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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att under perioden 1963-2004 undersöka hur uttalade och outtalade 

teoretiska kriterier för värdefull film i de olika filmavtalen omsatts i praktiken genom Svenska 

Filminstitutets (SFI) produktionsstödsgivning. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Pierre 

Bourdieus teorier om fält och olika former av kapital. Huvuddelen av undersökningen är en om-

fattande klassificering av sammanlagt 421 svenska filmer under totalt 25 av SFI:s verksamhetsår, 

utspridda över hela undersökningsperioden. Vissa komponenter/aktörer i respektive film – 

regissör, manusförfattare, skådespelare, samt eventuell förlaga – har klassificerats och kvantifie-

rats utifrån en bedömning om relevans i förhållande till Bourdieus fältteori. Mönster i produk-

tionsstödsgivningen har observerats och analyserats, med särskild tonvikt på de filmer som fått 

mest stöd under respektive period. Resultatet visar att de teoretiska kriterier för värdefull film 

som framförs i avtals- och utredningstexterna ofta förblir desamma, men att den produktionen 

som resulterar därav ändrar karaktär – från ett rakt publikfrånvänt kvalitetstänkande på 60-talet, 

till ett där publikens gillande rent av ses som ett tecken på kvalitet från 80-talet och framåt. Min 

slutsats är att de snarare är innebörden i begrepp som ’kvalitet’ och ’värdefull film’ som 

förändrats över tid än överensstämmelsen mellan teori och praktik i stödgivningen. 

 

Nyckelord: filmavtal, Svenska filminstitutet, svensk filmpolitik, filmproduktion, Bourdieu, fält 
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Svensk filmpolitik – en inledning 

År 1963 var ett omvälvande år för svensk filmproduktion. Den så kallade filmreformen genom-

fördes och Svensk filminstitutet (SFI) skapades, vilket innebar ett rejält ekonomiskt uppsving för 

den svenska filmen, då ett nytt och utvecklat system för statligt produktionsstöd infördes.1 De 

olika former som detta stöd sedan tagit sig under årens lopp har varit föremål för livlig diskussion 

och eviga trätor. Finns det något som kan kallas kvalitetsfilm? Bör denna främjas oavsett om det 

är den typen av film som drar publik eller ej? Ett citat från Gunnar Oldin, programledare för 

Filmkrönikan 1956-1963, från slutet av 60-talet får här representera den åsiktsströmning som 

oroat sig för vissa filmskapares ointresse för publiken: 

 

De svenska filmproducenterna har upptäckt att man i dag kan strunta i publiken; [...] filmer som Heja 

Roland och Här börjar äventyret kan håva in två tredjedelar av produktionskostnaderna i form av 

kvalitetsbidrag (med hopp om ytterligare tillskott som förlustutjämning) [---] Ingmar Bergman 

beskyllde nyligen teatern för exklusivitet; filmen håller fullt frivilligt på att subventionera sig in i 

samma exklusivitet. Ändå upphör en film utan publik att vara film, den blir bara begagnad celluloid.2 

 

På andra sidan spektrat befinner sig de som ihärdigt argumenterat för att det stora problemet 

med en svensk film är bristen på kvalitet och visioner, kopplat till hotet från den utländska (läs 

amerikanska) filmen. Författaren Lars Lambert är en av många som riktat kritik mot SFI: 

 

Frågan är varför svensk biograffilm just nu känns så medelmåttig, slätstruken och ointressant. [---] Det 

må vara ursäktligt att de privata filmbolagen [...] har kortsiktig lönsamhet i blicken, men Filminstitutets 

producenter och fondhavare kunde kanske avkrävas lite vidare vyer och djärvare målsättningar än att 

bara styra efter de senaste internationella konjunkturerna och surfa med på modevågorna med ett par 

tre års provinsiell eftersläpning. (Varför kommer aldrig ”Sillen”, vår svenska ”Hajen”, inspelad i 

swimmingpoolen i Danderyd?)3 

 

Sedan det första filmavtalet skapades är det väldigt få svenska långfilmer som görs utan någon 

form av stöd – antingen i förhand eller i efterhand – från SFI. Det är exempelvis svårt för många 

filmare att förmå andra finansiärer att investera i filmprojekt utan att det finns garanterade SFI-

pengar med någonstans i beräkningen. Endast ett fåtal filmer varje år färdigställs utanför systemet 

– två exempel från 2006 är filmerna Darling och Farväl Falkenberg, som båda mottogs väl av 

kritikerna.4 Oavsett om man utifrån det ställer sig den konspiratoriska frågan hur många genia-

liska filmmanus som ligger och dammar i svenskars byrålådor och aldrig får chansen att förverk-

                                                 
1 Furhammar, Leif, Filmen i Sverige. En historia i tio kapitel och en fortsättning, Stockholm: Dialogos i samarbete med SFI, 
2003, s. 281. 
2 Oldin, Gunnar, ”Svensk film allt exklusivare”, Vestmanlands läns tidning, 1967-07-01. 
3 Lambert, Lars, ”Släpp greppet, Filminstitutet!”, Dagens Nyheter, 1978-01-19. 
4 Koskinen, Maaret, ”Det skrivna ordet. Nålsögat för filmmanus är fortfarande texten”, Dagens Nyheter, 2007-03-12. 
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ligas eller ej, kvarstår faktum att det åtminstone är väldigt svårt att göra film i dagens Sverige utan 

stöd från SFI. Detta faktum gör det både relevant och vetenskapligt intressant att undersöka vil-

ken aktör SFI har varit och fortfarande är genom filmavtalen. Vad är det för film avtalens pro-

duktionsstödsformer syftat till att gynna? Har det fått avsedd effekt i praktiken? Finns det pro-

duktionsmönster som återkommit eller som förändrats över tid, vilka kan ge en bild av eventuella 

skiftningar i synen på vad som ansetts vara värdefull svensk film? 

Historisk bakgrund 

Svensk filmpolitik var redan i början av förra seklet ett hett omdebatterat ämne. Filmen fick tidigt 

en stor genomslagskraft och spridning i de breda folklagren, och blev ett massornas nöje. På 

grund av en borgerlig moralpanik över detta var det filmens eventuellt medicinskt och moraliskt 

skadliga effekter på ungdomen som till en början främst hamnade i riksdagsdebattens fokus – 

1911 införde Sverige exempelvis som första land i världen en statlig myndighet för filmcensur, 

Statens biografbyrå.5 Filmens kulturella status var väldigt låg och många ifrågasatte om film över 

huvud taget kunde anses vara konst. Den belades med så kallad nöjesskatt, vilken höjdes och 

sänktes i omgångar fram till filmreformen 1963.6 Från 1940 var den obligatorisk och tillföll till 

hälften staten, till hälften kommunerna.7 

En inneboende spänning som funnits sedan begynnelsen är den mellan filmen som konst och 

filmen som industri. Om filmen i första hand är en konstnärlig uttrycksform av samma rang som 

opera, teater och måleri, eller snarare främst en industriprodukt som bör underordnas markna-

dens lagar om utbud och efterfrågan har diskuterats i det oändliga. Denna spänning fick till synes 

en tillfällig lösning då filmbranschen och staten gjorde gemensam sak och avskaffade nöjesskat-

ten i och med filmreformen 1963. Nöjesskatten ersattes av en tioprocentig avgift på all biobiljett-

försäljning – oavsett om det var svenska eller utländska filmer – vilken gick tillbaka till branschen 

för att stödja svensk filmproduktion.8 Filmen blev genom detta beroende av ett publikt återtåg till 

biograferna, då det var antalet biografbesök som avgjorde det produktionskostnadsmässiga 

handlingsutrymmet. 

Det var i detta som olika intressen jämkades samman, i en gemensam önskan att skapa en ny 

svensk filmguldålder. Det statliga stödet till svensk filmproduktion infördes för att man befarade 

att den inhemska filmen skulle gå under i konkurrensen från televisionen, vars intåg i svenska 

                                                 
5 Furhammar 2003, kapitel 1. 
6 Timm, Mikael, Dröm och förbannad verklighet. Spelet kring svensk film under 40 år, Stockholm: Bromberg i samarbete med 
SFI, 2003, s. 16. 
7 Furhammar 2003, s. 166. 
8 Furhammar 2003, s. 281-283. 
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hem medfört en massiv biografdöd.9 Från filmarnas sida fanns en önskan att Sverige skulle återfå 

sin status som en stor filmnation. Ryktet som skapats på stumfilmens område under främst 1910-

talet, med regissörer som Mauritz Stiller och Victor Sjöström, samt stjärnskådespelare som Greta 

Garbo, bleknade under kommande årtionden. 30-talet blev den bespottade, så kallade pilsnerfil-

mens årtionde, och det decennium som föregick filmreformen var exempelvis filmer med karak-

tären Åsa-Nisse i huvudrollen ett stående inslag på biorepertoaren. Alf Sjöström och Ingmar 

Bergman upplevdes av många filmare som ljusglimtar i en i övrigt kompakt kulturskymning – 

något var tvunget att göras för att återupprätta Sveriges internationella filmstatus.10 

Filmreformen skapades alltså i ett slags samförstånd om att göra en insats för den svenska 

filmens överlevnad. Vad som krävdes, hur denna insats skulle se ut, blev dock snabbt föremål för 

skilda meningar. Även vilken typ av film som ska stödjas och som sedermera har stötts har också 

föranlett meningsskiljaktigheter, förändrade prioriteringar och nya avtal. Kanske har det även 

förändrat filmproduktionens utseende – det är det som denna uppsats syftar till att undersöka. 

Tidigare forskning 

Det finns en del studier som mer eller mindre anknyter till mitt forskningsområde, det vill säga 

den svenska filmpolitiken och närmare bestämt länken mellan filmavtalen och den 

långfilmsproduktion som skapats inom ramen för dem. 

Statsvetaren Roger Blomgrens avhandling Staten och filmen är en omfattande översikt av den 

svenska filmpolitikens historia 1909-1993.11 Det är en studie som skildrar hur man från den 

svenska statens sida under olika perioder resonerat kring och argumenterat för olika 

ställningstaganden i den till synes olösliga frågan om huruvida staten bör stödja svensk 

filmproduktion eller ej. Blomgren utmejslar tre möjliga förhållningssätt: det passivt neutrala, det 

aktivt neutrala samt det perfektionistiska. Det förstnämnda utgör ett förespråkande av icke-

interventionism, att staten inte över huvud taget ska ta ställning till vad som är god kultur. Att 

vara aktivt neutral i filmpolitiska sammanhang innebär att vilja värna en mångfald och kulturell 

bredd, vilket medför åtgärder för att säkra vissa filmtypers överlevnad. Alla ska ha rätt att se det 

de vill se. Slutligen är den perfektionistiska ståndpunkten ett aktivt ställningstagande för ”god 

film”, att säkra en kvalitet, samt ibland även att hindra eller förbjuda det som anses vara menligt 

eller dåligt.12 I denna undersökning kommer Blomgrens studie och förhållningssättsbegrepp 

fungera som referenspunkter för mina tolkningar, snarare än som teoretiska analysredskap. 

                                                 
9 Furhammar 2003, s. 249-257. 
10 Furhammar 2003, s. 271-272. 
11 Blomgren, Roger, Staten och filmen. Svensk filmpolitik 1909-1993, Stockholm: Gidlund, 1998. 
12 Blomgren 1998, s. 10-17. 
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I övrigt utgörs den tidigare forskningen främst av ett flertal c-uppsatser i filmvetenskap, varav 

många behandlar det svårdefinierade kvalitetsbegreppet och problematiken med att värdesätta 

film. Hendrik Bergstén har exempelvis gjort en studie där han kritiserar ett av produktionsstöds-

systemen som funnits genom åren, nämligen det med en jury på 6-7 personer som delade ut kva-

litetsbidrag. Den kvalitetsdefinition som var styrande var, enligt Filminstitutets dåvarande chef 

Harry Schein, ”det som vi (samhället) just nu anser är bättre filmer”, vilket Bergstén menar är en 

helt orimlig ambition då den samhälleliga representativiteten med ett sådant litet antal personer är 

väldigt svag.13 Han vidrör här ett centralt tema i denna uppsats, nämligen det faktum att vissa per-

soner har större makt än andra att avgöra vad som är god film. (se vidare i teoriavsnittet nedan). 

Med Blomgrens begreppsapparat argumenterar Karin Kjellin för att det i den filmpolitiska 

debatten 1993-1998 förekom såväl aktivt neutrala som perfektionistiska argument, och att dessa 

var tydligt förknippade med olika aktörer. Det aktivt neutrala förespråkandet av pluralitet och ett 

brett utbud av såväl kommersiell som smal film omfattades av vad hon kallar ”de kommersiella 

aktörerna” (biografägare, stora produktionsbolag, distributörer) och staten – även om denna linje 

ska ha varit mer konsekvent under den borgerliga regeringen – medan den perfektionistiska 

ståndpunkten främst anfördes av oberoende producenter och fria filmare.14 

Maria Weimers studie Filmavtalets betydelse för svensk film är kanske den som mest liknar den jag 

avser att göra. Syftet är att undersöka huruvida filmavtalen påverkat vilka filmer som gjorts, och 

Weimer drar slutsatsen att samhällsklimatet i högre grad än avtalets klausuler påverkat filmpro-

duktionens utseende.15 Det finns anledning att ifrågasätta denna slutsats, eller åtminstone den 

argumentation som Weimer framför för att stödja den. Hon motiverar nämligen sin slutsats med 

exemplet att när det finns ett stort efterhandsstöd borde det locka till att göra publikinriktade 

filmer, men att detta inte fick något utslag under 60-talet när så var fallet.16 Vad hon här inte tar 

upp är det centrala faktum att detta efterhandsstöd till övervägande del var kvalitetsinriktat och 

helt oberoende av hur många människor som kom och såg filmen i fråga. Det finns mer än ett 

sätt att organisera för- och efterhandsstöd, som i sin tur gynnar olika typer av produktioner. 

Apropå trender förekommer vanligtvis ett flertal parallellt under samma period och det sker 

därför någon form av urvalsprocess när man väljer att stödja olika filmprojekt – en urvalsprocess 

där vissa sitter på mer makt och ekonomiskt/kulturellt kapital än andra. Att Weimer förbisett 

dessa viktiga punkter motiverar att en liknande studie görs igen, men denna gång med utgångs-

                                                 
13 Bergstén, Hendrik, Kvalitetsbegreppet och film. Om filmreformen och inställningen till kvalitetsbegreppet, 
Stockholm: Institutionen för teater- & filmvetenskap, C-uppsats vt 1989, s. 33-34. 
14 Karin Kjellin, Kvalitetsfilm är bättre än kommersiell smörja. Ståndpunkter i den filmpolitiska debatten 1993-1998. Stockholms 
universitet, Filmvetenskapliga instiutionen, C-uppsats vt 1999, s. 24-25. 
15 Weimer, Maria, Filmavtalets betydelse för svensk film, Stockholm: Institutionen för teater- & filmvetenskap, C-uppsats 
vt 1996, s. 31-33. 
16 Weimer 1996, s. 31-33. 
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punkt i Bourdieus fältbegrepp och med en mer ingående syn på produktionernas sammansätt-

ning. Detta snarare än en subjektiv bedömning av om huruvida filmerna är mer eller mindre 

kvalitativa under olika perioder,17 vilket vetenskapligt sett är rätt ovidkommande och intetsägande 

när man inte använder sig av några fasta kriterier för vad som skulle vara kvalitet.  

Svensk filmproduktion – ett fält 

Då ett filmprojekt ska förverkligas finns det en rad viktiga aktörer som på ett påtagligt sätt kan ha 

ett finger med i spelet. Sådana aktörer kan exempelvis vara regissörer, producenter/produktions-

bolag, manusförfattare, skådespelare, biografägare och distributörer. Därutöver finns det ett antal 

aktörer man tar mer eller mindre hänsyn till, såsom kritiker och tilltänkt publik. Alla dessa aktörer 

befinner sig i en viss dynamisk maktrelation till varandra, där vissas intressen och åsikter väger 

tyngre än andras. Med Pierre Bourdieus begreppsapparat skulle man kunna kalla detta för ett fält.  

Ett fält i Bourdieus mening är ett positionsstrukturerat socialt rum som kännetecknas av en 

ständigt pågående kamp mellan dominerande och dominerade institutioner, grupper eller indi-

vider – eller annorlunda uttryckt, mellan försvarare av den rådande ordningen och nykomlingar 

som vill förändra densamma.18 Det är denna permanenta kamp som är fältets ”motor” och som 

över tid förändrar dess dynamiska struktur – maktförhållanden förändras, men den grundläggan-

de motsättningens utseende består.19 Kampen och de olika intressena till trots är alla de som är 

engagerade på ett fält överens om vad som står på spel, ”vad som är värt att kämpa om”.20 På den 

svenska filmproduktionens fält skulle man kunna formulera denna gemensamma frågeställning 

som ”vad är bra svensk film?”. Vem som har tolkningsföreträde i ett fälts så kallade konstitutiva 

kamp avgörs av aktörernas respektive resurser i form av olika typer av kapital.21 Så kallat kulturellt 

kapital kan beskrivas som de symboliska tillgångar som en människa kan tillägna sig genom 

bildning och behärskandet av olika kulturella uttrycksmedel.22 Att besitta kulturellt kapital 

genererar enligt Bourdieu makt att definiera vad som är legitim och värdefull kultur.  

Då filmen som kulturform dock både kan ses som industri och konst, kan man säga att det 

finns en inneboende och påtaglig spänning mellan ekonomiskt och kulturellt kapital i filmpro-

duktionsfältet. Även om det sällan handlar om att aktörer förespråkar antingen ekonomisk 

vinning eller kulturella värden, så finns det ändå aktörer med mer påtagliga intressen i den ena eller 

andra aspekten av filmproduktionen. För vissa överväger oftast den kommersiella eller ekono-

                                                 
17 Weimer 1996, se exempelvis s.13-15. 
18 Bourdieu, Pierre, Kultur och krtik. Anföranden av Pierre Bourdieu, Göteborg: Daidalos, 2:a upplagan, 1997, s. 127.  
19 Bourdieu 1997, s. 127-128. 
20 Bourdieu 1997, s. 129. 
21 För ett kortare resonemang kring olika typer av kapital, se exempelvis Bourdieu 1997, s. 67-72.  
22 Carle, Jan, ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: 
Traditioner riktningar teoretiker. Stockholm: Prisma, 1989, s. 364, 375. 



