöd till spelfilm. Stödet uppgår 
till högst 200 000 SFr och måste återbetalas 
om filmen skulle inbringa ett överskott. 
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Filmstödet administreras av inrikesministe
riet. 

I begränsad utsträckning utgår stöd från 
kantonerna till olika filmändamål. Det gäl
ler framför allt bidrag till filmfestivaler och 
filmproduktioner av lokalt intresse. 

Filmstödets omfattning 

(milj. SFr) 
Förbundsutgifter 

1968 1969 1970 

Filmkulturella ändamål, 
kvalitetsstöd m. m. 0,7 0,9 0,9 
Produktionsstöd för 
spelfilm 0,6 
Journalfilmsbidrag 0,4 0,4 0,5 

1,1 1,3 2,0 

Inkomster av nöjesskatt (kantonal och 
kommunal) beräknas till ca 12 milj. SFr per 
år. 

2.2.10 Italien 

Situationen inom filmsektorn 
Antalet biobesök minskade under perioden 
1963—1969 från 697 milj. till 551 milj. 
Antalet biografer minskade under samma 
period från 10 410 till 9 439. (Det bör ob
serveras att ungefär 75 % av biograferna 
spelar mindre än en gång om dagen.) 

Långfilmsproduktionen (såväl spelfilm 
som dokumentär långfilm o. d.) låg under 
perioden på i genomsnitt 125 filmer per år. 
Av 248 långfilmer producerade 1969 var 
104 italiensk-utländska samproduktioner. 

Minskningen i besöksfrekvens och antalet 
biografer har varit förhållandevis lägre än i 
andra länder. På senare år tycks emellertid 
minskningen ske i snabbare takt än under 
den tidigare delen av 60-talet. Den har 
emellertid inte påverkat filmproduktionen 
som under senare år visat en stigande ten
dens. 

Filmstödets bakgrund och utformning 

Redan 1927 infördes i Italien olika former 

av filmstöd. 1935 bildades en sektion för 

filmkrediter inom Banca del Lavoro och 
1938 infördes en ordning med stöd till lång
filmerna i proportion till biljettintäkterna. 
Nu gällande stödordning gäller sedan 1966. 
Den syftar till att på olika sätt stärka den 
kvalitativt högtstående italienska filmpro
duktionen. 

Biografföreställningar i Italien är belagda 
med en särskild statlig avgift (diritti erariali). 
Avgifterna — som inte är direkt kopplade 
till filmstödet bortsett från återbäringen till 
vissa biografer — varierar mellan 5 och 
45 % beroende på biljettpriserna. Totalt ut
gör de 20—25 % av biljettintäkterna. Till 
biografer som visar bara italiensk film åter
betalas mellan 18 och 60 % av vad som er-
lagts i diritti erariali. 

Ett särdrag i den italienska filmpolitiken 
är att italienska eller italiensk-utländska fil
mer som fyller vissa konstnärliga och tek
niska minimikrav uppförs på den s. k. obli
gatoriska visningslistan. Biograferna måste 
visa sådana filmer minst 100 dagar om året. 

Det generella långfilmsstödet består i att 
en producent till en film som förts upp på 
den obligatoriska listan får ett belopp mot
svarande 13 % av bruttobiljettintäkterna 
under fem år. På samma sätt delar den 
italienske filmregissören, manusförfattaren 
och scenografen på 0,4 % av bruttobiljett
intäkterna. 

Selektivt långfilmsstöd består i 20 kvali
tetspris per år om 40 milj. lire. Av beloppet 
tillfaller 71 % producenten. Återstoden de
las enligt vissa regler mellan regissören mi l . 
Ministero de Turismo e dello Spettacolo 
avgör vilka filmer som skall tilldelas kvali
tetspris. 