 9 

miska sidan – distributörer, produktionsbolag/producenter och biografägare – medan andra i 

större utsträckning håller frågor om konstnärlig kvalitet i första rummet – filmskapare, manusför-

fattare och skådespelare. Bourdieu menar att ett fälts struktur utgörs av ett tillstånd i fördelningen 

av det kapital ”som styr de framtida strategierna och som har ackumulerats under föregående 

kamper”. Huruvida denna fördelning ska bevaras eller radikalt omkastas står i centrum för kam-

pen.23 Det är alltså i de strider som utkämpas i ett specifikt fälts centrum som aktörerna utövar 

sin makt och uppnår vinster i förhållande till hur väl de behärskar sitt respektive kapital – dessa 

vinster påverkar sedan maktstrukturen i fältet.24 Överfört till fallet det svenska filmproduktions-

fältet kan man uttrycka det som att i kampen om vad som är bra svensk film befinner sig makt-

balansen mellan innehavare av kulturellt och/eller ekonomiskt kapital i ständig förändring. Vins-

ter som uppnås i form av exempelvis publiksuccéer och kritikerframgångar – satt i relation till 

dessa vinsters relativa vikt vid en viss tidpunkt – kan antas förstärka vissa aktörers positioner och 

försvaga andras. På detta vis förändras sannolikt de legitima uppfattningarna om vilken typ av 

film som är värdefull, det vill säga önskvärd att främja med hjälp av exempelvis produktionsstöd. 

Viktigt att poängtera är dock att det inte alltid är så enkelt som att det handlar om olika typer av 

kapital som ställs mot varandra – vissa aktörer kombinerar dessa intressen, att göra ”god film” och 

nå en stor publik, och representerar därför ett slags möte mellan kapitalen. 

I min studie används Bourdieus fältbegrepp som ett analysredskap och som utgångspunkt för 

själva undersökningen, där variabler valts utifrån vad som ansetts vara relevant för att kunna 

utröna information om maktförhållandena på det svenska filmproduktionsfältet.25 I svensk 

akademisk litteratur används ofta ordet ’aktör’ där Bourdieu snarare skulle säga ’agent’ eller 

’medspelare’. Ett exempel är historikern Håkan Gunneriusson, och i likhet med honom kommer 

jag använda mig av aktörsbegreppet för att beteckna de som besitter positioner på fältet.26 

Gunneriusson gör ett viktigt påpekande i betonandet av att fältet inte existerar i materiell mening, 

utan att det är metodologiskt redskap för att söka ny kunskap. En annan viktig aspekt som till 

viss del tagits fasta på i denna uppsats är det faktum att olika lagar styr ett så kallat 

(re)produktionsfält respektive ett konsumtionsfält. Gunneriusson tar exemplet litteratur, där det 

ofta finns stora skillnader mellan den typ av litteratur som litteraturkritiker uppskattar, och den 

litteratur som toppar försäljningslistorna.27 Överfört på svensk filmproduktion kan jämförelsen 

                                                 
23 Bourdieu 1997, s. 128. 
24 Bourdieu, Pierre, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris: Les éditions de minuit, 1979, s. 252. 
25 För närmare beskrivning av dessa variabler, se metodavsnittet nedan. 
26 Gunneriusson, Håkan, Det historiska fältet. Svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957, Uppsala: Uppsala universitet, 
2002 , s. 16. Det finns en subtil skillnad mellan orden ’agent’ och ’aktör’, där det förstnämnda kan sägas avse någon 
som handlar inom en begränsad strukturell ram, medan det sistnämnda är ett uttryck för en mer aktiv part som 
driver något slags intresse eller agenda. 
27 Gunneriusson 2002, s. 17. 
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exempelvis bli den mellan de lagar som styr vad filmkritikerna gillar respektive de som avgör vad 

biopubliken vill se, vad de olika grupperna inbördes bedömer vara värdefullt. Beroende på vilket 

kapital som står högst i kurs på filmproduktionsfältet, påverkar sedan dessa faktorer sannolikt 

den konkreta produktionen i varierande utsträckning. Jag har i min undersökning valt att inte se 

publiken som ett separat konsumtionsfält, utan som en del av produktionsfältet, med en mellan 

undersökningsperioderna varierande konsekrationsförmåga – det vill säga rätt att genom sitt 

handlande på fältet (betala för att se vissa filmer på biograf) upphöja film till att vara ”god”. 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att tolka hur uttalade och outtalade teoretiska kriterier för värdefull film i de olika 

filmavtalen har omsatts i praktiken genom SFI:s produktionsstödgivning. Detta i ljuset av ovan 

nämnda diskussion om olika aktörers posititioner på det svenska långfilmsproduktionsfältet. Jag 

utgår från antagandet att det är möjligt att mönster vad gäller olika kombinationer av aktörer 

och faktorer – vilka kan besitta ett kulturellt och/eller ekonomiskt kapital – i de filmer som 

fått mest produktionsstöd under respektive undersökningsperiod, kan säga något om kvalitets-

begreppet under den aktuella perioden.  

Följande frågor utgör utgångspunkt för undersökningen: 

- Vilka typer av filmprojekt har fått bidrag?  

- Vilka har varit inblandade i så kallade a-funktioner (regissör, producent, manusförfattare)? 

Vilken typ av skådespelare har medverkat? 

- Hur mycket bidrag har filmprojekten fått? 

- Finns det en samstämmighet mellan avtalskriterierna och stödgivningen? 

Källmaterial och källkritik 

Från 1993, då konsulentsystemet infördes, och framåt finns det enligt uppgift från Filminstitutet 

mer eller mindre utvecklade skriftliga avslagsmotiveringar till ansökningar som refuserats.28 På 

senare år ska det även ha införts ett system då konsulenten inför styrelsemötena där produktions-

stödsbesluten tas, förbereder en kort skriftlig bedömning av de filmprojekt som denne anser bör 

beviljas stöd.29 Jag har ett flertal gånger varit i kontakt med Filminstitutets produktionsstödsavdel-

ning och förgäves försökt förhandla mig till att få ta del av detta material.30 Vad detta nekande 

                                                 
28 Exempelvis telefonsamtal 2007-02-13 med Christer Holmqvist, registrator på SFI:s arkiv.  
29 Telefonsamtal 2007-03-08 med Charlotta Denward, chef på produktionsstödsavdelningen och även tidigare 
filmkonsulent. 
30 Sista given från Charlotta Denward är följande: ”Tyvärr är det inte möjligt för oss att öppna arkiven för dig. 
Anledningen är att materialet är känsligt och vi vill inte och kan inte släppa ut det med hänsyn till dem vi arbetar 
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innebär för föreliggande undersökning är dels att det inte varit möjligt att göra en djupare kvalita-

tiv studie om vilka hänsynstaganden som gjorts, dels att inga som helst antaganden om de filmer 

som sållats bort redan på manus- eller idéstadiet har kunnat göras. Istället har valet fallit på en 

bredare studie och en kvalitativ tolkning av främst kvantitativa uppgifter om filmprojekt som 

blivit av, med mer eller mindre produktionsstöd från Filminstitutet. 

Det huvudsakliga källmaterialet har utgjorts av Filminstitutets verksamhetsberättelser, vilka – 

förutom de senaste årens upplagor som finns i pdf-format på hemsidan – finns tillgängliga i Film-

husets bibliotek. Där finns information om vilka filmer som fått stöd respektive verksamhetsår, 

hur mycket stöd de fått samt information om producent och regissör. Verksamhetsberättelserna 

har i vissa fall visat sig innehålla motstridiga uppgifter om olika filmers stödbelopp då jämförelser 

gjorts från ett år till ett annat. Det är inte alltid klart vilken siffra det är som gäller, och där så är 

fallet har principer för bedömning satts upp – exempelvis att det senaste beloppet är det sannolikt 

mest korrekta. De fall som bedömts vara tvetydiga, eller där siffror från verksamhetsberättelserna 

har ändrats efter kontakt med SFI, har notats i uppställningen. 

Uppgifter om premiärår, manusförfattare, eventuell förlaga (pjäs, roman, novell eller dylikt), 

skådespelare, samt skådespelarnas och regissörens status i film-Sverige har främst kompletterats 

med uppgifter ur Svensk filmdatabas.31 Denna databas innehåller dock inte alltid tillräckligt med 

information för en säker bedömning, och då har kompletterade information om tidigare verk-

samhet tagits från Nationalencyklopedin på internet och den stora amerikanska filmdatabasen 

Internet Movie Database (IMDb).32 Svensk Filmografi är ett uppslagsverk om svensk film i nio 

band som exempelvis innehåller citat ur recensioner, information om publikmottagande samt i 

många fall en kort produktionshistoria, vilket kompletterat och nyanserat de kvantitativa 

sammanställningarna.33 

För en historisk överblick över perioden har jag huvudsakligen använt mig av förre 

professorn i filmvetenskap Leif Furhammars översiktsverk om svensk film, Filmen i Sverige, samt 

kulturjournalisten och författaren Mikael Timms bok över SFI:s historia, Dröm och förbannad 

verklighet, vilka båda har givits ut i samarbete med SFI.34 Det finns därför anledning att tro att 

Filminstitutet på något vis ”godkänt” det som skrivits, och att det därför kanske inte förekommer 

                                                                                                                                                         
med. Sedan är det dessutom så att jag tror att du skulle få problem med materialet, men det är förstås egentligen inte 
min sak att bedöma.”, e-postmeddelande 2007-04-20, i min ägo. 
31Denna nås genom www.sfi.se, menyn Filmfakta, Svensk filmdatabas.  
32 Se www.ne.se och www.imdb.com. 
33 Följande band i serien har använts: Svensk filmografi. 1960-1969, band 6, Donner, Jörn (red.), Stockholm: SFI, 1977; 
Svensk filmografi. 1970-1979, band 7, Åhlander, Lars (red.), Stockholm: SFI, 1988; Svensk filmografi. 1980-1989, band 8, 
Åhlander, Lars (red.), Stockholm: SFI och Filmhusförlaget, 1997; Svensk filmografi 1990-1999, band 9, Åhlander, Lars 
(red.), Stockholm: SFI, 2000. 
34 Furhammar, Leif, Filmen i Sverige. En historia i tio kapitel och en fortsättning, Stockholm: Dialogos i samarbete med SFI, 
2003; Timm, Mikael, Dröm och förbannad verklighet. Spelet kring svensk film under 40 år, Stockholm: Bromberg i samarbete 
med SFI, 2003. 
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så väldigt många SFI-kritiska åsikter i dessa böcker. Med en medvetenhet om detta har dock båda 

verken varit till stor nytta. Furhammar tar ett väldigt brett och illustrerande grepp om svenskt 

filmliv under lite mer än ett sekel, och Timm har gjort ett stort antal intressanta intervjuer med 

bland andra filmare, producenter, kulturjournalister och personer som innehaft olika poster på 

SFI, och speglar på så sätt en del av de intressekonflikter och interna maktkamper som pågått 

under institutets drygt fyrtioåriga historia. Det gäller dock att vara medveten om att dessa 

intervjuer i de flesta fall är återgivningar av förlopp som ägt rum kanske tjugo-trettio år tidigare, 

och att det därför kan förekomma moment av efterhandsrationalisering. Då jag sett läsningen av 

utdragen ur dessa intervjuer som ett sätt bland flera att få en generell bild av tidsförloppet, och 

inte använder mig av dem som källa, ser jag dock inget källkritiskt problem med detta. 

Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts – utöver den ovan nämnda vad gäller urval av material – har rört sig 

om tid, typer av film och vissa stödformer. Vad gäller tidsperioder, har undersökningen spritts ut 

över fem stycken femårsperioder med utgångspunkt i verksamhetsberättelserna – 1963/64-

1967/68, 1973/74-1977/78, 1983/84-1987/88, 1993/94-1997, 2000-2004.35 Sammanlagt rör det 

sig alltså om ungefär 20 år, lite mindre än hälften av den totala perioden som filmavtalet funnits. 

Anledningen till denna indelning är en sammanvägning av hur stor undersökningsperiod det var 

realistiskt att hinna med, samt ambitionen att kunna urskilja eventuella strukturella mönster över 

tid vad gäller sammansättningen av vissa aktörer och produktionsförutsättningar runt filmprojekt.  

Då filmprojekt ofta – av såväl ekonomiska som andra skäl – drar ut på tiden, har det funnits 

fall där vissa filmprojekt som stått med i verksamhetsberättelserna även har getts stöd innan min 

undersökningsperiod börjat och/eller efter att den har slutat. Detta problem har hanterats på så 

sätt att filmer som fått huvudparten av sitt produktionsstöd under undersökningsperioden tagits 

med, och att uppgifter om övriga tilldelade medel kompletterats med hjälp av tidigare eller senare 

verksamhetsberättelser. När så är fallet är detta angivet. En utgångspunkt för detta val har varit 

antagandet att det är eventuella likheter mellan filmprojekt som ges stöd vid samma tidpunkt som 

säger mest om den dominanta synen på vad som är ”värdefull svensk film”. Under den sista 

perioden, 2000-2004, har det fåtal filmer som ännu inte haft premiär samt de som haft premiär 

2005 eller senare (och därför ofta ännu inte fått eventuellt efterhandsstöd) uteslutits. 

Den andra avgränsningen har rört typ av film, där fokus legat på spelfilm i långfilmsformat för 

vuxna. Detta innebär att framför allt kortfilm, men även i stor utsträckning barn- och 

                                                 
35 Från 1963/64 till 1994/95 var verksamhetsåren 1 juli-30 juni, från 1 januari 1997 som ett vanligt kalenderår. 
Överlappningen utgjordes således av ett 18 månader långt verksamhetsår, från 1 juli 1995 till 31 december 1996. 
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ungdomsfilm samt dokumentärfilm har uteslutits. Ett problem under arbetets gång har varit att 

stödsystemens organisation har förändrats, samt att olika typer av film ibland har grupperats med 

varandra, och ibland åtskiljts. Från 1993 års konsulentsystem utgör exempelvis dokumentärfilmen 

en egen kategori,36 men innan dess förekommer den tillsammans med vanliga spelfilmer i produk-

tionsstödsuppställningar i verksamhetsberättelserna. En lösning på detta har varit att ta med de 

dokumentärfilmer som visades på biograf,37 då dessa trots allt riktade sig till samma målgrupp och 

många hade ungefär samma publiksiffror som vissa smalare långfilmer. Vad gäller barn- och 

ungdomsfilm har samma princip följts – där de getts stöd och klumpats ihop med annan långfilm 

har de inkluderats, där de särskilts som egen kategori har de lämnats utanför undersökningen.  

Vad gäller stödformerna har vissa periodsspecifika avgränsningar gjorts. Under den första 

undersökningsperioden, 1963/64-1967/68, har den så kallade A-fonden uteslutits.38 Anledningen 

är att det inte finns någon statistik om stöd per film i SFI:s verksamhetsberättelser. Det hade 

exempelvis varit möjligt att få fram dessa uppgifter genom att ringa respektive produktionsbolag 

och begära fram dem. Detta har dock bedömts vara dels alldeles för tidskrävande, dels snudd på 

omöjligt då vissa produktionsbolag inte längre existerar. Ambitionen att vara heltäckande hade då 

inte kunnat uppfyllas.  

En liknande situation gäller för de generella F-fondsstöden, vilka infördes 1968.39 Uppgifter 

för de flesta filmer finns, men oftast först många verksamhetsberättelser efter den första stödgiv-

ningen. Att leta upp alla dessa uppgifter har bedömts vara alltför tidskrävande. Detta särskilt i och 

med att även uppgifter som ger intrycket av att vara slutgiltiga kan ändras i nästa verksamhets-

berättelse utan att det framgår varför. På grund av denna osäkerhetsfaktor, och faktumet att det 

inte varit möjligt att vara heltäckande på den här fronten heller, har F-fondsstöden utslutits. 

Såväl under perioden 1973/74-1977/78 som under de två sista – 1993/94-1997 och 2000-

2004 – har en form av produktionsstöd kallat projektstöd lämnats utanför undersökningen. 

Under den första perioden tillhör det de så kallade H-fonderna, under de andra är det en del av 

det som kallas förhandsstödet.40 Enligt en beskrivning från en verksamhetsberättelse från den 

mittersta undersökningsperioden gick det till utveckling av ett filmprojekt i dess initialskeende, 

                                                 
36 Dock förekommer fortfarande enstaka dokumentärfilmer i verksamhetsberättelsernas förteckningar över stödda 
filmprojekt, sorterade per långfilmskonsulent. Dessa filmprojekt har då också tagits med i undersökningen. 
Anledningen till att såväl dokumentär- som barn- och ungdomsfilmer kan förekomma i långfilmskonsulenternas 
stödgivning är enligt Katarina Flygare på SFI:s produktionsstödsavdelning att alla ska ha möjlighet att få sina projekt 
bedömda av minst två konsulenter, då det handlar om en subjektiv bedömning; telefonsamtal 2007-05-22. 
37 Uppgifter om detta finns också i Svensk filmdatabas. Festivalvisningar har inte räknats som biografvisningar. 
38 A-fonden var ett allmänt, publiksbaserat efterhandsstöd som fördelades i proportion till bruttobiljettintäkter, till 
alla svenska filmer som visades på biograf. Se vidare i undersökningskapitlet, s. 18-19 nedan. 
39 F-fonden var ett system av generella stöd och garantier som utgick till alla svenska långfilmer utan särskild 
bedömning. Se vidare i undersökningkapitlet nedan.  
40 H-fonderna handlade lån och garantier som utgick efter bedömning av två olika nämnder – övrig stödgivning 
inom dessa fonder, utöver projektstödet, inkluderas i undersökningen. Förhandsstödet under de två sista undersök-
ningsperioderna delades ut av konsulenter efter bedömning. Mer om båda dessa i undersökningskapitlet nedan. 
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eller planeringsstöd till vidareutveckling av ett långfilmsprojekt i form av manusbearbetning, 

kostnader för research eller dylikt.41 Då projektstödet således delades ut på ett väldigt tidigt 

stadium blir avståndet i tid mellan tilldelat projektstöd och färdig film vanligtvis väldigt lång. 

Dessa filmprojekt – om de till att börja med ens blir av – överskrider på så sätt med råge 

gränserna för mina undersökningsperioder, och har därför uteslutits. Ett så kallat upphovsmanna-

stöd tillfördes också i 2000 års avtal.42 Detta har inte heller inkluderats i min undersökning. 

 

Min bedömning vad gäller dessa avgränsningars betydelse för min undersökning är att de inte 

innebär något egentligt problem för analysens hållbarhet. Tidsavgränsningen är gjord med hänsyn 

till att få såväl en spridning inom som en god täckning av perioden 1963-2004. Avgränsningen 

vad gäller filmtyp inkluderar över hela linjen långfilm, vilket genomgående är den film som får 

mest stöd och som ses av flest människor, varför en god representativitet för det allmänna film-

klimatet ändå kan antas uppnås. De avgränsningar som gjorts för stödformerna har exempelvis 

sorterat bort en del i reda pengar mindre betydelsefulla stödformer, som projektstödet, vilkas 

frånfälle sannolikt påverkat de sammanlagda stödbeloppen i förhållandevis liten utsträckning. Att 

A-fonden och F-fonden inte kunnat inkluderats, enligt motivation ovan, är i detta ljus lite mer 

problematiskt, då de ändå vägt förhållandevis tungt under respektive undersökningsperiod. Jag 

har dock gjort bedömningen att de stora dragen bör förbli desamma med eller utan dem, och att 

deras inkluderande främst hade kunnat bidraga till en ökad nyansering av analysen. 

Metod 

Det finns ett flertal variabler som är relevanta för att analysera och jämföra olika perioders film-

produktion. I denna undersökning har valet fallit på de som känts mest relevanta i förhållande till 

fältproblematiken och de som samtidigt varit lättast att kvantifiera, då den sammanlagda under-

sökningsperioden är relativt omfattande. För att å ena sidan kunna vara heltäckande, å den andra 

kunna dra relevanta slutsatser, har studien därmed begränsats till följande kategorier, sorterade 

per film: regissör, manusförfattare, producent, skådespelare, förlaga och stödbelopp. Med undan-

tag för den sistnämnda antas dessa, i förhållande till mina teoretiska utgångspunkter, ha en viss 

relation till ett kulturellt och/eller ekonomiskt kapital. Kombinationer av aktörer satt i förhållande 

till den sista variabeln, stödbeloppet, antas dessutom kunna ge en bild av kvalitetsbegreppet under 

respektive undersökningsperiod. 

                                                 
41 Bestämmelser för Filminstitutets produktionsstöd för film, VB 92/93, s. 141.  
42 2000 års filmavtal, 14 §, §§ 19-20 , prop. 1998/99:131, bilaga 3, s. 47-49 
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Nedan följer en uppställning i figurform av variablernas underkategorier, följt av en förklaring 

i löptextform. 

 

1. Regissör 

 Etablerad 
 Publik 
 Kritik 
 Publik/kritik 
 – [ej specificerat] 
 

 Debutant 
Tidigare kort-/tv-filmer 
Etablerad i annan konstnärlig 

verksamhet 
Internt rekryterad 
1.2.4 – [ej specificerat] 

 
 Utländsk 

Etablerad 
– [ej specificerat] 

2. Manusförfattare 

 Regissör ensam 
 Regissör i samarbete med andra 
 Regissör i samarbete med 

förlagans författare 
 Förlageförfattaren ensam 
 Annan person 
 – [ej angivet] 

3. Producent 

 Stort bolag 
 Annat bolag 
 SFI 
 Enskild person 
 Organisation, förening, 

institution 
 Samproduktion 

 

 

4. Skådespelare 

 Kända 
 Etablerade 
 Okända 
 Utländska 
 – [inga skådespelare] 

 

5. Förlaga 

 Ja 
 Nej 

 

6. Stödbelopp 

 1963/64-1967/68 
 Kvalitetsbidrag 
 Förlustutjämning 

 

 1973/74-1977/78 
6.2.1 Kvalitetsbidrag 
6.2.2. H-garantier 

 

6.3. 1983/84-1987/88 
6.3.2. B-garantier 
6.3.3. Utökad garanti 

 

 

6.4. 1993/94-1997 
6.4.2. Förhandsstöd 
6.4.3. Utökat förhandsstöd 
6.4.4. Efterhandsstöd 

 

6.5. 2000-2004 
6.5.2. Förhandsstöd 
6.5.3. Utökat förhandsstöd 
6.5.4. Publikrelaterat stöd  

 

Figur 1. Grafisk uppställning av variabelindelning inför undersökningen 

 

Inom variabeln ’regissör’ finns tre underkategorier: ’etablerad’, ’debutant’ och ’utländsk’. Etab-

lerad innebär här att regissören har gjort åtminstone en långfilm förut, medan debutanten gör sin 

första långfilm. Även här finns dock underkategorier. I kategorin ’etablerad’ finns underrubriker-

na ’publik’ och ’kritik’. Publik innebär att regissören i fråga genomgående eller med sin senaste 

film haft publikframgångar. Begreppet kritik används för att markera regissörer som överlag fått 

positiva recensioner för sin senaste film. Jag har här valt att enbart se ett klart upphöjande mot-

tagande som ’god kritik’, och gör därför ingen skillnad mellan ljumma och rent negativa recen-

sioner. ’Publik’ och ’kritik’ kan i uppställningen förekomma tillsammans, enskilt eller helt saknas 

om bedömning varit att regissören i fråga inte uppmärksammats nämnvärt av någondera part. 

Anledningen till att just de senaste filmerna undersökts är att publikframgångar och översvallande 

recensioner oftast är dynamiska fenomen som inte är givna på förhand – det är möjligt för en 

regissör att, så att säga, ’falla i onåd’.  
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I andra huvudkategorin, ’debutant’, görs skillnad mellan debutanter som har gjort kort-/tv-

film tidigare, som är etablerade i annan konstnärlig verksamhet (teaterregissör, skådespelare, foto-

graf eller dylikt), sådana som är vad jag kallar ’internt rekryterade’ och de som inte faller in i något 

av dessa fack. Med intern rekrytering avses före detta regielever på Filminstitutets filmskola och 

Dramatiska institutet (DI) – DI grundades 1970 och har successivt ersatt filmskolan som lades 

ner 1971. Har en regissör både annan konstnärlig bakgrund och gjort kort- eller tv-film tidigare 

har i sammanställningen bara angivits ’film’, då det bedömts mer meriterande i sammanhanget. 

Med ’utländsk’ menas slutligen regissörer som inte tidigare gjort film i Sverige eller som hu-

vudsakligen är verksamma i annat land.43 Har den utländske regissörens eventuella tidigare lång-

filmer fått svensk biopremiär eller visats på svensk tv – det vill säga finns med i Svensk filmdata-

bas – anges ’etablerad’, i övrigt ingenting. Bedömningen har varit att fler underkategorier inte 

behövs i denna kategori då stödgivningen sannolikt till större del berott på andra faktorer än 

regissören. 

För att kunna placera regissörerna i facken ’etablerad’, ’debutant’ med underkategorier samt 

’utländsk’ har jag använt mig av uppgifter i Svensk filmdatabas om tidigare filmproduktion. Vad 

gäller publik- och kritikermottagande har uppgifter ur Svensk filmografi använts. 

När det gäller manusförfattare används följande underkategorier: regissören ensam, 

regissören i samarbete med någon/några andra (som ej skrivit eventuell förlaga), regissören i 

samarbete med förlageförfattaren, förlageförfattaren ensam samt annan person. Manusförfattare 

kan också helt saknas, exempelvis om det rör sig om en dokumentär. 

Även inom variabeln ’producent’ har också ett antal underordnade kategorier satts upp, som 

både kan kombineras och förekomma för sig själva. Dessa är stort produktionsbolag (SF, 

Sandrews), övrigt svenskt produktionsbolag, Filminstitutet, enskild person, organisation/ 

förening/institution, tv-bolag (från 1973), video (1982-2000) samt samproduktion.44  

Den fjärde variabeln, ’skådespelare’, har delats in i ’okända’, ’etablerade’, ’kända’ och ’utländ-

ska’. Med okända skådespelare avses de som debuterar eller som bara haft små roller i ett litet 

antal filmer. Etablerade skådespelare har varit med i ett flertal filmer eller är kända från teater-

världen (exklusive Dramaten), men har inte figurerat i huvudroller eller stora biroller på film. Skå-

despelare som bedömts vara kända har haft något slags tidigare genombrott på film, är kända från 

tv-världen eller har haft stora roller på Dramaten. Även kända scenartister  i stora roller ingår i 

                                                 
43 Denna definition är helt oberoende av födelseland. På så sätt räknas exempelvis Colin Nutley som svensk regissör, 
men inte Lars von Trier som trots en del samproduktioner med Sverige inte kan sägas vara verksam i landet. Ofta 
består von Triers samproduktionsprojekt av ett stort antal medproducerande länder, och det vore missvisande att 
framhäva Sverige som särskilt betydelsefullt. 
44 Oftast är det nordiska samproduktioner, men för en detaljerad redovisning finns uppgifter om alla samproduk-
tionsländer i bilagans sammanställning skrivna i form av en landskod på två bokstäver enligt det så kallade ISO 3166-
1-systemet. Förkortningarna finns utskrivna vid respektive undersökningsperiod. Se bilaga. 
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denna kategori.45 Det vore möjligt att göra skillnad på skådespelare med en nationell respektive 

internationell karriär, men en sådan uppdelning har bedömts vara irrelevant i det svenska fallet. 

Den skulle främst syfta till att särskilja de skådespelare som genom sin internationella filmproduk-

tion skulle skänka ”stjärnglans” till ett filmprojekt, men då väldigt få svenska skådespelare kan 

anses falla under denna kategori skulle det inte vara särskilt klargörande att ha den med.  

Bedömningen har i samtliga fall gällt de skådespelare som figurerar i respektive films huvud-

roll(er) och/eller stora biroller. Har en film alltså etablerade skådespelare i huvudrollerna och en 

känd skådespelare i en liten roll, anges alltså skådespelarna i uppställningen som ’etablerade’. I 

några fall har bedömningen gjorts att huvudrollerna görs av okända och birollerna av kända 

skådespelare. Då det känts lika missvisande att skriva ’kända’ som ’okända’ i ett sådant fall, har 

kombinationsformen ’okänd(a)/känd(a)’ använts – där det första signalerar huvurollernas status 

och det andra de större birollernas. Typexempel är barn- och ungdomsfilmer, där huvudrollerna 

ofta görs av okända förmågor och de större birollerna av vuxna så kallade kändisar. I fallen med 

filmer med övervägande utländsk ensemble har samma klassifikationsprincip använts. Spelas till 

exempel huvudrollen av en känd svensk skådespelare, men majoriteten av de resterande rollerna 

av utländska anges ’känd/utländska’. Liksom bedömningen av regissörer grundar sig den av 

skådespelarna på studier av Svensk filmdatabas och de uppgifter om vad som ansetts vara 

genombrott och liknande som står att finna där. 

Variabeln ’förlaga’ inkluderar de koncisa alternativen ’ja’ och ’nej’. Svensk filmdatabas anger 

eventuell förekomst av förlaga (teaterpjäs, roman, barnbok, novell), skrivna antingen av regissö-

ren själv eller någon annan. I ett par fall har jag bedömt angivelsen om förlaga som tveksam – då 

har uppgiften från Svensk filmdatabas skrivits, men kompletterats med en not.  

Slutligen används variabeln ’stödbelopp’, då produktionsstöd är en konstant faktor under alla 

undersökningsperiodens skeden. Det har däremot tagit sig olika former, som synes i figuren 

ovan. Vad dessa innebär och hur de lite mer specifikt fungerat går att läsa under respektive 

avtalsavsnitt i undersökningskapitlet ”Svensk filmproduktion 1963-2004” nedan.  

 

Undersökningen har sedan gått till så att förkortningar för variablerna har skapats, och därefter 

har förekomst och kombinationer sammanräknats under respektive undersökningsperiod. Detta 

för att försöka utröna mönster vad gäller de filmer som gynnats mest under respektive period. 

De slutsatser som dras utifrån de strukturella mönster som eventuellt kunnat urskiljas i 

undersökningen ställs sedan mot den diskussion om produktionsstöd som förts i de utredningar 

                                                 
45 Dessa är Agneta Fältskog i Raskenstam (1983), Joakim Thåström i Den frusna leoparden (1986), samt Ola Håkansson 
och Claes af Geijerstam (kända från Ola and the Janglers) i Ola och Julia (1967). För rollistor, se Svensk filmdatabas, 
www.sfi.se. 
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som föregått uppkomsten respektive förändringarna av filmavtalet. Slutsatserna relateras även till 

de kriterier för värdefull filmproduktion som framförs i avtalstexterna i sig. Detta för att se om 

det finns en överensstämmelse mellan den filmproduktion man förespråkar på en retorisk/ 

teoretisk nivå och de filmer som sedan i praktiken får stöd. 

Sammanställningarna över filmer och respektive variabler finns i en bilaga till uppsatsen. Där 

är filmerna är sorterade utifrån totalt stödbelopp under respektive undersökningsperiod i fallande 

ordning – det vill säga från högsta totala stödbelopp till lägsta. Anledningen till denna omfattande 

tabellbilaga är att den utgör en sammanställning av ett flertal olika källor – att i löptext göra alla 

nödvändiga hänvisningar för de undersökta filmerna skulle resultera i en enormt otymplig 

notapparat. Uppställningen kan även som ses som värdefull att ha med i bilageform då den är är 

unik till sin utformning och därmed eventuellt kan vara till användning för vidare forskning. 

Centrala definitioner 

Inför det undersökningskapitel som närmast följer, avser jag här att kort klargöra vissa centrala 

begrepp. Jag använder mig av respektive filmavtals definition av ’långfilm’. Även om den 

förtydligats något under årens lopp så har den gängse definitionen länge varit ”film som har en 

visningstid motsvarande minst 2 000 meter i 35 mm format (eller motsvarande i andra format) 

och är avsedd för normal biografpremiär med normal biografexploatering”.46 Definitionen av av 

’svensk film’ är också hämtad från avtalen, och definieras genomgående som film där 

a) producenten är en i landet bosatt svensk medborgare, ett svenskt bolag eller annan svensk 

sammanslutning eller institution; 

b) filmens produktion finansierats uteslutande med svenskt kapital; samt 

c) den svenska insatsen av artisitiska medarbetare är av påtaglig betydelse47 

 

Så kallad samproducerad film – det vill säga film ”som tillkommit i samverkan mellan svenska 

och utländska intressen” – samställs med svensk film ”under förutsättning dels att den svenska 

kapitailinsatsen uppgår till minst 25 procent av produktionskostnaden för filmen, dels att den 

svenska insatsen av artistiska medarbetare [...] sägs funnits vara av påtaglig betydelse.”48 

Vad gäller begrepp som ”värdefull film” och ”kvalitetsfilm” har jag tolkat dess innebörd inom 

ramen för de olika avtalen som gällt under respektive undersökningsperiod, vilket närmare 

preciseras i undersökningskapitlet nedan. 

                                                 
46 1982 års videoavtal, bilaga 3, VB 81/82, s. 55. 
47 1963 års avtal § 18, VB 63/64, s. 17. 
48 1963 års avtal § 20, VB 63/64, s. 18. Denna procentsats har senare sänkts till 20 procent, se 1993 års 
finansieringsavtal för Filminstitutet, 4 §, i VB 92/93, s. 132. 
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Svensk filmproduktion 1963-2004 

Avtalen och filmerna 

Sedan Filminstitutets (SFI) och filmavtalets skapande 1963, har SFI:s resurser varit uppdelade i en 

filmkulturell del (visningsfrämjande åtgärder, bibliotek, arkiv, och så vidare) och olika former av 

produktionsstöd. Produktionsstödet har antagit ett antal olika skepnader under årens lopp – stöd 

i förhand, stöd i efterhand, eller en kombination av dem båda. Av betydelse är dock också hur 

bestämmelserna och formerna för dessa förhands- respektive efterhandsstöd sett ut, då för-

handsstödet i ett avtal inte nödvändigtvis gynnar samma typ av film som i ett annat. 

Nedan kommer produktionsstödet så som det reglerats i respektive periods avtal att beskri-

vas. Därefter följer en presentation av den filmproduktion som skapats med produktionsstöd 

under den aktuella perioden, samt en diskussion per avtalsperiod om hur överensstämmelsen ser 

ut mellan målsättningar i avtalen och den produktion som faktiskt skapats. 