Biograf som visar film som fått kvalitets
pris erhåller ytterligare 25 % återbäring av 
erlagda diritti erariali. För kortfilm utdelas 
ett antal kvalitetspris på 5,5—10 milj. lire. 
Även för visning av premierad kortfilm kan 
biograferna påräkna skatteåterbäring. Sam
ma system gäller för journalfilm. För olika 
filmaktiviteter (filmutbildning, cinematek 
etc , barn- och ungdomsfilm) utgår också 
statligt stöd. 

Det italienska filmkreditsystemet är myc
ket utvecklat. Det halvstatliga kreditinstitu-

SOU 1973: 16 267 



tet Banca del Lavoro har en särskild avdel
ning härför. Krediter beviljas lång- och kort
filmsproduktioner, modernisering av film
ateljéer o. d., versionering av utländsk film 
och modernisering av biografer. Räntor sub
ventioneras. 

Krediterna beräknas svara för drygt en 
tredjedel av kostnaderna för den italienska 
filmproduktionen. När krediterna inte be
talas tillbaka övergår de i praktiken till att 
bli vanligt stöd. Kreditgivningen har vid ett 
par tillfällen hamnat i en svår kris. 

1971 ökades lånekapitalet med 13 miljar
der lire avsedda att användas för selektiva 
krediter under den följande femårsperioden 
med 85 % för produktion, distribution och 
export av italiensk film samt återstoden för 
modernisering och etablering av biografer. 

För att rätt kunna bedöma det statliga 
engagemanget i filmlivet i Italien måste ock
så noteras den statliga filmsektor som är 
samlad under Ente Gestione Cinema. Hit 
hör ett produktionsbolag, ett ateljéföretag 
och ett distributionsföretag. I början av 
1971 tillfördes bolaget ett kapital på 40 mil
jarder lire för att under en femårsperiod 
befrämja produktion och distribution av 
kvalitativt högtstående spelfilm samt 8 mil
jarder lire för att sanera bolagets ekonomi. 

Filmstödets omfattning 

Diritti erariali (miljarder lire): 

1967: 36,5 

1968: 39 

1969: 44 

Härav torde 25 miljarder lire avse italienska 
eller italiensk-utländska filmer. 

Statligt filmstöd 1969 (miljarder lire): 

Återbetalning till biograferna av 
diritti erariali 10 
Generellt långfilmsstöd 13,65 
Selektivt långfilmsstöd 0,8 
Kortfilmsstöd 0,854 
Diverse filmaktiviteter (utbildning, 
festivaler etc.) 1,5 
Anslag för räntekostnader 0,7 

Summa 27,5 
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Kreditgivningen: 
Under 1969 gavs lån till ett sammanlagt 
belopp av 19,8 miljarder lire fördelade på 
98 filmer, vilket beräknades motsvara ca 
40 % av produktionskostnaderna. 

2.2.11 Spanien 

Filmstödets bakgrund och utformning 

Tidigare stödsystem från 1964 avlöstes 1971 
av en ny ordning. Huvudelementet i det 
gamla systemet var en ersättning i viss pro
portion till de spanska filmernas biljettin
täkter. Filmer »av speciellt intresse» kunde 
dessutom påräkna ett tilläggsbidrag. Åtgär
derna skulle i princip finansieras genom en 
allmän avgift på biografintäkterna, skatt på 
reklamfilm som visades på biograferna samt 
avgift på import och dubbning av utländsk 
film. Systemet var i stort sett automatiskt 
och innehöll inte några effektiva spärrar, 
t. ex. tak för utbetalning av tilläggsbidrag. 
Följden blev ett växande underskott som 
vid slutet av 60-talet uppgick till ca 230 
milj. pts. 

Den viktigaste nyheten i det nya stöd
systemet var att biograf avgiften höjdes från 
2 till 3,5 %. Det allmänna produktionsstödet 
underkastas vissa spärrar. Maximibeloppet 
är fixerat till 6 milj. pts per film. Det kan 
ökas till 12 milj. om producenten kan visa 
att han investerat mer än 15 milj. pts i 
filmen. De filmer som anses vara av »sär
skilt intresse» kan få bidrag som uppgår till 
dubbla det normala beloppet, dock under 
förutsättning att summan av dessa belopp 
inte överstiger 10 % av vad som anslagits 
för ändamålet. 