1963 års filmavtal 

Detta första avtal, tidsbestämt till 20 år, slöts i mars 1963 mellan staten och filmbranschen – den 

sistnämnda representerad av Sveriges Biografägareförbund, Folkets Husföreningarnas 

Riksorganisation, Föreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening och Föreningen 

Sveriges Filmproducenter. Filminstitutets intäkter skulle bestå av en avgift från anordnare av 

biografföreställningar, motsvarande tio procent av bruttobiljettintäkterna.49  Av dessa pengar var 

65 procent öronmäkta till produktionsstöd i efterhand. Det fanns en tydlig uppdelning i kvantitet 

och kvalitet, då resurserna kom från tre olika fonder: 

A. 30 % var ett publiksbaserat efterhandsstöd, som skulle gå till svenska producenter och 

fördelades i proportion till de bruttobiljettintäkter som deras filmer givit50 

B. 20 % skulle ges som kvalitetsbidrag till svenska filmer och fördelades av en jury, utsedd 

av SFI:s styrelse 

C. 15 % skulle användas till förlustutjämning för kvalitetsfilmer, det vill säga filmer som varit 

berättigade till kvalitetspremier (B-fonden) men som inte täckt sina kostnader51 

 

                                                 
49 Undantag gjordes för fasta visningsställen som utöver barnamtinéer gav högst fem föreställningar per vecka, samt 
för visning av film som var ”ägnad att tjäna vetenskapligt ändamål eller upplysnings-, undervisnings- eller 
uppfostringssyfte”. Se 1963 års filmavtal, §§ 15-17; för hela avtalet inklusive bilagor se exempelvis VB 63/64, Bilaga 
1, s. 14-23. 
50 Denna fond har – som tidigare motiverats i avsnittet ”Avgränsningar” ovan – uteslutits ur undersökningen. 
51 1963 års filmavtal, 18 §. 
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En typ av förhandsstöd infördes 1968 i form av generella produktionslån/-garantier (F-fonden), 

och utvecklades ytterligare 1972 då en fond för selektiva lån och garantier (H-fonden) som skulle 

täcka en viss andel av en films produktionskostnad skapades.52 Tyngdpunkten lades nu i högre 

grad på denna typ av förhandsstöd, då såväl det publikbaserade efterhandsstödet (A-fonden) som 

förlustutjämningen för kvalitetsfilmer (C-fonden) avskaffades. Syftet med dessa förändringar – 

vilka även innefattade en satsning på SFI:s egen filmproduktion – var bland annat att ge 

konstnärlig film ytterligare medel.53 

 

Filmer 1963/64-1967/68 

Under denna period fick sammanlagt 48 långfilmer så kallat kvalitetsbidrag (B-fonden) tilldelat sig 

av juryn – vissa filmer fick även en senare förlustutjämning. Vad gäller inblandade aktörer och 

andra karaktäristika i de kvalitetsbelönade filmproduktionerna från denna undersökningsperiod, 

kan man se en stor andel filmer som kombinerar faktorerna kända skådespelare, en auteur-

inriktad regissör – det vill säga, som både regisserat och skrivit manus till filmen54 – och ett av de 

större bolagen som producent. Närmare två femtedelar av filmerna, 18 stycken av totalt 48, 

kombinerar just dessa faktorer.55 

Sammanlagt 19 av totalt 48 filmer under denna period har någon form av förlaga – av dessa 

har tolv antingen en debuterande eller en etablerad regissör utan några större publik- eller 

kritikerframgångar på sistone.56 Även om indikationerna inte är oerhört starka, ger det viss grund 

för tolkningen att en filmatisering av exempelvis en bok eller novell kunde vara ett fungerande 

sätt för en regissör som var ny i branschen, som inte slagit igenom eller som haft motgångar efter 

tidigare succéer, att antingen slå sig in eller få förtroende att sätta igång med ett nytt filmprojekt. 

Med Bourdieus begrepp skulle man kunna säga att man som regissör kunde stärka sin position på 

filmproduktionsfältet genom att filmatisera en bok, då denna var bärare av ett visst kulturellt 

kapital. Är det dessutom ett populärt och publikt framgångsrikt verk är det därtill sammankopplat 

med ett ekonomiskt kapital. 

Även om enbart de kvalitetsinriktade efterhandsformerna – kvalitetsbidraget och förlustkom-

pensationen som utgår från detta – kunnat undersökas, så finns det en del intressanta mönster 

                                                 
52 F-fonden har också uteslutits ur undersökning enligt motivering i avsnittet ”Avgränsningar” ovan. 
53 Ny svensk filmpolitik – Betänkande från filmutredningen, SOU 1998:142, s. 19-20. 
54 37 filmer sammanlagt under perioden, varav 24 filmmanus där regissören är ensam författare och 13 där (så när 
som på ett fall där regissören är en kvinna) han skrivit det tillsammans med någon annan. Se sammanställning utifrån 
VB 63/64-67/68 i bilaga, s. I-III. För uppgift om manusförfattare, se Svensk filmdatatabas, www.sfi.se. 
55 Filmerna är Persona, Här börjar äventyret, Vargtimmen, Syskonbädd, Ön, Badarna, För att inte tala om alla dessa kvinnor, 
Tystnaden, Ole dole doff, Övergreppet, Jag är nyfiken – gul, Ormen, Jag är nyfiken – blå, Att älska, Att angöra en brygga, Livet är 
stenkul, Ola & Julia, och Käre John. Se sammanställning i bilaga, s. I-III. 
56 Dessa tolv filmer är Tillsammans med Gunilla, Älskande par, Jakten, Här har du ditt liv, Hugo och Josefin, Yngsjömordet, 
Kungsleden, Ormen, Bröllopsbesvär, Svält, Käre John, och 4 x 4. Se sammanställning i bilaga, s. I-III. 
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som kan noteras vad gäller vilka filmer som gynnats mest av detta stödsystem. Av de 13 filmer 

som sammanlagt fått 500 000 kronor eller mer i sammanlagt stöd återfinns i princip genom-

gående filmer med etablerade och kritikerrosade ”auteur”-regissörer, något stort bolag som pro-

ducent och kända skådespelare. De är därtill filmer som varit stora publikfloppar – det vill säga 

som fått stora summor i förlustkompensation ur C-fonden.57 I tio fall är förlustkompensationen 

till och med större än det ursprungliga kvalitetsbidraget.58 Att i denna höga grad kompensera 

kvalitativt belönade filmer för deras brist på framgång hos publiken vittnar om ett visst synsätt på 

kvalitet, där publiktillvändhet inte var något som i sig premierades. Jag tolkar detta som en 

reaktion mot den bespottade pilsnerfilms- och Åsa-Nisse-traditionen, som ju i högsta grad avsåg 

att roa ”massan”. Att dra publik var inte i sig ett självändamål, det var vad kvalitetsbidraget och 

förlustkompensationen gav uttryck för. Annorlunda uttryck representerade detta ett ointresse 

från produktionsfältets sida för det ekonomiska kapital som publiken representerade – kulturellt 

kapital i form av renommé och anseende tycks ha vägt tyngre i bedömningen av vad som ansågs 

vara värdefullt att stödja. 

 

Filmer 1973/74-1977/78 

Den andra undersökningsetappen inom 1963 års avtal infaller då de så kallade H-garantierna 

nyligen införts. Denna fond – delad i två, H1 och H2 – kompletterade som sagt den sedan 

tidigare existerande F-fonden, som erbjöd generella lån och garantier för filmproduktion, det vill 

säga utan någon särskild urvalsprocedur. För H-garanti bedömdes filmprojekten av någon av de 

två garantinämnderna, och det fanns möjlighet att söka stöd i den andra vid avslag i den ena. Då 

det som tidigare nämnts inte finns fullständig statistik över F-fondens produktionsgarantier 

undersöks endast de filmprojekt som fått stöd från H-fonden och/eller kvalitetsbidrag från B-

fonden, vilken sagt levde kvar fram till det nya filmavtalet 1982. 

Sammanlagt omfattar denna period 79 svenska filmer. Intressant är att närmare hälften av 

dem, 35 stycken, gjorts av debuterande regissörer. Sorterade efter sammanlagt stödbelopp 

hamnar de flesta av dem dock långt ner på listan, endast fyra tillhör de 15 filmer som fått mer än 

en miljon i stöd om garantibeloppet och kvalitetsbidraget slås samman.59 Resten av filmerna i 

denna grupp överst i listan har etablerade regissörer, och av de som haft kritiker- och/eller 

                                                 
57 De filmer som kombinerar dessa faktorer är Persona, Här börjar äventyret, Vargtimmen, Heja Roland, Syskonbädd, Ön, 
Badarna, Kärlek 65, och För att inte tala om alla dess kvinnor. Se sammanställning i bilaga, s. I-II. 
58 Se sammanställning i bilaga, s. I-II. 
59 Dessa fyra filmer är Kejsaren, Mina drömmars stad, Charlotte Löwensköld och Repmånad – de tre första med litterär 
förlaga. De debuterande regissörerna hade bakgrund i Dramatiska institutet, kortfilm, teatern respektive TV. Se 
www.sfi.se. 



 22 

publikframgångar, är fyra av fem producerade av SFI eller något av de stora bolagen.60 Detta 

antyder att de stora bolagen och även SFI i högre utsträckning än mindre bolag satsade på så 

kallade säkra kort – eller omvänt, att en etablerad regissör som hade fått bra recensioner och 

publiksiffror hade lättare än andra att sälja in sina filmidéer hos dessa aktörer. Fler än hälften av 

dessa 15 filmer som med mer än en miljon i produktionsstöd har slutligen en litterär förlaga, men 

det finns här inga tydliga samband mellan typ av regissör och litterära verk som förlaga; ej heller 

mellan kända skådespelare och förlaga.61 Även om det inte gäller listan i sin helhet, kvarstår dock 

till viss del mönstret med förlagan som en möjlig inkörsport då tre av de fyra filmer med 

debuterande regissörer som fick mer än en miljon kronor i produktionsstöd hade förlaga. Den 

fjärde filmen (som fick mest pengar av dem) var Repmånad, och den hade till skillnad från de 

övriga en genomgående känd ensemble och var en renodlad komedi – ett faktum som stämmer 

överens med min tidigare nämnda hypotes om en ökad satsning på säkra kort, och en önskan att 

nå ut till en större publik. En förskjutning av maktpositionerna på fältet hade sannolikt ägt rum 

här, till det ekonomiska kapitalets fördel. Detta antyder även en förändring av kvalitetsbegreppet, 

där spekulation om vad publiken gillade troligen fick en ökad betydelse för produktionen. 

Apropå producenter, står SFI som ensam eller som en av flera huvudproducenter till 33 av 79 

filmer. Av dessa filmer har alla utom två fått kvalitetsbidrag, och två tredjedelar fått H-garantibe-

lopp.62 Även om de flesta filmerna (65 av 79) i denna undersökningsetapp fått kvalitetsbidrag, kan 

det dock vara intressant att notera att graden av kvalitetsbidrag i de fall då SFI är producent är så 

pass hög som den är – enbart en film av de 33 som SFI producerar under perioden, Vilgot 

Sjömans flopp Tabu (1977), får inte kvalitetsbidrag. Faktumet att SFI i egenskap av stiftelse med 

filmpolitiskt ansvar delar ut dessa kvalitetsbidrag och samtidigt konkurrerar om dem i egenskap 

av producent är illustrerande för en slags kombination av kulturellt och ekonomiskt kapital. 

 

Avtalets retorik och praktik 

För tydlighetens skull betraktas dessa två första undersökningperioder – som ju ryms inom 

samma avtal – var och en för sig i kronologisk ordning: först 60-tal, sedan 70-tal. 

I en bilaga till 1963 års filmavtal fanns vissa kriterier för hur juryns kvalitetsbedömning av 

film skulle gå till. Det understryks att kvalitetsbegreppet ”måste fattas i dess vidaste bemärkelse 

för att möjliggöra en fri utveckling av den svenska filmkonsten”. Så kallad likriktning av smak 

                                                 
60 Den udda filmen ut är Polare – övriga är Äventyret är mitt liv [Picassos äventyr], Chez nous, Släpp fångarne loss – det är vår! 
och Mannen på taket. Se sammanställning i bilaga, s. III-VII. 
61 Filmerna med förlaga bland dessa 15 filmer är En kärleks sommar, Chez nous, Kejsarens ansikte [Kejsaren], Måndagarna 
med Fanny, Uppdraget, Agaton Sax och Byköpings gästabud, Mina drömmars stad och Mannen på taket. Se sammanställning i 
bilaga, s. IV. 
62 Se sammanställning i bilaga. 
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skulle undvikas, och ingen filmgenre skulle ”äga företräde framför någon annan”. Detta 

förtydligas i avtalstexten med tillägget att dokumentärfilmer, barnfilmer, komedier och tecknade 

filmer inte ska missgynnas i förhållande till dramatiska spelfilmer.63 Detta är sannolikt i de flesta 

avseenden en slags standardfomulering, men just infogandet av komedier bland de som inte 

skulle missgynnas är intressant – detta då filmavtalet, åtminstone från vissa av dess medskapares 

sida, utgjorde ett avståndstagande från mer eller mindre hela den komiska genren. Sannolikt var 

att komedier i allmänhet ansågs mindre kvalitativa av de personer vilka, genom vissa särskilda 

positioner i förhållande till filmproduktionsfältet, utgjorde den jury som delade ut kvalitetsbidrag. 

Efter angivelsen att kvalitet ska förstås i vid mening, kommer i avtalstextens bilaga ett antal 

mer specifika kriterier som kunde bli aktuella: 

 

Avgörande för kvalitetsbedömningen kan således bli en rad av varandra tämligen oberoende 

faktorer, såsom förnyelse av filmens uttrycksmedel och formspråk, angelägenhetsgraden i filmens 

ärende, intesiteten eller fräschören i dess verklighetsuppfattning eller samhällskritik, graden av 

psykologisk insikt och andlig nivå, lekfull fantasi eller visionär styrka, episka, dramatiska och 

lyriska värden, den tekniska skickligheten i manus, regi och spel samt övriga artistiska 

komponenter hos film.64  

 

Betecknande för bedömningen av filmerna är en av punkterna i en bilaga till avtalet, nämligen att 

juryn skulle ”bedöma kvaliteten av filmer utan att fästa avseende vid filmernas produktionskostnad eller 

ekonomiska resultat”.65 Då det som bekant rörde sig om produktionsstöd i efterhand var det inte 

nödvändigtvis fråga om att att man aktivt stödde att filmer gjordes oavsett om någon senare 

skulle gå och se dem eller ej, utan snarare att eventuell publiktillströmning inte skulle påverka ens 

omdöme om filmen i fråga. Dock säger denna inställning till bedömningen av filmer för kvalitets-

bidrag en hel del om just vad som ansågs vara kvalitet under denna första period – eller kanske 

snarare, vad som inte ansågs vara det.66 Genom att säga att ekonomiska resultat – i förlängningen, 

framgång hos publiken – inte ska påverka bedömningen av en films kvalitet, sade man också 

indirekt att ”folklig uppskattning” i sig inte kunde ses som ett tecken på kvalitet. Med Blomgrens 

vokabulär skulle man kunna kalla detta för ett uttryck för en perfektionistisk ståndpunkt, det vill 

säga i detta fall en tro på existensen av objektivt kvalitativ film, där enbart vissa innehar 

redskapen för att kunna bedöma denna kvalitet. 

                                                 
63 1963 års filmavtal, bilaga 2 till bilaga 1, punkt 12-13, VB 63/64, s. 21. 
64 1963 års filmavtal, bilaga 2 till bilaga 1, punkt 13, VB 63/64, s. 21. 
65 1963 års filmavtal, bilaga2 till bilaga 1, punkt 11, VB 63/64, s. 21, min kursivering. 
66 Bourdieu framför ståndpunkten att smaken, eller ”känslan för det vackra”, nästan uteslutande består i förkastelse 
av dess motsats; Bourdieu 1997, s 177-179. I detta fall skulle man, lite tillspetsat, kunna säga att det som indirekt 
förkastas är filmproduktion som är ekonomiskt lönsam och kommersiellt framgångsrik. 
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Vad gäller överensstämmelsen mellan avtalstextens kriterier och den verkliga produktionen, 

bedömer jag den vara av blandad art. Att komedier, barnfilmer, tecknade och dokumentära filmer 

inte har missgynnats av 60-talets kvalitetsbedömningssystem kan vara svårt att bedöma utan att 

ha fullständig kunskap om all film som producerades under perioden och därtill fullständig 

genrekännedom om de filmer som ingår i min undersökning. Även om detta inte bedömts vara 

en realistisk ambition med tanke på mitt omfattande material, menar jag att en ytlig överblick av 

filmsammanställningen 1963/64-1967/68 ändå ger vid handen att de dramatiska spelfilmerna är 

klart fler till antalet. Barnfilmerna är extremt fåtaliga, och dokumentärerna är inte många de 

heller. När det gäller kvalitetsbedömningen menar jag att det för min undersökning inte är intres-

sant att uttala sig om huruvida den varit ”riktig” eller ej – däremot finns det en klar överensstäm-

melse mellan ambitionen att inte ta hänsyn till ekonomiska resultat i bedömningen och den 

produktion som sedan fått stöd. Detta då, som tidigare nämnts, de filmer som belönats med 

högst kvalitetsbidrag samtliga haft väldigt dåliga publiksiffror. 

År 1968 tillsattes en filmutredning vars slutbetänkande kom 1973. I detta framhålls vikten av 

ett selektivt samhällstöd till filmen, vilken bör behandlas likvärdigt med andra kulturformer. 

Syftet med detta stöd bör vara att ”stimulera till en mångfald konstnärliga och ekonomiska in-

satser och nyskapande på filmens område”.67 Avtalsförändringen 1972 innebär en maktkoncen-

tration för SFI då G-fonden för den egna produktionen skapades, och förhandsstöden fick en 

starkare roll.68 En större andel av stödformerna kopplades också till ett kvalitetskrav då A-

fondens generella stöd i förhållande till biljettintäkter slopades.69 Denna period innebar samtidigt 

på många sätt en övergångsperiod, då Ingmar Bergman för en tid lämnar landet efter misstankar 

om skattebedrägeri och Filminstitutets förste chef och därtill en av dess initiativtagare, Harry 

Schein, avgår efter en protestskrivelse mot filminstitutets beslutsdominans över den svenska 

spelfilmen, underskriven av fyrtiotvå regissörer.70 Maktpositioner på filmproduktionsfältet 

rubbas, och parallellt går folkhemmets Sverige in i en ekonomiskt svår tid i mitten av 70-talet. 

Furhammar menar att just den känsla av otrygghet som detta genererade till viss del förklarar den 

pilsnerfilmsrenässans som publiktillströmningen till lustspel som Sällskapsresan, Repmånad och 

Svenska Ords Picassos äventyr och Släpp fångarne loss! Det är vår, utgjorde.71 Jag menar att man dock 

kan ifrågasätta om det här verkligen går att tala om en pilsnerfilmsrenässans – snarare tycks dessa 

70-talets lustspel vara ett försök till sofistikering av komedigenren, att göra film som är publik 

                                                 
67 Samhället och filmen, del 4. Slutbetänkande, SOU 1973:53, s. 171. 
68 Furhammar 2003, s. 343-344. 
69 Furhammar 2003, s. 326. 
70 Furhammar 2003, s. 340-341, 343-345. Ett flertal namn på skrivelsen var dock maskinskrivna och flera regissörer 
har senare förnekat att de skulle ha skrivit under. 
71 Furhammar 2003, s. 329. 
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och kvalitativ på samma gång. Denna period tycks vara en övergång från en period av ”scheinsk” 

dyrkan av regissören som Geni, till ett nytt och mer publikorienterat kvalitetsbegrepp.72 Detta 

menar jag syns i produktionsstödgivningen. Som illustrerande exempel kan sägas att under 

perioden 1972-1982 får sex svenska långfilmer miljonpublik på bio, och de tre av dem som 

produceras under denna undersökningsperiod hamnar alla inom top-10 för mest produktionsstöd 

i form av förhandsgarantier och kvalitetsstöd – det vill säga stöd som ges i för- respektive 

efterhand, och på grundval av kvalitetskriterier.73 Överensstämmelsen med de i avtalen angivna 

och i utredningarna diskuterade kvalitetskriterierna kan sägas ha kommit lite i ofas när det gäller 

produktionsstödsgivningen under 70-talet. Detta menar jag beror på att detta är en slags fas då 

kvalitetsbegreppet omvandlas – eller då olika typer av kapitals relativa tyngd på produktionsfältet 

förändras, om man så vill. 

1982 års film- och videoavtal 

I början av 80-talet trädde det andra filmavtalet i ordningen i kraft. Videobranschen var en ny 

part, representerad av föreningen IFPI-VIDEO. Mångfalden av fonder som poppat upp under 

filmavalets första decennier förenklades något. Av den tioprocentiga avgift på bruttobiljett-

försäljningen som biografägarna betalade till SFI användes följande fondmedel till långfilm: 

A. Lägst 20 % till SFI:s engagemang i svensk filmproduktion 

B. Lägst 35 % till produktionsgarantier för svenska långfilmer – besluten fattades av två så 

kallade garantinämnder74 

 

Under denna period rörde sig produktionsstödet främst om förhandsformer, även om produk-

tionsgarantierna beräknades täcka förluster ”upp till en viss andel av filmens produktionskostnad, 

dock högst med visst belopp”.75 År 1991 förlängdes detta avtal med 18 månader, och justerades 

också något. De två tidigare B-nämnderna slogs samman till en produktionsstödsnämnd – nytt 

var att stödet nu kunde betalas ut under själva produktionen. Året innan hade ytterligare två 

                                                 
72 Illustrerande för perioden av genidyrkan är ett citat ur en intervju med regissören Stefan Jarl, angående intagningen 
till SFI:s filmskola i slutet av 60-talet: ”[...] Arne Trankell, en berömd vittnespsykolog[,] [...] hade gjort ett slags 
vittnesförhör, formellt skrivet, som byggde på att man skulle hitta den personlighetstyp som var mest lik Ingmar 
Bergman. Hade man blivit bestraffad genom att bli inlåst i en garderob eller inte, hade man fobi för att vistas i ett 
mörkt rum eller inte, och så vidare. Detta gjorde man för att få ihop en samling otroligt egendomliga personer som 
sedan sammfördes på Europa Films övervåning där filmskolan var inhyst.”; Timm 2003, s. 42. 
73 De sex filmerna är Släpp fångarne loss – det är vår!, Picassos äventyr, Repmånad, Sällskapsresan, Göta Kanal och Varning för 
Jönssonligan; se Furhammar 2003, s. 331. Under denna period är det alltså de tre förstnämnda som fick stöd. Se 
sammanställning i bilaga för belopp, s. IV. 
74 1982 års film- och videoavtal, bilaga A, VB 81/82, , s. 51-54. De båda nämnderna bestod av fem ledamöter 
vardera, den ena med fyra representanter utsedda av Svenska teaterförbundet och en utsedd av filmbranschen, och 
den andra med fyra representanter utsedda av filmbranschen och en utsedd av Svenska teaterförbundet. 
75 1982 års videoavtal, bilaga 3, punkt 6, VB 81/82, s. 55. 
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avtalsparter inkluderats, på grund av en ny organisation inom videobranschen – Videohandelns 

Samarbetsorganisation och Videouthyrarnas Samarbetsorganisation. 

Det tidigare kvalitetsbidraget i efterhand som funnits med i 1963 års avtal slopades alltså. 

Även om man inte använder begreppet kvalitet finns dock formuleringen att stiftelsens egen 

produktion av svensk film ”skall ha klart konstnärlig inriktning”.76 

 

Filmer 1983/84-1987/88 

I denna undersökningsperiod ingår 91 svenska filmer. Bland de 34 filmer som fått tre miljoner 

eller mer i produktionsstöd har nästan alla filmer kända skådespelare i stora roller, omkring en 

tredjedel även någon form av förlaga.77 Två tredjedelar av filmerna med förlaga – 21 av samman-

lagt 31 stycken – är gjorda av etablerade regissörer; 11 av dem har regissörer med publikfram-

gångar på senare tid.78 Det finns inget tydligt samband mellan regissörernas status och benägen-

heten att ha en förlaga, utan det är i princip proportionellt till varje underkategoris frekvens inom 

regissörsvariabeln. Dock befinner sig i princip alla 12 filmer med förlaga och en etablerad regissör 

med tidigare publikframgångar på den övre halvan av listan, bland de 50 filmer som fått mest 

stöd.79 Så när som på en film – Res aldrig på enkel biljett (1987) – så förenas detta dussin filmer även 

av att ha haft ett storbolag som producent.80 Kombinationen etablerad regissör med minst en 

publiksuccé (ofta även kritikerframgångar) i bagaget, stort produktionsbolag och förlaga tycks 

alltså under denna period ha gett utdelning i form av relativt högt produktionsstöd – mellan 2 475 

000 och 3 600 000 kronor.81 Detta menar jag är ett uttryck för en fortsatt satsning på till synes 

säkra kort och en anpassning till publikens smak. Publikens position på filmproduktionsfältet 

stärks här genom att dess tidigare val av biofilmer bidrar till konsakreringen av det som anses vara 

värdefullt att stödja. Det ekonomiska kapital som de stora produktionsbolagen representerar står 

högt i kurs, men det verkar som att ett försök till möte mellan detta kapital och det av kulturell art 

till en viss grad sker i och med det faktum att alla regissörer bland dessa tolv filmer med förlaga 

                                                 
76 1982 års videoavtal, bilaga 3, punkt 19, VB 81/82, s. 56. 
77 De som kombinerar faktorerna kända skådespelare och förlaga bland de filmer som fått minst tre miljoner kronor i 
produkttionsstöd är Jönssonligan på djupt vatten [Jönssonligan dyker upp igen], Vargens tid, Råttornas vinter, S/Y Glädjen, 
Kronvittnet, Pelle Svanslös i Amerikatt, Mitt liv som hund, Ormens väg [Ormens väg på hälleberget], Falsk som vatten, Mio min Mio, 
Pelle Erövraren och Mälarpirater. Se sammanställning i bilaga, s. IV-VII. 
78 Dessa elva filmer är Jönssonligan på djupt vatten [Jönssonligan dyker upp igen], Vargens tid, Pelle Svanslös i Amerikatt, Mitt liv 
som hund, Ormens väg [Ormens väg på hälleberget], Mälarpirater, Resan till Melonia, Res aldrig på enkel biljett, Mer om oss barn i 
Bullerbyn, Grisfesten [Mannen från Mallorca] och Jönssonligan får guldfeber. Se sammanställning i bilaga, s. IV-VII. 
79 Se sammanställning i bilaga, s. IV-VII. 
80 Det bör påpekas att Res aldrig utan enkel biljett gjordes av de Håkan Alexandersson och Carl-Johan de Geer som 
exempelvis stod bakom den kultförklarade tv-serien Tårtan. I egenskap av etablerade, fria filmare är det inte 
förvånande att det egna bolaget agerade producent. 
81 Högsta belopp under denna period var 4,5 miljoner kronor för SOS – Segelsällskapsresan [S.O.S – En 
segelsällskapsresa]; se VB 87/88, s. 55 och VB 88/89. 
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(utom Mikael Ekman med två Jönssonliganfilmer) haft tidigare publik- och kritikerframgångar.82 

En förlaga kan också ses som en bärare av kulturellt kapital, och i mötet mellan detta, dessa 

regissörers dubbla kapital, produktionsbolagens ekonomiska och publikens smak kan man säga 

att en slags kompromiss föds, där faktorerna god film och lönsam film anses gå hand i hand. 

Denna kompromiss tycks dock inte bara vara en spegling av den publika smaken utan även ett 

uttryck för en förhoppning om att publiken är något på spåren i deras val, att det kanske finns 

något kvalitativt i det de gillar, i och med att de gillar det. 

Bland de 34 filmer, av totalt 91, som fått tre miljoner eller mer i produktionsstöd har ungefär 

en fjärdedel debuterande regissörer. Dessa åtta filmer varierar till stil och innehåll, men tillhör till 

övervägande del det komiska och lättsamma facket: skådespelaren Gösta Ekmans Morrhår och ärtor 

(1986), ”galenskaparen” Claes Erikssons Leif (1987), tv-regissören Jonas Fricks Strul (1988), tv-

teaterregissören Reidar Jönssons Jungfruresan (1988; tycks ha floppat) och tidigare reklamfilmaren 

och regiassistenten Joakim Ersgårds Besökarna (1988).83 De övriga filmerna med debuterande 

regissörer på den här delen av listan är Moa (1986), en författarbiografi av tv-regissören Anders 

Wahlgren, Råttornas vinter (1988), ett prostitutionsdrama signerat skådespelaren Thomas Hellberg, 

samt I lagens namn (1986), tv-regissören Kjell Sundvalls första långfilm. Ser man dock en känd 

författares liv som en slags förlaga, och I lagens namn som en del av den svenska kriminalfilmsvåg 

som föddes med Bo Widerbergs framgångsrika Mannen på taket (1976), så kan satsningen även på 

dessa debutanter ses som uttryck för en konventionell smak, i linje med den nämnda ”säkra 

kort”-logiken.84 Det vinnande konceptet med lättsamma, publiktillvända filmer återfinnes alltså 

även i fördelningen av stödet bland debuterande regissörer. I valet av de debutanter som fick 

mest stöd kan också anas en förhoppning om att dessas i många fall stora populärkulturella 

kapital skulle tillföra den svenska filmproduktionen något i detta sammanhang, i och med den 

konkreta koppling till den publika smaken som de representerade. 

Något som under denna undersökningsperiod signalerar om en förändring av produktionens 

utseende och organisation är den ökade andelen samproduktioner – 25 stycken av totalt 91 

filmer, mer än en fjärdedel – samt filmer med med ett tv-bolag i producentfunktion, 23 till 

antalet.85 Dessa faktorer förekommer dock sällan tillsammans, endast sex filmer under denna 

undersökningsperiod är kombinerade sam- och tv-produktioner.86 Det ökade antalet filmer som 

                                                 
82 Se sammanställning i bilaga, s. IV-VII. 
83 Övriga filmer med debuterande regissörer i denna grupp är Råttornas vinter, Jungfruresan och Moa. Se 
sammanställning i bilaga, s. VIII-IX. 
84 Om Mannen på taket och vågen med svenska samhällskritiska kriminalfilmer, se Timm 2003, s. 82-83, och 
Furhammar 2003, s. 332-333. 
85 Se sammanställning i bilaga, s. VII-XII. 
86 Dessa är Resan till Melonia, Offret, Grisfesten [Mannen från Mallorca], Friends och Consuelo. Se sammanställning i bilaga, s. 
VII-XII. 
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gjorts i samarbete mellan flera länder skulle kunna ses som ett tecken på att filmproduktionen 

blivit allt mer kostsam och riskfylld, och att detta skulle vara ett sätt att sprida risktagandet mellan 

flera aktörer. Denna tolkning stämmer väl överens med min tidigare nämnda hypotes om att i allt 

större utsträckning satsa på det som upplevs som minst riskfyllt, och att ta större hänsyn till 

kommersiell gångbarhet. TV-bolagens utvidgade deltagande i filmproduktionen kan också ses 

som ett sätt att närma sig publiken. Televisionen hade ju som sagt i begynnelsen varit en 

biograffilmens fiende (och fortsatte väl på ett visst sätt att vara det i konkurrensen om publiken), 

men allt eftersom tiden gick började filmbranschens parter att uppfatta ett samarbete som 

nödvändigt.87 

 

Avtalets retorik och praktik 

En första stor skillnad från det första avtalet är att det i 1982 års film- och videoavtal visas en 

större hänsyn till den tilltänkta publiken. Den fria konstnärliga utvecklingen av svensk långfilm 

står fast, men det gäller att detta sker ”under bibehållande av filmens karaktär som massmedium, 

dvs. dess inriktning mot en stor publik”.88 I den så kallade videogramutredningen som föregick 

detta nya avtal framhölls vikten av en mångfald och kvalitet i utbudet, och att ”[d]e som har 

kommersiella intressen på dessa [filmens och litteraturens] områden har ett stort kulturellt 

ansvar”. Bedömningen var att ”allvarliga skadeverkningar” kunde bli resultatet om ”ohämmad 

kommersialism” fick råda.89 

Då 1982 års film- och videoavtal kom till befann sig filmproduktionsfältet sedan en tid 

tillbaka i en period av omfattande medieteknisk utveckling. Videons intåg, kabel-tv, betal-tv, 

satellitkommunikationer – allt utgjorde delar i en snabb och svårligen överblickbar utveckling, där 

filmbranschen var tvungen att anpassa sig till en situation med nya publikkonkurrenter.90 Flera 

filmbolag gick igenom rejäla kriser – Europa Film som varit en stor aktör på marknaden i flera 

decennier klappade ihop efter praktfiaskot Kalabaliken i Bender (1983) och köptes 1984 upp av SF, 

som själv krisade i samma veva.91 Mot den bakgrunden blir den slutsats jag dragit av min 

undersökning av denna period att ambitionen med stödgivningen till viss del tycks ha varit att 

återskapa tidigare publiksuccéer, inte särskilt förvånande.  

Huruvida denna tendens i bidragsgivningen överensstämmer med kriterierna om en fri 

utveckling av den svenska filmkonsten, att mångfald och kvalitet ska säkras och att kommersia-

                                                 
87 Ett ”påtagligt behov” av en samordnad film- och tv-politik framhålls i 1968 års filmutrednings slutbetänkande, 
Samhället och filmen, del 4, SOU 1973:53, s. 168. 
88 1982 års videoavtal, bilaga 3, punkt 5, VB 81/82, s. 55. 
89 Video – Videogramutredningens slutbetänkande, SOU 1981:55, s. 76. 
90 Furhammar 2003, s. 349. 
91 Furhammar 2003, s. 350-351. 
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lism utan tyglar kan vara skadlig, är däremot tveksamt. Under denna period tycks de strukturella 

mönster som återfinns i produktionsstödsgivningen vara ett uttryck för en syn på kvalitet som 

befinner sig en bra bit ifrån begrepp som exempelvis ”förnyelse” eller ”fräschör” – det vill säga, 

kriterier för kvalitetsbedömning i 1963 års filmavtal.92 Detta är i sig kanske inte så underligt, då en 

långsam början till avlägsnande från ett sådant synsätt kunnat observeras redan under 70-talets 

undersökningsperiod. Likväl återfinns hänsyntaganden till kvalitet och mångfald samt diskus-

sionen om kommersialismen som fara i videoutredningen som föregår det nya avtalets skapande. 

Kvaliteten ska värnas, men detta samtidigt som man bevarar filmens natur som medium för en 

stor publik, står det i avtalet från 1982. Detta framstår som ett försök till kvalitetsbegrepp där 

såväl kulturellt som ekonomiskt kapital jämkas samman, där publikens godkännande blir en 

förutsättning och garant för en god film. 

1993 års filmavtal 

Det nya avtalet som kom 1993 innebar en hel del omvälvande förändringar efter kritik som fram-

förts i föregående utredning (se vidare ”Avtalets retorik och praktik”). SFI förlorade rätten att 

engagera sig som filmproducent, och all filmkulturell verksamhet finansierades hädanefter genom 

direkta statliga bidrag, och hamnade alltså utanför avtalet. TV-branschen var ny avtalspart, 

företrädd av Sveriges Television AB och Nordisk Television AB, mer känt som TV4.93 

Systemen med lån, garantier och nämnder ersattes å ena sidan av ett förhandsstöd, som skulle 

delas ut av ett antal konsulenter, efter dansk förebild – två för långfilmer, en för kort- och doku-

mentärfilm och en för barn- och ungdomsfilm. Konsulenterna skulle göra en konstnärlig bedöm-

ning av filmprojekten, och sedan ge rekommendationer till styrelsen om stödgivning. Sjuttiofem 

procent av det totala produktionsstödet skulle användas till förhandsstöd, vilket maximalt fick 

täcka sjuttio procent av filmens produktionskostnad, eller högst åtta miljoner kronor per film.94  

Å andra sidan infördes på nytt ett kommersiellt efterhandsstöd. Till detta skulle resterande 25 

procent av de tillgängliga medlen för produktionsstöd brukas. Efterhandsstödet skulle börja 

betalas ut till filmer som inom ett år efter sin biografpremiär haft 30 000 betalande besökare. Fick 

filmen under denna period 110 000 betalande biografbesökare eller fler, betalades det maximala 

beloppet åtta miljoner kronor ut till producenten. Hade samma film fått förhandsstöd, kunde den 

sammanlagda stödsumman högst bli åtta miljoner.95 

                                                 
92 Se utdrag ovan, s. 23. 
93 Principavtal, VB 92/93, s. 129; 1993 års finansieringsavtal för Filminstitutet, VB 92/93, s. 132. 
94 Bilaga till bestämmelser om produktionsstöd, VB 92/93, s. 145-146. Gränsen höjdes till nio miljoner kronor per 
film den 1 januari 1997. 
95 Bestämmelser för Filminstitutets produktionsstöd för film, VB 92/93, s. 144. Detta belopp höjdes också till nio 
miljoner 1 januari 1997, se not 42. 
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Alla ovan nämnda förändringar innebar en renodling av filmavtalet, så att huvudparten 

utgjordes av produkttionsstödsåtagandena. Utöver den alltjämt tioprocentiga biobiljettförsälj-

ningsavgiften, TV-företagens och de så kallade videogramuthyrarnas till avtalet tillförda medel, 

åtog sig staten att skjuta till extra pengar i form av ett årligt bidrag till SFI på 61,5 miljoner 

kronor.96 

 

Filmer 1993/94-1996/97 

Av de 103 filmer som fick för- och efterhandsstöd och inkluderas i denna undersökningsperiod 

var det hela 40 stycken som fick maximalt totalt produktionsstöd.97 Bland dessa filmer finns ett 

flertal debuterande regissörer som gjorde dels komedier, dels action-/kriminalfilmer. I den första 

kategorin märks Drömkåken (1993), Sunes sommar (1993), Bert – den siste oskulden (1995), En på 

miljonen (1995), Lilla Jönssonligan och cornflakeskuppen (1996), samt Reine och Mimmi i fjällen! (1997). 