Utöver biljettavgiften gäller en skatt på 
5 % »för skydd av minderåriga» samt en 
skatt på 0,7 % som tillkommer de lokala 
myndigheterna. 

2.2.12 Israel 

Situationen inom filmsektorn 

Antalet biografbesök sjönk mellan 1968 och 
1971 från 50,3 till 34,2 milj. (TV infördes 
1968.) Antalet biografer uppgick under åren 
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Filmstödets omfattning i Spanien 

(milj. pts) 

Inkomster 
Import- och dubbningsavgift 
Biljettavgift 
Film-reklamskatt 

Summa 
Utgifter 
Förskott 
Allmänt stöd i % av biljettintäkterna 
Stöd till filmer »av särskilt intresse» 
och kortfilm 
Återbetalning av kredit för skyddsfonden 
Bidrag till Banco de Crédito Industrial för 
täckande av borgen (produktionskrediter) 
Filmfestivaler m. m. 

1967 

13,7 

Summa 151,2 

1968 

5,7 

287,2 

1969 

5,9 

206 

Enl. 1971 
års system 

ca 200/år 

61,5 
56,2 

19,8 

147,9 

74,1 
59,5 

92,7 

45 
62,4 

105 
245 
30 

380 

150 

20 
47 

53 
10 

280 

före 1968 till konstant ca 300 men hade 
1969 sjunkit till ca 280. 

Filmstödets bakgrund och utformning 
I slutet av 60-talet gjordes i Israel betydande 
insatser för att stimulera utvecklingen av 
den israeliska spelfilmsproduktionen. Israel 
har dessutom, främst i syfte att locka ut
ländska filmproducenter att göra inspelning
ar i landet, varit angeläget att sluta sam
produktionsavtal med olika länder, däribland 
Sverige. Som en följd av dessa ansträngning
ar har ett inte obetydligt antal amerikanska 
filmer spelats in i Israel. Men även den rent 
nationella produktionen stiger och uppgår 
nu till nära 20 filmer om året. 

Biografföreställningar i Israel är belagda 
med nöjesskatt varierande mellan 50 och 
115 % av biljettpriset. Huvuddelen av skat
ten tillfaller kommunen medan en mindre 
del går till staten. 

Den israeliska filmindustrin åtnjuter se
dan 1969 stöd i form av återbetalning på 
28—32 % av biljettens bruttopris. Före 
1969 var ersättningen ungefär en tredjedel 
lägre. 

Israelisk film erhåller särskilda export
premier. 1969 bildades med statligt bistånd 
ett filmfinansieringsföretag, Cenfilco-Israel 

Ltd. Motivet för det statliga engagemanget 
i filmproduktionen har varit att dels få in 
utländsk valuta, dels sprida information om 
Israel i utlandet. En tredjedel av grund
kapitalet, 6 milj. israeliska pund, har staten 
skjutit till. De statliga aktiviteterna på film
området administreras främst av handels
ministeriet. 

Ett medel att attrahera utländska film
producenter är särskilda kursfavörer. Så
lunda beviljas en rabatt på 30 % på väx
lingskursen för belopp som förbrukas i 
Israel under en filminspelning. Nettokost
naderna för staten för favörer av detta slag 
är svårt att beräkna. 

Från kulturministeriet har på senare år 
lämnats stöd till konstnärligt värdefull israe
lisk filmproduktion. Stödet utgörs av dels 
premier, dels manuskriptstöd o. d. vilket se
nare skall återbetalas om intäkterna för pro
duktionen täcker kostnaderna. 1971 utbe
talades 300 000 israeliska pund. 