I action-/kriminalfacket finner vi debuterande regissörer med maximalt produktionsstöd bakom 

filmerna Mannen på balkongen (1993), Vendetta (1995) och Beck (1997).98 Förutom filmen om 

Jönssonligan som barn gjordes ovan nämnda filmer utan förhandsstöd – de fick alltså sina 

miljoner enbart till följd av att minst 110 000 personer gått och sett dem på bio inom ett år. De 

etablerade regissörerna med tidigare publik- och kritikerframgångar samt de som tidigare gått 

hem hos publiken utgör ungefär hälften, 18 av de sammanlagt 40 filmer som fått maximalt 

produktionsstöd under perioden.99 Dessa har så när som på tre filmer – Lotta 2 (1993), 30:e 

november (1995) och Kalle Blomkvist - mästerdetektiven lever farligt (1996) – kända skådespelare i de 

stora rollerna. Överlag är kända skådespelare ett återkommande tema i hela listan – 57 av de totalt 

103 filmerna, mer än hälften, har kända skådespelare i någon eller ett flertal huvudroller. Denna 

andel är större bland de filmer som fått maximalt produktionsstöd; där är det 31 av 39 filmer som 

har en eller flera kända skådespelare i huvudroll – mer än tre fjärdedelar.100  

Av de sammanlagt 103 filmerna under denna undersökningsperiod har 35 stycken, det vill 

säga drygt en tredjedel, en förlaga.101 Sammanräknas frekvensen av varje underkategori inom 

regissörsvariabeln samt andelen filmer med förlaga i förhållande till varje underkategoris relativa 

frekvens i materialet, finns det ett par regissörskategorier som tydligt överskrider denna tredjedel. 

Bland filmerna med etablerade regissörerna utan större publik- eller kritikerframgångar på sistone 

                                                 
96 1993 års finansieringsavtal för Filminstitutet, §§ 6-15, VB 92/93, s. 132-134. 
97 Se sammanställning i bilaga, s. XIII-XV. 
98 Se sammanställning i bilaga, s. XIII-XV. 
99 Dessa 18 filmer är Let’s talk about love [Sista kontraktet], Vänner och väninnor [Ogifta par], Ögat, Yrrol, Änglagård – andra 
sommaren, Lust och fägring stor, Jerusalem, Juloratoriet, Lotta flyttar hemifrån [Lotta 2], Sista dansen, Zorn, Jönssonligans största 
kupp, 30:e november, Adam & Eva, Sånt är livet, Hundhotellet, Monopol, och Kalle Blomkvist – mästerdetektiven lever farligt. Se 
sammanställning i bilaga, s. XII-XV. 
100 Se sammanställning i bilaga, s. XIII-XV. 
101 Se sammanställning i bilaga, s. XIII-XV. För uppgift om bilaga, se www.sfi.se. 
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återfinns en förlaga hos närmare tre femtedelar av filmerna, eller 7 av totalt 12 filmer.102 Andelen 

förlagor hos filmer med debuterande regissörer som tidigare gjort kort- eller tv-film ligger på 

omkring 43 procent, alltså cirka 10 procent högre än den generella siffran för hela materialet. Den 

grupp där andelen filmer med förlaga är som mest tydlig är dock den med utländska regissörer – 

tre fjärdelar av dessa filmer, eller 9 av sammanlagt 12, har en förlaga.103 Utifrån dessa siffror är det 

möjligt att dra slutsatsen att en förlaga kunde vara ett sätt att komma in på spelplanen igen för 

regissörer utan nära föreliggande kritik- och publiksuccéer, en inkörsport för debuterande 

regissörer med kort- eller tv-filmer i bagaget, och ett sätt för utländska regissörer att förverkliga 

samproduktionsprojekt i samarbete med Sverige. Samproduktionerna utgör för övrigt lite mer än 

hälften av alla undersökta filmer under perioden, 54 av sammanlagt 103 stycken.104  

Jag tolkar dessa tendenser som uttryck för en fortsättning på den tidigare observerade 

tendensen att satsa på tidigare fungerande koncept. Ett försök till möte och jämkning mellan 

ekonomiskt och kulturellt kapital på filmproduktionsfältet sker då riskerna med ett publikt fiasko 

ständigt blir allt större då produktionskostnaderna ökar. Detta illustreras exempelvis av det ökade 

antalet samproduktioner. För att skapa en hållbar filmproduktion väljer man att satsa på det som 

stämmer in på mönster som tidigare publikt ”fungerande” filmer haft. Samtidigt är det viktigt att 

komma ihåg att merparten av avtalets finansiering ända sedan början varit starkt sammanlänkad 

med biobiljettförsäljningen. Publika framgångar är en förutsättning för den svenska filmindustrins 

existens.  

 

Avtalets retorik och praktik 

I den utredning som föregick 1993 års avtal var bristande effektivitet en av de huvudsakliga 

punkterna som utredaren Jan Rydh framförde apropå produktionsstödet: ”Allt fler hävdar att 

konstruktionen av nuvarande stödsystem varken stimulerar produktion av kvalitetsfilm eller ger 

något stöd för att utveckla en lönsam filmindustri.”105 Bland bristerna framhölls mer konkret att 

nämndernas ledamöter hade partsintressen och var benägna att kompromissa i sina beslut – vilket 

i många fall ansågs innebära ett tummande på kvalitetskriterierna – att många filmer som fått stöd 

saknat publikframgångar, att förhandssystemet hade utvecklats till ett kösystem där alla filmer 

förr eller senare får stöd, att producentrollen försvagats och att det var svårt att engagera externa 

finansiärer.106 Den uttalade avsikten med Rydhs förslag med ett konsulentadministrerat system 

                                                 
102 Beck 2 – spår i mörker, Comédia Infantil, Den vita lejoninnan, Vita lögner, Kristin Lavransdotter, Hundarna i Riga, 
Personundersökningen [Ta ditt liv]. Se sammanställning i bilaga, s. XIII-XV. 
103 Se sammanställning i bilaga, s. VIII-XV. 
104 Se sammanställning i bilaga, s. VIII-XV. För uppgfit om samproduktionsländer, se www.sfi.se. 
105 Filmproduktion och filmkulturell verksamhet i Sverige – Slutbetänkande av utredningen om översyn av filmstödet, SOU 1991:105, s. 9. 
106 SOU 1991:105, s. 43. 
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med förhands- och efterhandsstöd var en ”ökad integritet” i den konstnärliga bedömningen, 

ökade möjligheter till stöd för debuterande regissörer och producenter, samt utökat stöd till 

marknadsföring och därigenom ökad lönsamhet i filmbranschen.107 Vikten av att ställa höga 

kvalitetskrav framhålls vid ett flertal tillfällen, men intressant i sammanhanget är att publikens smak 

uttryckligen framhävs – om än med viss reservation och i försiktig polemik med det första 

filmavtalets kriterier – som ett möjligt mått på kvalitet: 

 

Även om man starkt betonar kvalitetsaspekten i ett stödsystem är det […] inte ointressant att 

utforma ett system som stimulerar till produktion av filmer som lockar många åskådare. Många 

anser att människors intresse av att se en film och betala för detta är ett gott mått också på 

filmens kvalitet. Det ligger en del i ett sådant synsätt. Många s.k. publikfilmer är av mycket god 

kvalitet och endast få filmer som drar stor publik kan anses vara kvalitetsmässigt ”dåliga”. Det 

ligger vidare i varje filmskapares intresse att få en stor publik som tar del av filmens budskap.108 

 

Detta uttalande till trots, betonar utredaren att förhandsstödet inte skall användas till filmer som 

kan finansieras genom efterhandsstöd, utan istället till att främja film av ”särskilt kulturellt värde 

och som inte kan antas finansieras på marknadens villkor”.109 

I det som slutligen blev 1993 års avtal är efterhandsstödet inte beroende av någon kvalitetsbe-

dömning. För förhandsstöd ska däremot en bedömning ske. Kriterierna specificeras dock inte 

närmare: ”Förhandsstöd kan utgå till värdefulla svenska filmer under förutsättning att det förligger 

ekonomiska, tekniska och personella resurser för produktionens genomförande.”110 Här framhålls 

inte direkt filmens roll som publikt massmedium på samma sätt som i utredningen, utan det rör 

sig mer om en kriterium byggt på praktisk genomförbarhet. Detta hänsynstagande återfinns även 

på annat håll i avtalet, där det framhålls att reglerna för produktionsstödet ”bör utformas så att de 

främjar en rationell och effektiv produktion och distribution av svensk film och medför en sund 

användning av stödmedlen”.111 Retoriken är här utpräglat industripolitisk. 

Publikgillande som mått på kvalitet, hänsynstagande till effektiv produktion och ett produk-

tionsstöd i teorin uppdelat efter konstnärlig (förhandsstöd) respektive lönsam (efterhandsstöd) 

film. Min undersökning av denna 90-talsperiod visar att det finns en relativt tydlig överensstäm-

melse mellan de i utredning och avtal framförda hänsysntagandena å ena sidan och den praktiska 

stödgivningen å den andra. Frågan är dock eventuellt om gränsen för efterhandsstödet är lite väl 

lågt satt för att verkligen ge en trovärdig bild av lönsamhet och publikframgång. I 1998 års 

filmutredning – som alltså tillsattes mot slutet av denna undersökningsperiod – framhålls att ett 

                                                 
107 SOU 1991:105, s. 43-46. 
108 SOU 1991:105, s. 44. 
109 SOU 1991:105, s. 60. 
110 ”Bestämmelser för Filminstitutets produktionsstöd för film”, VB 92/93, s. 142. Min kursivering. 
111 1993 års finansieringsavtal för Filminstitutet, 2 §, VB 92/93, s. 132. 
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av målen med efterhandsstödet hade varit att stimulera produktion av film som lockar många 

åskådare, men att många filmer hamnade i en slags mellanzon, precis över de 110 000 åskådare 

som gav maxutdelning.112 Hela 46 av de sammanlagt 103 undersökta filmerna under denna period 

som hade kunnat få efterhandsstöd – det vill säga, som inte hade fått fullt förhandsstöd och 

därmed redan uppnått maxbeloppet – kom dessutom inte upp i den trots allt rätt lågt satta undre 

gränsen på 30 000 besökare, och fick alltså inget efterhandsstöd alls.113 Samstämmigheten var 

gäller ambitionen att skapa publiklockande film och stödgivningen kan därför till viss del 

ifrågasättas. 

2000 års filmavtal 

Då filmavtalet omförhandlades inför år 2000 fanns inte videobranschen kvar som avtalspart.114 I 

övrigt var det nya avtalet i väldigt hög utsträckning en förlängning av det från 1993. TV-företa-

gens och statens bidrag till SFI var betydligt större än förut, men tonvikten på produktionsstöd 

bestod. Förhandsstödet var kvar i sin tidigare form, och efterhandsstödet döptes om till ”publik-

relaterat stöd” samt begränsades till en pott på 50 miljoner kronor per verksamhetsår.115 Istället 

för ett gemensamt maxbelopp för alla filmer oavsett produktionskostnad, blev det maximala 

publikrelaterade efterhandsstödet beroende av hur mycket respektive film hade kostat att göra.116 

Bedömningen av långfilmsprojekt för förhandsstöd modifierades något i det att det vid sidan 

av en långfilmskonsulent skulle finnas en nämnd bestående av en konsulent samt ytterligare fyra 

ledamöter. Hälften av medlen skulle fördelas efter bedömning av nämnden, den andra hälften 

efter bedömning av den ensamme konsulenten.117 

 

Filmer 2000-2004 

Bland de filmer som fått mest produktionsstöd under denna period – exempelvis Populärmusik 

från Vittula (2004), Gossip (2000), Den tredje vågen (2003), Klassfesten (2002), Så som i himmelen (2004) 

och Sprängaren (2001) – finns en rejäl övervikt för filmer regisserade av regissörer med tidigare 

publikframgångar, oftast även i kombination med positiv kritik, samt kända skådespelare.118 Detta 

skulle kunna ses som en indikation på att produktionsstöden återigen satsats på de projekt som 

förefallit vara säkra kort. De filmer som nämndes som exempel ovan har dock en del skillnader i 

förustättningar, tematik och genre, och kan sägas vara säkra kort på lite olika grunder. Vad gäller 

                                                 
112 Ny svensk filmpolitik – Betänkande från filmutredningen, SOU 1998:148, s. 29. 
113 Se sammanställning i bilaga. 
114 2000 års filmavtal, prop. 1998/99:131, bilaga 3, s. 45. 
115 2000 års filmavtal, §§ 9-16, prop. 1998/99:131, bilaga 3, s. 47-49. 
116 Telefonsamtal med Katarina Flygare på SFI:s produktionsstödsavdelning, 2007-05-22. 
117 2000 års filmavtal, §§ 37-39, prop. 1998/99:131, bilaga 3, s. 53-54. 
118 Se sammanställning i bilaga. 
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Populärmusik från Vittula var det sannolikt snarare Mikael Niemis boksuccé som var grunden till 

den förväntade framgången än regissören Reza Baghers tidigare filmalster Vingar av glas och 

Capricciosa. Framgångsrike regissören Colin Nutley i kombination med en riktig sjärnensemble 

(Gossip) respektive en storsäljande bok signerad Liza Marklund (Sprängaren) kan också betraktas 

som något som kunde förväntas gå hem hos såväl publik som kritik. Regissörsduon Hannes 

Holm och Måns Herngren hade redan ett flertal väl mottagna relationskomedier i bagaget när de 

gjorde Klassfesten. Så som i himmelen var Kay Pollaks comeback – en regissör av det lite äldre gardet 

som bland annat gjort en prisbelönad filmatisering av romanen Barnens ö drygt tjugo år tidigare. 

Slutligen hade Anders Nilsson redan etablerat sig i actiongenren efter tidigare publikframgångar 

med filmerna Noll tolerans och Livvakterna. Regissörens personliga renommé, en etablerad position 

inom en filmgenre eller en boksuccé – alla var de faktorer som tycks ha kunnat fälla avgörandet 

om ett rejält produktionsstöd. 

Då efterhandsstödet inte begränsats till ett allmänt belopp är det i princip utselutande publikt 

framgångsrika filmer som fått mest stöd – bland de 24 filmer som fått åtta miljoner kronor eller 

mer i totalt produktionsstöd finns egentligen bara två undantag från denna regel: Kjell Gredes 

Kommer du med mig då (2003) och Daniel Alfredssons Syndare i sommarsol (2001). Den förstnämnda 

skulle bli Gredes stora comeback, men slutade i ett ordentligt publikt magplask, och den sist-

nämnda fick sannolikt inget efterhandsstöd alls på grund av ännu sämre publiksiffror – de fick 

istället sina summor från ett rejält förhandsstöd.119 Detta generella mönster tyder likväl på att en 

övervägande publikt inriktad repertoar fick mest stöd under denna period. Ett mönster som tycks 

antyda en avsikt att säkra vinst, men också att locka och tillmötesgå en publik som tidigare visat 

sitt gillande för ett visst filmkoncept. Detta kan återigen ses som ett tecken på att ekonomiskt och 

kulturellt kapital här möts och ”korsbefruktas”. 

Att filmproduktion fortsätter att vara en dyr och ekonomiskt riskfylld verksamhet indikeras 

även här av den stora andelen samproduktioner. Mer än hälften av de undersökta filmer under 

denna period, 57 av sammanlagt 100, är gjorda i samarbete med något eller några andra länder.120 

Ytterligare en indikation på det ekonomiskt kärva läget är att i endast 8 av dessa 100 filmer har ett 

av de stora filmbolagen engagerat sig som producenter; vad gäller tv-bolagen är siffran ännu 

lägre, bara 4 av 100.121 Denna relativa osäkerhet som uttrycks genom dessa faktorer skulle också 

kunna sägas ha en koppling till det observerade mönstret som tolkats som en satsning på säkra 

                                                 
119 Bedömning av Katarina Flygare på SFI:s produktionsstödsavdelning, telefonsamtal 2007-05-31. 
120 Se sammanställning i bilaga. 
121 Storbolagsfilmerna är Känd från TV, Familjehemligheter, Kommer du med mig då, Livet i 8 bitar, Sleepwalker, Kontorstid, 
Musik för bröllop och begravningar och Pettson & Findus – Kattonauten, och tv-bolagsfilmerna Livet är en schlager, Pelle 
Svanslös och den stora sKATTjakten, Trolösa och Fyra nyanser av brunt. Se sammanställning i bilaga. 
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kort och välprövade koncept, då detta innebar att de risktaganden som ändå var tvungna att göras 

för att över huvud taget ha en svensk filmproduktion minimerades. 