Filmstödets omfattning 
(milj. israeliska pund) 
Kommunal och statlig nöjesskatt: 
1968/69 43,2 (varav statlig 6,1) 
1969/70 41,5 (varav statlig 5,8) 
1970/71 34,2 (varav statlig 2,5) 
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Återbäring av nöjesskatten: 
1968/69 1,7 
1969/70 1,5 
1970/71 1,2 

Stöd till journalfilm m. m.: 
1968/69 0,8 
1969/70 0,7 
1970/71 0,5 

Denna tablå innehåller inte de indirekta 
och svårmätbara förmåner som den israelis
ka filmindustrin åtnjuter på lånemarknaden 
och från tullsynpunkt. Inte heller kan effek
ten av Cenfilco fås med i en tablå av detta 
slag. Av brist på uppgifter har kulturmini
steriets andel av filmstödet inte heller tagits 
med. Det uppgick 1971 till 0,3 milj. israe
liska pund. 

2.2.13 Kanada 

Situationen inom filmsektorn 
Antalet biobesök sjönk mellan 1963 och 
1968 från 100,8 till 97,2 milj. Antalet bio
grafer uppgick 1968 till 1 409. 

Filmstödets bakgrund och utformning 
Den federala regeringen pålägger inte nöjes
skatt på biografföreställningar. Denna be
skattningsrätt tillkommer provinserna som 
utnyttjar den i många fall. 

De första filmpolitiska åtgärderna från 
den federala regeringens sida togs redan 
före andra världskriget. 1939 grundades 
National Film Board (NFB) vars ursprung
liga syfte var att producera och distribuera 
informationsfilm om Kanada i Kanada och 
utomlands. Under 50- och 60-talen började 
NFB också att producera dokumentär kort
film och viss spelfilm. NFB har omfattande 
tekniska resurser och en teknisk och kreativ 
personal som uppgår till flera hundra per
soner. Årligen produceras ca 150 filmer. 
Verksamheten bekostas genom dels ett fede
ralt bidrag, dels beställningsuppdrag från 
olika myndigheter samt inkomster från för
säljning m. m. Den årliga budgeten ligger 
omkring 20 milj. dollar. 

Bortsett från den filmproduktion som 
ägde rum inom ramen för NFB levde den 
kanadensiska filmkulturen under ytterligt 
svåra betingelser. En avgörande faktor i 
sammanhanget var att drygt två tredjedelar 
av biograf sektorn är US A-ägd. 

1967 instiftades emellertid ett federalt ut
vecklingsbolag, Canadian Film Development 
Corporation (CFDC), med uppgift att be
främja utvecklingen av en kanadensisk lång
filmsindustri. Bolaget skulle kunna inträda 
som medfinansiär mot andel i avkastningen, 
bevilja lån mot ränta, utdela belöningar och 
bevilja stöd till filmarbetare. Till bolagets 
förfogande ställdes en fond om 10 milj. 
dollar. Utgifterna för verksamheten skall 
täckas genom dels fonden, dels återbetal
ning av lämnade lån och avkastning av in
vesteringar. 

CFDC har som princip att de producenter 
som ansöker om stöd först skall träffa avtal 
med en distributör som förbinder sig att in
vestera åtminstone 50 % av filmens budget. 
Vid slutet av sitt tredje verksamhetsår hade 
bolaget uppträtt som medfinansiär i 46 ka
nadensiska långfilmer med sammanlagt 4 
milj. dollar. Övriga kanadensiska finansiärer 
beräknas ha stått för 4 milj. dollar och ut
ländska finansiärer för 4 milj. Till filmar
betare utdelades under det andra verksam
hetsåret dels bidrag om sammanlagt 100 000 
dollar till sex filmarbetare som skulle göra 
sin första långfilm, dels 25 000 dollar till 
åtta personer som ansökt om stöd för olika 
kortfilmsprojekt. 

CFDC:s styrelse utses av regeringen. Le
damöterna får inte ha något samröre med 
filmbranschen. Till regeringen och CFDC 
är knutet ett »filmråd» med representanter 
för branschen och filmarbetarna. 