 

Avtalets retorik och praktik 

Det efterhandsstöd som fanns redan i 1993 års avtal utsattes som sagt för rejäl kritik i 1998 års 

filmutredning. Framför allt gällde det att stödet ofta överstigit de anvisade 25 procenten, vilket 

skapat ”betydande osäkerhet” för förhandsstödet.122 Enligt utredaren, föfattaren Per Olov 

Enquist, hade efterhandsstödets avsedda effekter – att uppmuntra filmskapare att skapa bred 

publikfilm, att stimulera extern finansiering samt att stimulera ökad marknadsföring av kvalitets-

inriktad film – mer eller mindre misslyckats.123 I utredningen framhålls att efterhandsstödet i 

praktiken ofta fungerat som en bankgaranti i förhand snarare än som en uppmuntran i efterhand. 

Vidare är de flesta filmproduktioner fortfarande beroende av förhandsstöd; inte heller i TV-

producerade filmer – som i betydligt högre grad lyckats klara sig utan förhandsstöd – är den 

externa finansieringen stor. Slutligen har marknadsföringen av kvalitetsinriktad film varit väldigt 

nära sammankopplad med utkvitteringen av 4 miljoner kronor vid passerad 30 000-gräns vad 

gäller besökare – det vill säga tycks intresset ofta snarare rört pengarna än att få filmen visad för 

så många som möjligt.124  

Efterhandsstödet blev dock kvar i det nya avtalet, omdöpt till ”publikrelaterat stöd” och 

begränsat till en pott på ett visst antal miljoner kronor per år. Formuleringen om ”en effektiv och 

rationell produktion och distribution” är kvar från förra avtalet.125 Därtill anges att SFI:s styrelse 

är ansvarig för att ”tillgodose behovet av värdefull svensk filmproduktion genom att stöd ges till såväl 

långfilm som kortfilm”.126 

Efterhandsstödets fortsatta existens, trots all kritik, tolkar jag som en markering för den 

starka kombination av kulturellt och ekonomiskt kapital som den publiktillvända filmen represen-

terar på dagens svenska filmproduktionsfält. Detta kulturella kapital är sammanknippat med ett 

kvalitetsbegrepp där publiken i mångt och mycket har makten att konsakrera eller upphöja, film 

till att vara ”god”. Det är möjligt att här ana en förhoppning från filmproduktionsfältets ton-

givande aktörers sida, att den film som många betalar för att se innehåller något kvalitativt som är 

värt att försöka återskapa. 

Vad gäller överensstämmelsen mellan avtalstexten och den praktiska produktionsstödsgiv-

ningen menar jag därför att det finns en samstämmighet. Å ena sidan förefaller effektivitets- och 

                                                 
122 SOU 1998:142, s. 28. 
123 SOU 1998:142, s. 28-30. 
124 SOU 1998:142, s. 28-30. 
125 2000 års filmavtal, prop. 1998/99:131, bilaga 3, s. 45. 
126 2000 års filmavtal, prop. 1998/99:131, bilaga 3, s. 50, min kursivering. 
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rationalitetshänsyn ha funnits vad gäller de ekonomiska faktorerna i produktionen, det vill säga 

att stödgivningen skett uitfrån en förväntad lönsamhet. Å den andra har målsättningen att skapa 

”värdefull film” förverkligats i så måtto att vad gäller flertalet av de filmer som fått högst belopp 

under perioden tycks hänsynstaganden ha gjorts till vad den tilltänkta publiken tidigare gillat – det 

mått på ”värdefull film” som jag tolkar som legitimt och dominerande på det svenska 

filmproduktionsfältet under denna period. 

En försmak av framtiden: 2006 års filmavtal 

Förra året, 2006, kom ytterligare ett svenskt filmavtal till världen. Då det ännu inte finns någon 

statistik som ens är i närheten av fullständig vad gäller de filmer som producerats inom ramen för 

detta har jag varit tvungen att utesluta detta nyaste avtal ur min undersökning. Men jag vill ändå 

här ge en kort sammanfattande bild av vad för eventuellt nya förutsättningar det innebär för 

svensk filmproduktion under de år som ligger närmast framför oss. 

Ett antal nya parter i har tillkommit i 2006 års avtal: Svenska Filmdistributörers Förening 

u.p.a., samt tv-företagen Modern Times Group MTG AB, Kanal 5 AB och C More Entertain-

ment AB.127 De centrala målsättningarna med avtalet är att den svenska filmproduktionen ska bli 

”en dynamisk tillväxtbransch”, att kvinnliga filmskapares villkor ska förbättras, att förnyelse och 

utveckling av värdefull svensk filmproduktion ska stimuleras, att svensk film ska spegla hela 

landet, att arbetet mot olovlig hantering av film ska främjas, att svensk film ska ”nå en större 

publik i alla visningsformer” samt att biobesöken i Sverige ska öka till antalet.128 Intressant i 

sammanhanget är att det bekanta ordet ’kvalitet’ sedan dyker upp – och att det bokstavligen 

refereras till det första filmavtalet och dess kvalitetsbegrepp: 

 

Kvalitet bör vara ett överordnat begrepp i hela filmpolitiken. Enligt 2000 års filmavtal skall 

Filminstitutets styrelse ansvara för att tillgodose behovet av värdefull svensk filmproduktion. 

Samma formulering återfinns i 2006 års filmavtal, som en tydlig markering av kvalitetens 

avgörande betydelse för svensk film.  

Det finns anledning att i detta sammanhang åter erinra om det första filmavtalet från 1963. I 

detta avtal lyfts fram att kvalitetsbegreppet bör fattas i sin vidaste bemärkelse för att möjliggöra 

en fri utveckling av den svenska filmkonsten. Vidare framhålls att en rad från varandra oberoende 

faktorer kan bli avgörande för kvalitetsbedömningen [...]Dessa faktorer är fortfarande grundläggande för 

kvalitetsbegreppet.129 

 

                                                 
127 Regeringens proposition, 2005/06:3, Fokus på film : en ny svensk filmpolitik, s. 1. 
128 Prop. 2005/06:3, s. 18. 
129 Prop. 2005/06:3, s. 21. Min kursivering. De uteslutna faktorerna är de som återfinns i citatet på s. 23 ovan. 



 37 

Där sluts cirkeln – det senaste avtalet refererar till det första, och bekanta formuleringar kommer 

tillbaka. Trots det ständiga talet om kvalitet och värdefull film, skiljer sig produktionen under de 

undersökta decennierna åt – framför allt 60-talet jämfört med de följande, då en glidning mot mer 

publiktillvänd film sakta tycks ske.  

Vad beror detta på? Vill filmarna inte längre göra ”kvalitativ, smal film”? Eller blir det ekono-

miskt ohållbart att satsa stora belopp på den typen av film? Hur går allt detta slutligen ihop med 

en i princip obruten kedja av lovord till ”den värdefulla filmen”? 

Jag menar att svaret står att finna i ett föränderligt kvalitetsbegrepp – formuleringarna förblir 

desamma, men deras innebörd förändras över tid. Spänningen som finns inneboende i begreppet 

kvalitet ligger i det här fallet mellan de två oskiljaktiga sidor som utgör filmens väsen, dess 

janusansikte om man så vill – spänningen mellan filmen som industri och filmen som konst.  
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Avslutande diskussion 

Inledningsvis kan det för en summering av de viktigaste resultaten vara ändamålsenligt att åter-

vända till mina ursprungliga frågeställningar, för att reda ut hur dessa besvarats i undersökningen. 

Då jag upplever flera frågeställningar som tätt sammanlänkande redogör jag först för tre av dem i 

blandad form per undersökningsperiod – vilka typer av filmprojekt som har fått bidrag, vilka 

aktörer som varit inblandade samt vilka omständigheter som ger högre bidrag. 

Under undersökningsperioden som infaller under 1960-talet kännetecknas den produktions-

stödsgivning som jag studerat av stora kvalitetshänsyn. I linje med det Bourdieu hävdat om att 

legitim, god smak definieras utifrån sin motsats, vad den inte är, existerar här en uppfattning om 

kvalitet som i sitt praktiska uttryck tar avstånd ifrån den publikfriande filmstil som pilsnerfilmer 

och Åsa Nisse-rullar representerade. De filmer som fick mest stöd inom de stödformer jag stude-

rat var nämligen de som uppfattades som kvalitativa – det vill säga fick kvalitetsbidrag – och som 

därtill inte alls gick hem hos publiken, vilket genererade förlustkompensation. Hänsyn till ekono-

miska resultat skulle inte göras i kvalitetsbedömningen av den färdiga filmen, vilket jag tolkat som 

en markering av att den folkliga smaken inte kunde ses som ett tecken på kvalitet. Bland de filmer 

som fick högst kvalitetspoäng och -bidrag dominerade regissörer som själva skrev manus, så 

kallade auteurer, ofta med antingen gott anseende hos kritikerna eller författarbakgrund. Det 

skrivna ordet förefaller ha stått högt i kurs, och jag tycker mig genom undersökningen också 

finna fog för tolkningen att filmprojekt med en litterär förlaga kunde vara en inkörsport för 

debuterande regissörer eller ett sätt för regissörer som inte haft publik- eller kritikframgångar på 

ett tag, att få förnyat förtroende. 

Den undersökningsperiod som sträcker sig mellan verksamhetsåren 1973/74 och 1977/78 

framstår som en period av maktkoncentration för SFI, bland annat på grund av den nyskapade 

och flitigt nyttjade rollen som producent. Det finns ett stort antal debutanter under denna period, 

men det fåtal filmer som får ett relativt stort sammanlagt produktionsstödbelopp har antingen en 

litterär förlaga eller är en renodlad komedi med känd ensemble, vilket antyder en början till ett 

mer publikt influerat kvalitetsbegrepp och en satsning på säkra kort från SFI:s sida. Denna 

tolkning stöds till viss del även av faktumet att de filmer med etablerade regissörer med kritik- 

och/eller publikframgångar som fått mest stöd under denna period hade producerats av SFI eller 

något av de stora bolagen. Jag ser detta som en slags övergångsperiod, vilket kan ha haft ett sam-

band med maktförändringar inom SFI omkring tidpunkten för Harry Scheins avgång – detta då 

han får sägas ha blivit något av en symbol för det tänkande som dominerade den första perioden. 
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Under 1980-talets undersökningsperiod förstärks tendensen med framgångsrecept. De filmer 

som har etablerade regissörer med tidigare publikframgångar, stort produktionsbolag samt förlaga 

befinner sig på den övre halvan av listan över totalt produktionsstödbelopp. Då de flesta av dessa 

regissörer även haft kritikframgångar antyds en önskan att kombinera kommersiella och kvalita-

tiva framgångar, där publikens smak blir ett riktmärke för något kvalitetsmässigt önskvärt. Detta 

försök till kombination eller kompromiss mellan de två sidorna antyds också i produktionsstöds-

fördelning till de filmer med debuterande regissörer på den övre tredjedelen av listan. Nästan alla 

är kända sen tidigare på ett eller annat sätt, som folkkära skådespelare eller revyartister, som 

upphovsmän till uppskattade tv-produktioner eller liknande. Jag tolkar detta som ett försök att 

låta populärkulturellt kapital berika filmproduktionsfältet, för att närma sig publiken. 

Även under undersökningsperioden som omfattar 1990-talet kan man se en betydande andel 

debuterande regissörer inom den grupp filmer som fått mest produktionsstöd. Många av dem 

hade dock gedigen bakgrund inom kort- och tv-film och gjorde hyfsat renodlade genrefilmer av 

typen komedi eller action/kriminalare, som gick hem hos publiken – ett flertal hade därtill 

förlaga. Samma förlagemönster återfinns hos utländska och etablerade regissörer utan större 

publik- eller kritikframgångar på sistone – en antydan om att den nämnda hypotesen om att 

förlaganen i vissa fall fungerade som en slags dörröppnare till filmproduktionsfältet fortfarande 

var aktuell. I den grupp som gynnades mest under denna period var kända skådespelare i 

huvudroll en vanligare förekommande faktor än för filmer längre ner på listan över totalt 

produktionsstöd. Detta förstäker också tolkningen om en fortsatt satsning på säkra kort. 

Bland de filmer som fått mest produktionsstöd under den sista perioden, i 2000-talets början, 

finns många som regisserats av regissörer med publikframgångar, ofta även med positiv kritik i 

bagaget, samt kända skådespelare. Olika filmer kunde betraktas vara säkra kort på olika grunder, 

men likväl tycks det även här har varit fallet i stor utsträckning när det gäller produktionsstöds-

givningen. En omständighet som under denna undersökningsperiod gav högre bidrag var – lik-

som till viss del under den förra – en stor biopublik. Detta efterhandsstöd var alltså tänkt som en 

belöning och ett incitament för att göra film som lockade publik – raka motsatsen till det efter-

handsstöd som undersöktes under den första undersökningsperioden, då stöd delades ut i ef-

terhand till de filmer som var kvalitativa, och därefter ännu lite mer till de som inte lockade publik. 

Efter denna översiktliga genomgång av min undersökning kan det vara värt att poängtera att 

alla ovan diskuterade tendenser är just tendenser och mönster. Min avsikt är inte att påstå att 

filmproduktionen utgör ett homogent block av omständigheter och aktörer, utan snarare att det 

finns huvudlinjer i produktionen under varje period som kan vara intressanta att lyfta upp till 

ytan. Avsikten med detta är inte heller att förringa eller ignorera stödgivningsmässigt mer perifera 
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filmer, utan att förtydliga resonemang. Vad som faller under luppen i en undersökning – det vill 

säga vad som blir vetenskapligt intressant – avgörs till syvende och sist av dess frågeställningar, så 

även i denna studie. Denna reservation till trots, menar jag att de mönster som kunnat urskiljas 

vad gäller en glidning i kvalitetsbegreppet ändå att är så pass tydliga att de äger giltighet och 

bärkraft i sig själva. 

 

Vad sedan gäller frågeställningen om samstämmighet mellan avtalskriterierna och stödgivningen, 

menar jag att det under de flesta undersökningsperioder finns en hög grad av överensstämmelse 

mellan vad man säger sig vilja stödja och vad man sedan ger produktionsstöd till. Detta under 

förutsättning att man ser kvalitetsbegreppet som något flexibelt och föränderligt. Annars kan det 

verka förvirrande att samma formuleringar – särskilt vad gäller just kvalitet och ”värdefull film” – 

ständigt återkommer i avtalen, men att filmproduktionen genomgår denna glidning i art och 

form. Jag menar att ett sätt att förklara detta är just att olika värderingar läggs i ord som värdefull 

och kvalitativ i de olika avtalen, och att den ständigt pågående diskussionen om dessa frågor 

påverkar vad man menar med dem nästa gång de tas upp. Särskilt uppseendeväckande är hur 60-

talets kvalitetsbegrepp, där ’kvalitativ’ i princip var raka motsatsen till ’publik’, omsattes i praktisk 

produktionsstödsgivning jämfört med övriga perioder.  

 

För att lyfta blicken något, vill jag nu kort diskutera möjliga ingångar till vidare studier. Under 

mitt arbetes gång har distributionens betydelse för en films framgång visat sig vara av stor vikt, då 

det är en av de viktigaste förutsättningarna för dess möte med publiken. Det är något som i allt 

högre grad uppmärksammats i avtalen, men som jag tyvärr inte haft utrymme och tid att fördjupa 

mig i. Tabeller över publiksiffror satt i relation till antal filmkopior tror jag skulle kunna vara en 

väldigt intressant utgångspunkt för en studie av diskussionen om distribution, gärna kompletterad 

med intervjuer med folk i olika förhållande till denna problematik. 

En av de nya punkterna i 2006 års avtal, satsningen på jämställdhet och kvinnor i regissörs-, 

producent- och manusförfattarfunktion, skulle också kunna vara en intressant utgångspunkt för 

en studie om kvinnliga filmares villkor på det svenska filmproduktionsfältet och hur dessa 

eventuellt förändrats i ett historiskt perspektiv. 

En tredje aspekt jag anser att det vore intressant att undersöka är hur produktionsledets ut-

seende och maktpositioner har förändrats och utvecklats över tid. Detta särskilt vad gäller de så 

kallade integrerade bolagen, exempelvis SF, som är aktörer inom både distribution, biografverk-

samhet och produktion. Faktumet att filmavtalet är utformat på ett sätt som gynnar sådana mång-

sidiga aktörer – man producerar filmer som distribueras till och visas på de egna biograferna, och 
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de pengar som kommer från biobiljettförsäljningen går tillbaka till produktionen – menar jag 

motiverar en sådan närmare undersökning. Det skulle säkerligen vara möjligt att fylla ytterligare 

ett femtontal sidor med idéer om potentiella studier på temat filmpolitik, men jag stannar där. 