Den kanadensiska långfilmsproduktionen 
fortsätter att öka. Långfilm producerad i 
Kanada visas emellertid sällan på kanaden
siska biografer vilkas repertoar är starkt knu
ten till biograf repertoaren i USA. De bety
dande insatser som gjorts för att stimulera 
Kanadas långfilmsproduktion har alltså hit
tills inte nämnvärt återspeglats i distribu
tionen och visningen av filmerna. 

Genom Canada Council — ett federalt 
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organ för främjande av forskning och konst 
m. m. — utgår federalt stöd till olika film
aktiviteter (kanadensiska filminstitutet, film
bibliotek, filmarkiv m. m.). 

I den mån provinserna lämnar stöd till 
olika filmändamål är det inte kopplat till 
den nöjesskatt som de tar in på biograf-
föreställningarna. 

Filmstödets omfattning (milj. Can. dollar) 

Delstatlig nöjesskatt: 
1966 6,5 
1967 7,2 
1968 8,3 

Federala bidrag till National Film Board: 
1968/69 9,5 
1969/70 10 
1970/71 10 

Kurslista 
Till ledning för bedömningen av värdet av 
olika statliga insatser redovisas nedan kursen 
för de aktuella valutorna i december 1972. Det 
bör observeras att flera av valutorna har un
dergått kraftiga förändringar under den under
sökta perioden. 

Danmark 
Norge 
Finland 
Storbritannien 
Västtyskland 
Frankrike 
Nederländerna 
Belgien 
Schweiz 
Italien 
Spanien 
Israel 
Kanada 

Valutaslag 

100 DKr 
100 NKr 
100 mk 

1 pund 
100 DM 
100 Fr 
100 fl 
100 BFr 
100 SFr 
100 lire 
100 pts 

1 isr.pund 
1 Can.dollar 

Säljkurs 

69:50 
71:60 

113:90 
11:15 

148: 40 
93: — 

147:30 
10: 79 

126: — 
0:81 
7:57 
1:15 
4:79 

Bidrag genom Canada Council: 
1968/69 0,1 
1969/70 0,1 
1970/71 1,1 

CFDC: 

Utbetalt 

Manuskriptstöd o. d. 
Medfinansiering av 
produktion 
Lån 

Summa 

Sammanlagd insats 
(Antal bedömda projekt 

1969 

0,1 

0,3 

0,4 

0,9 
14 

1970 

0,2 

1,2 
0,3 

1,7 

3,25 
43 ) 
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3 Filmstöd i Ungern 

Filmstödets bakgrund och utformning 
Samtliga led i den ungerska filmbranschen 
är sedan 1948 i statlig ägo. I produktions-, 
distributions- och biografledet arbetar före
tag efter affärsmässiga principer. Under
skottet i verksamheten täcks av statsmedel. 
Indirekta stödformer av det slag som är 
vanligt i Västeuropa (skattelättnader eller 
skatteåterbäring efter olika principer) före
kommer inte. Det genomsnittliga biljettpriset 
är med västeuropeiska mått mycket lågt. 

De statliga utgifterna för filmändamål 
har ökat kraftigt i takt med den nedgång i 
biobesöken som blivit följden av TV:s ut
bredning. Mellan 1960 och 1970 har besöks
frekvensen sjunkit från 140 milj. till ca 79 
milj. besök. Den ungerska filmpolitiken har 
syftat till att bibehålla de låga biljettpriserna 
och det jämförelsevis stora antalet biografer 
och samtidigt trygga försörjningen av god 
utländsk och ungersk film. F. n. beräknas 
den statliga underskottstäckningen för bio
grafernas del uppgå till ca hälften av brutto
intäkterna. 

Produktionsstödet till spelfilm kanaliseras 
via två filmbolag som, utöver dessa stats
bidrag, för sin verksamhet förfogar över 
bl. a. vinsterna från tidigare produktioner. 
I genomsnitt skall ett 20-tal filmer produ
ceras per år. För produktion av framförallt 
film av särskild kulturpolitisk betydelse ut
går extra stöd. Det allmänna stödet motsva
rar 15 milj. kr och »kvalitetsstödet» 1,7 
milj. Härutöver helfinansierar staten ett stort 

antal kortfilmer, journalfilmer, tecknade 
filmer m. m. 

Distributionsstöd utgår i form av förlust
täckning för distribution av ungersk färg
film och för distribution av kulturpolitiskt 
betydelsefull film — såväl ungersk som ut
ländsk samt både kort- och långfilm. I bio
grafledet täcks som nämnts underskottet 
med statsmedel. 

Härtill kommer den med statliga medel 
finansierade filmateljén som är avsedd i 
första hand för unga filmregissörer och 
elever vid filmakademien, statsmedel till 
filmmuseer etc. samt till festivaldeltagande 
m. m. 

Det statliga stödet för distribution och 
biografverksamhet är inte bara beroende av 
förluster i en fri marknad. Biljettpriserna 
fastställs inte av marknadskrafterna utan be
stäms av önskemålet att hålla priserna låga. 
Det genomsnittliga biljettpriset i Ungern var 
1970 80 öre och det högsta biljettpriset på 
en premiärbiograf i Budapest 1: 50. För
lusterna på biografverksamheten är stora. 

Av betydelse för satsningen i distribu
tions- och biografledet är vidare det förhål
landet att i Ungern, främst i byarna, finns 
ca 3 000 biografer som visar spelfilm i 16 
mm format. Verksamheten drivs med höga 
underskott. 

Vid sidan om det stora antalet biografer 
för 16 mm filmvisningar finns över 1 000 
biografer för visning av film i 35 och 70-mm 
formatet — mer än dubbelt så många som 
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i Sverige trots att befolkningsantalet bara 
är 25 % högre. Trots dessa stora insatser i 
distributions- och visningsledet minskar 
emellertid antalet biografer. 
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4 Sammanfattning 

Som nämnts inledningsvis försvåras jäm
förelsen mellan länderna av en rad svårbe
dömbara problem av vilka olika regler för 
mervärdebeskattning, förlust på statliga film
bolag samt statlig kreditförlust tillhör de 
största. Även om storleken av några av 
dessa faktorer kan inringas för varje land är 
en direkt jämförelse mellan länderna inte 
möjlig med hänsyn till de stora skillnaderna 
i fråga om invånarantal, bruttonationalpro
dukt och statsbudgetens storlek. Vissa slut
satser kan dock dras av det föreliggande 
materialet. 

Det ekonomiska saldot mellan på ena 
sidan skatteinkomster från film och på den 
andra statliga utgifter till filmstöd är nega
tivt bara i Italien och Israel. I de flesta 
andra länder betalar staten mera till film
stöd än den har inkomster från film. Undan
tagen är fyra länder där saldot i princip är 
lika med noll: Sverige, Danmark, Frankrike 
och Spanien. 

Förhållandena i Spanien bör ses mot bak
grund av televisionens förhållandevis ringa 
utbredning där. 

I Frankrike blir saldot emellertid positivt 
från filmens synpunkt i och med ORTF:s 
anslag till filmstöd. 

I Danmark sker en omläggning från ett 
avgiftsfinansierat filmstöd till ett skatte-
finansierat stöd. Om några år kommer där
för saldot från filmens synpunkt att vara 
starkt positivt. 

Det från filmens synpunkt negativa saldot 
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i Italien bör ses mot bakgrund av att film
branschen som sådan visserligen betalar 
mera till staten än den får av staten men 
att systemet är utformat så att den italienska 
filmen inte desto mindre är mycket gyn
nad. Via statskassan sker i Italien en kraftig 
resursomfördelning till förmån för den in
hemska produktionen. Likartade förhållan
den torde gälla i Israel om än på en mera 
blygsam nivå. 

Av allt att döma kommer filmbranschen i 
Danmark att få de mest gynnsamma relatio
nerna till staten. Ingen specialskatt eller av
gift utgår, och de betydande danska film
aktiviteterna kommer att finansieras helt 
med skattemedel. Efter Danmark torde 
Norge vara det land där filmbranschen är 
mest gynnad. 

Om siffermaterialet studeras från en an
nan synpunkt än det ekonomiska saldot 
mellan filmbranschen och staten, nämligen i 
syfte att få fram i vilken utsträckning in
hemska filmaktiviteter gynnas oavsett om 
det sker genom skattemedel eller olika slags 
interna resursomfördelningar, blir bilden en 
annan. Av allt att döma är förhållandena i 
Danmark, Norge, Italien och Kanada där
vid mest gynnsamma från branschens syn
punkt. Sverige tillhör tillsammans med 
Frankrike, England och Nederländerna en 
mellangrupp medan nettostödet till inhemska 
filmaktiviteter i Finland, Västtyskland och 
Spanien är relativt lågt. 

I denna redogörelse har bortsetts från 
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östländerna. I materialet har emellertid för
hållandena i Ungern redovisats utförligt. 
Det är oklart i vad mån just Ungern är 
representativt för förhållandena i övriga öst
europeiska länder. Man kan bara konstatera 
att filmaktiviteten i dessa länder är mycket 
omfattande och till synes inte särskilt på
verkade av den biograffilmskris som gäller i 
länder med en friare marknadshushållning, 
trots att man även i östländerna noterar 
lägre besöksfrekvens på biograferna. Skulle 
ett försök göras att kvantifiera de ungerska 
insatserna till stöd för olika filmändamål är 
det uppenbart att man per capita skulle 
komma till belopp som är mångdubbelt 
högre än i andra länder. 
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Statens offentliga utredningar 1973 

Kronologisk förteckning 

1. Litteraturen i skolan. U. 
2. Högskolan. U. 
3. Högskolan. Sammanfattning. U. 
4. Fastighetstaxering. Fi. 
5. Museerna. U. 
6. Data och näringspolitik. I. 
7. Trygghet i anställningen. In. 
8. Radio i utveckling. U. 
9. Fortsatt uppsökande verksamhet för cirkelstudier 

mom vuxenutbildningen. U. 
10. Reklam III. Ställningstaganden och förslag U 

(Utkommer senare) 
11. Reklam IV. Reklamens kostnader och bestäm

ningsfaktorer. U. 
12. Försöksverksamhet med yrkesteknisk högskole

utbildning. U. (Utkommer senare) 
13. Snyltningsbrott och sjukförsäkringsmissbruk. Ju. 
14. Mal och medel i skogspolitiken. Jo. 
15. Kommunal planering och detaljhandel. H 
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Statens offentliga utredningar 1973 

Systematisk förteckning 

Justitiedepartementet 
Snyltningsbrott och sjukförsäkringsmissbruk. [13] 

Finansdepartementet 
Fastighetstaxering. [4] 

Utbildningsdepartementet 
Litteraturen i skolan. Separat bilagedel 4 till littera
turutredningens huvudbetänkande. [1] 
1968 års utbildningsutredning. 1. Högskolan. 12] 
2 Högskolan. Sammanfattning. [3] 3. Försöksverk
samhet med yrkesteknisk högskoleutbildning. [12] 
(Utkommer senare) 
Museerna. [5] 
Radio i utveckling. [8] 
Fortsatt uppsökande verksamhet for cirkelstudier inom 
vuxenutbildningen. [9] 
Reklamutredningen. Reklam III. Ställningstaganden 
och förslag. [10] (Utkommer senare) Reklam IV. 
Reklamens kostnader och bestämningsfaktorer. [11] 
Samhället och filmen. Del 3. [16] 

Jordbruksdepartementet 
Mål och medel i skogspolitiken. [14] 

Handelsdepartementet 
Kommunal planering och detaljhandel. [15] 

Inrikesdepartementet 
Trygghet i anställningen. [7] 

I ndustridepartementet 
Data och näringspolitik. [6] 

Anm. Siffrorna inom klämmer betecknar utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen. 
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