 

Som avslutning vill jag delge ett citat ur Furhammars bok om svensk film under 100 år: ”I svensk 

film har kommersiell framgång ofta varit vägen till konsnärlig frihet och frihetens gränser be-

tingade av framgångens varaktighet.”130 Detta tycker jag utgör en illustrativ fond för denna under-

söknings resultat om ett över tid föränderligt kvalitetsbegrepp, och den ständigt närvarande spän-

ningen mellan filmen som konst och industri. Att det är i denna knutpunkt, där pretentioner och 

profit möts, som den värdefulla filmens egenskaper bestäms – och förändras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Furhammar 2003, s. 241. 
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 I 

 
 Produktionsstöd 1963/64-1967/681

     
 

           
  År Premiärår         
  Film Titel i verksamhetsberättelse, [premiärtitel] (om ej samma)      
  Regissör Etablerad [etab] - publik [pub] och/eller kritik [kr], eller ingetdera; debutant [deb] - bakgrund i annan konstnärlig verksamhet [bakgr], 
   kort-/tv-filmer [film], intern rekrytering (Filmskolan) [intern] eller ingetdera; utländsk regissör [utl] - etablerad [etab] eller ospecificerad 
  Manusförfattare Regissör [reg]; förlagans författare [förf]; eller annan - kan kombineras; uppgift saknas [-]    
  Huvudproducent Stora bolag (SF, Sandrews) [XL], andra svenska bolag [annat bolag], Filminstitutet [SFI], enskild person [enskild], organisation/förening/ 
   institution [övrig], samproduktion [sampr: landskod]      
  Skådespelare Kända; etablerade; okända; utländska; (specificerat [huvudroll(er)/biroll(er)] i vissa fall); inga skådespelare (-)   
  Förlaga Nej; Ja         
  Typ av stöd Kvalitetsstöd; förlustkompensation       
            
   LANDSKODER: DK = Danmark, FI = Finland, FR = Frankrike, NO = Norge     
        
 

År Film Regissör Manus Producent Skådespelare Förlaga Kvalitetsbidrag Förlustkomp. Totalt stöd  
1966 Persona etab-kr reg XL kända nej 556 390,44 463 658,60* 1 020 049,04  
1965 Här börjar äventyret etab-kr reg XL (sampr: FI) kända nej 437 388,66 422 201,60 859 590,26  
1968 Vargtimmen etab-kr reg XL kända nej 356 641,62 466 407,98** 823 049,60  
1965 Tillsammans med Gunilla deb-bakgr reg (=förf) XL kända ja 364 490,54 365 264,58 729 755,12  
1966 Heja Roland etab-kr reg annat bolag kända ja 437 388,66 254 298,84 691 687,50  
1964 Älskande par deb-bakgr reg/annan XL kända ja 287 765,72 389 682,80 677 448,52  
1966 Syskonbädd etab-kr reg XL kända nej 291 592,44 379 599,10 671 191,54  
1966 Ön etab-kr reg XL kända nej 218 694,33 422 201,60 640 895,93  
1968 Badarna etab-kr reg/förf SFI, XL kända ja 297 201,35 342 307,47** 639 508,82  
1965 Mitt hem är Copacabana etab-kr reg XL - nej 251 795,01 308 189,39 559 984,40  
1965 Kärlek 65 etab-pub/kr reg annat bolag kända nej 251 795,01 294 669,09 546 464,10  
1966 Min vän Balthazar utl-etab reg SFI, XL (sampr: FR) utländska nej 178 320,80 352 097,68** 530 418,48  

                                                 
1 Information om premiärår, manusförfattare, samproduktionsländer, skådespelare och eventuell förlaga är hämtade från Svensk filmdatabas, www.sfi.se. Även uppgift om regissör 
och producent är hämtade därifrån, i de fall då de saknas i verksamhetsberättelserna. Filmerna är de som fått kvalitetsbidrag och förlustkompensation i VB 63/64, s .13; VB 64/65, 
s. 8; VB 65/66, s. 8; VB 66/67, s. 14, 17; och VB 67/68, s. 12-13. Det är även från detta material som uppgift om huvudproducent samt belopp för kvalitetsbidrag och 
förlustkompensation hämtats. Vid enskilda avvikelser har detta markerats med not, i fall där det finns ett flertal av samma sort med asterisker – förklaring till dessa finns efter 
tabellen.. 
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1964 För att inte tala om alla dessa 
kvinnor 

etab-kr reg/annan XL kända nej 153 535,04 351 855,20 505 390,24 

 
1965 Jakten etab förf annat bolag etablerade ja 215 824,29 276 201,62 492 025,91  
1966 Här har du ditt liv deb-film reg/annan XL kända ja 476 906,09  476 906,09  
1967 Elvira Madigan etab-kr reg annat bolag kända nej 278 194,21 190 164,00* 468 358,21  
1967 Hugo och Josefin deb-film reg/förf XL etablerade ja 427 969,94  427 969,94  
1963 Prins Hatt under jorden deb-bakgr annan XL kända nej 184 242,05 240 127,06 424 369,11  
1963 Tystnaden etab-kr reg XL kända nej 422 211,35  422 211,35  
1968 Dom kallar oss mods deb-intern, 

deb-intern 
reg SFI - nej 416 081,89  416 081,89 

 
1963 Kvarteret Korpen etab reg annat bolag etablerade nej 399 191,00  399 191,00  
1966 Kriget är slut utl-etab annan annat bolag (sampr: FR) kända nej 74 516,57 304 525,30* 379 041,87  
1968 Ole dole doff etab-pub/kr reg/förf/ 

annan 
XL kända ja 332 865,51 40 050,77** 372 916,28 

 
1966 Den levande skogen etab - enskild - nej 119 226,53 250 937,66* 370 164,19  
1967 Övergreppet utl-etab reg XL (sampr: FR) kända nej 123 635,76 238 693,48** 362 329,24  
1966 Jag deb-film reg SFI okända/ 

etablerade 
nej 273 367,90 75 793,35 349 161,25 

 
1967 Jag är nyfiken - gul etab-kr reg XL känd nej 332 865,51  332 865,51  
1963 En söndag i september deb-bakgr reg annat bolag kända nej 122 828,03 200 517,96 323 345,99  
1966 Yngsjömordet etab annan XL kända ja 119 226,53 199 246,47* 318 473,00  
1964 Kungsleden etab reg/förf annat bolag kända ja 143 882,87 166 033,03 309 915,90  
1966 Ormen etab reg/annan annat bolag, XL kända ja 291 592,44  291 592,44  
1964 Bröllopsbesvär etab annan annat bolag kända ja 287 765,72  287 765,72  
1964 Ett vildmarksrike deb-film reg XL - nej 184 242,05 78 527,62 262 769,67  
1968 Jag är nyfiken - blå etab-kr reg XL kända nej 190 208,86 61 671,98** 251 880,84  
1964 Tjorven, Båtsman och Moses etab-pub/kr förf annat bolag etablerad ja 251 795,01  251 795,01 

 
1964 491 etab-kr förf XL okända/kända ja 245 656,06  245 656,06 

 
1964 Att älska etab reg XL Kända nej 143 882,87 93 488,36 237 371,23  
1965 Att angöra en brygga etab-pub/kr reg/annan XL Kända nej 218 694,33  218 694,33  
1964 Är du inte riktigt klok etab annan annat bolag kända nej 107 912,14 73 477,01 181 389,15  
1967 Livet är stenkul etab-kr reg/annan XL kända nej 119 226,53 47 011,94* 166 238,47  
1967 Puss & Kram deb-bakgr reg XL känd/etablerade nej 119 226,53 39 785,92* 159 012,45  
1964 Svenska bilder deb-bakgr reg/annan XL kända nej 143 882,87  143 882,87  
1967 Ola & Julia etab-kr reg/annan XL kända nej 142 656,65  142 656,65  
1966 Maskulinum-Femininum utl-etab reg XL*2 (sampr: FR) utländska/kända ja 79 484,34 57 810,08* 137 294,42 
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1965 Kattorna utl-etab förf enskild kända ja 107 912,14 17 544,23 125 456,37  
1966 Svält etab annan SFI, XL (sampr: DK, NO) kända ja 66 170,72 52 143,47* 118 314,19 

 
1964 Käre John etab reg XL kända ja 107 912,14  107 912,14  
1965 4 x 4 [sammansatt film, sv: 

Uppehåll i myrlandet] 
deb-film reg/annan SFI (sampr: DK, NO, FI) kända ja 35 970,71 41 354,96 77 325,67 

 

 * Uppgift från VB 68/69, s. 13         

 ** Uppgift från VB 69/70, s. 12         
         

 
 48 filmer          
           
 

 Produktionsstöd 1973/74-1977/782        
 

           
  År Premiärår         
  Film Titel i verksamhetsberättelse, [premiärtitel] (om ej samma)      
  Regissör Etablerad [etab] - publik [pub] och/eller kritik [kr], eller ingetdera; debutant [deb] - bakgrund i annan konstnärlig verksamhet [bakgr], 
   kort-/tv-filmer [film], intern rekrytering (DI) [intern] eller ingetdera; utländsk regissör [utl] - etablerad [etab] eller ospecificerad  
  Manusförfattare Regissör [reg]; förlagans författare [förf]; eller annan - kan kombineras; uppgift saknas [-]    
  Huvudproducent Stora bolag (SF, Sandrews) [XL], andra svenska bolag [annat bolag], Filminstitutet [SFI], enskild person [enskild], organisation/förening/ 
   institution [övrig], samproduktion [sampr: landskod]; tv-bolag [TV]      
  Skådespelare Kända; etablerade; okända; utländska; (specificerat [huvudroll(er)/biroll(er)] i vissa fall); inga skådespelare (-)   
  Förlaga Nej; Ja         
  Typ av stöd Kvalitetsstöd; lån/garantier (H-garantier, F-fonden)      
            
   LANDSKODER: FI = Finland, FR = Frankrike, IE = Irland, NO = Norge     
            

 

                                                 
2 Se not 1 ovan för information om källa till respektive uppgift. Sidhänvisningarna i de aktuella verksamhetsberättelserna för uppgifterna om kvalitetsbidrag och H-garantier är i VB 
73/74, s. 10, 12-13; VB 74/75, s. 9, 12-13, 16; VB 75/76, s. 12, 15, 19; VB 76/77, s. 5; och VB 77/78, s. 16, 20-21, 24. Uppgifter om projektstöd ur H-fonden har uteslutits. När det 
finns olika uppgifter om producent i de olika verksamhetsberättelserna har jag utgått från den senaste. 
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 År Film
3
 Regissör Manus Producent Skådespelare Förlaga Kvalitetsbidrag H-garantier

4
 Totalt stöd  

 1978 Äventyret är mitt liv [Picassos äventyr] etab-pub/kr reg/annan annat bolag, XL kända nej 351 790,00 1 120 000 1 471 790 
 

 1979 En kärleks sommar etab annan annat bolag kända ja 351 035,63* 1 120 000 1 471 036  

 1978 Chez nous etab-pub/kr förf annat bolag, SFI etablerad/kända ja 225 666,00* 1 120 000 1 345 666 
 

 1978 Frihetens murar etab-kr reg/annan annat bolag, SFI etablerade nej 208 950,00* 1 120 000 1 328 950  

 1979 Repmånad [Repmånad eller hur man gör 
pojkar av män] 

deb-bakgr reg/annan annat bolag*2 kända nej 198 502,00* 1 120 000 1 318 502 

 

 1979 Kejsarens Ansikte [Kejsaren] deb-intern reg/annan annat bolag, SFI okända ja 566 254,00* 626 314**** 1 192 568  

 1980 Sverige åt svenskarna etab-kr reg enskild*2 kända nej  1 110 000 1 120 000  

 1977 Måndagarna med Fanny etab-kr reg SFI, XL etablerade ja 223 754,00 875 000* 1 098 754  

 1975 Släpp fångarne loss - det är vår! etab-pub/kr reg annat bolag, XL kända nej 465 346,00 600 000 1 065 346  

 1977 Uppdraget etab-kr reg/annan annat bolag, SFI, XL kända ja 183 975,00 875 000** 1 058 975  

 1976 Agaton Sax och Byköpings gästabud deb-bakgr annan annat bolag, SFI etablerade [röster] ja 180 425,00 875 000*** 1 055 425 

 

 1976 Mina drömmars stad deb-film reg XL känd/okända ja 225 531,00 811 280 1 036 811 
 

 1977 Hempas bar etab-kr annan SFI kända nej 154 141,00 875 000**** 1 029 141  

 1976 Mannen på taket etab-pub/kr reg enskild, SFI, XL kända ja 368 164,00 645 000 1 013 164  

 1976 Polare etab-pub/kr reg/annan annat bolag*2 kända nej 304 400,00 700 000 1 004 400  

 1978 En och en deb-film, deb-
film, etab 

reg enskild, SFI, XL kända nej 116 848,67 875 000**** 991 849 
 

 1976 Hallo Baby etab-kr reg/annan SFI kända nej 358 632,00 600 000 958 632  

 1978 Man måste ju leva etab-kr reg/annan annat bolag etablerade nej 236 184,00 700 000**** 936 184  

 1977 Paradistorg deb-bakgr reg/förf annat bolag, SFI, XL kända ja 231 626,00 700 000*** 931 626  

 1979 Min älskade etab reg annat bolag*2, SFI, XL kända nej 188 055,00* 690 500**** 878 555 
 

 1977 Elvis, Elvis [Elvis! Elvis!] deb-film reg/förf annat bolag okända/kända ja 265 761,00 600 000 865 761  

 1977 Bang! etab-pub/kr reg/annan SFI, XL kända ja 264 541,00 575 000 864 541  

 1977 Den allvarsamma leken utl-etab reg/annan SFI, XL (sampr NO) kända ja 151 034,00 700 000 851 034 
 

                                                 
3 Uteslutna filmer bland H-garantierna – (ej kunnat identifieras): VB 73/74, Nära till havet; VB 74/75, Tålamodets triumf, Sverige, ett kärleksbrev; VB 75/76, Sommarens trumpet, Sex 
sanningar; VB 77/78, En by i Sverige, Jonas hämnd; – (”garantin gäller ej på grund av återkallelse av ansökan från producentens sida”): VB 75/76, Siesta samba, Folkets Fiender. 
4 Ibland står det i en anmärkning till garantibeloppet ”Från garanti skall avräknas projektstöd med x kronor” eller ”Från garantid har avräknats projektstöd med x kronor”. 
Konsekvent har projektstödet räknats bort i enlighet med avgränsningsavsnittet i uppsatsen, det vill säga dragits av i de fall där det medräknats. Uppgifterna i H-fondslistorna skiljer 
sig ofta från slutregleringarna i de så kallade bidragsspecfikationerna (markerade i fetstil: VB 74/75, s. 16; VB 75/76, s. 19; VB 77/78, s. 24; samt i de verksamhetsberättelser som 
följer efter undersökningsperiodens egentliga slut: VB 78/79, s. 21; VB 79/80, s. 25; VB 80/81, s. 22-23; VB 81/82, s. 22-23). Då har uppgiften från senaste verksamhetsberättelsen 
använts, och är den från 78/79 eller senare har detta markerats. 
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 1973 Om 7 flickor deb-film; deb-
bakgr 

reg (=förf) XL etablerade ja 321 422,35 525 000
5
 846 422 

 

 1978 Män kan inte våldtas etab-kr reg annat bolag (sampr FI) utländska ja 142 954,00 688 102** 831 056 
 

 1975 Giliap etab-kr reg XL kända/etablerade nej 323 643,00 475 000 823 643  

 1976 Förvandlingen deb-intern reg SFI etablerade ja 257 165,00 555 000 812 165 
 

 1978 En vandring i solen etab-pub/kr annan annat bolag, SFI kända ja 284 172,00*** 524 757*** 808 929  

 1975 Stulet mord [Garaget] etab-kr reg annat bolag*2, enskild etablerade/kända nej 201 183,68 570 000 796 184 
 

 1974 Gangsterfilmen/ En främling steg av 
tåget [Gangsterfilmen] 

deb-film reg/förf SFI, XL kända ja 242 542,00 505 000 757 542 

 

 1974 Det sista äventyret etab reg annat bolag, enskild etablerade/kända ja 278 870,00 475 000 753 870 
 

 1978 Lyftet deb-film reg(=förf)/  
annan 

annat bolag*2 etablerade ja 333 144,00 412 199*** 745 343 

 

 1979 Charlotte Löwensköld deb-film annan TV, XL okänd/kända ja - 736 852*** 736 852 
 

 1974 En handfull kärlek etab-kr reg SFI, XL kända nej 330 923,65 400 000 730 924  

 1976 Hjert & Tector [Drömmen om Amerika] deb-bakgr reg/annan annat bolag*2, SFI kända nej 81 679,00 639 832 721 511 
 

 1979 Mansgrisen [Jag är med barn] etab-pub reg/annan XL kända nej 346 179,95 370 119**** 716 299  

 1974 En enkel melodi etab reg XL etablerade nej 184 845,00 525 000 709 845  

D 1976 Musikspelet 1975 [Vi har vår egen sång 
(Musikfilmen)] 

deb, deb, deb-
film, etab, etab-
pub/kr, etab-
pub/kr 

- annat bolag - nej 209 931,00
6
 492 593*** 702 524 

 

 1977 Bröderna Lejonhjärta etab-pub/kr förf XL kända ja 289 637,00 405 983 695 620  

 1976 Campa, Campa [Djungeläventyret 
Campa, Campa] 

etab-pub/kr reg annat bolag, TV känd/utländska nej 87 471,00 575 000 662 471 

 

 1975 Du och jag [En kille och en tjej] deb-film reg/annan SFI, XL kända nej 244 649,00 390 000 654 649  

 1975 Har hönsen svimmat, kanske? [Ägget är 
löst!] 

deb-bakgr reg (=förf) annat bolag, XL kända ja 274 597,00 350 134*** 624 731 

 

 1978 Dante akt'are för hajen etab reg/förf annat bolag, enskild kända ja - 618 158*** 618 158  

 1987 Victoria etab-pub/kr reg annat bolag, enskild okända ja  600 000 600 000  

 1977 Frankenstein [Victor Frankenstein] etab reg/annan annat bolag (sampr IE) kända ja - 600 000**** 600 000  

 1976 Sven Klangs kvintett etab-kr förf annat bolag*2, SFI, TV, 
övrig*2 

etablerade ja 353 535,00 224 115 577 650 
 

 1977 Mackan deb-film reg annat bolag, SFI, XL okända nej 171 545,00 396 693**** 568 238  

 1975 Skärseld deb-bakgr reg/annan SFI okända nej
7
 97 231,00 466 886 564 117  

                                                 
5 Belopp från VB 1973/74, s. 12, ändrat i bidragsspecifikation i VB 1975/76, s. 19 och slutligen återställt till ursprungligt belopp i bidragsspecifikation i VB 1980/81, s. 23. 
6 Enligt VB 1977/78, s. 16, fick filmen kvalitetsbidrag, men i bidragsspecifikationen i VB 1980/81, s. 23, står detta inte med. 
7 Enligt Svensk filmdatabas (www.sfi.se) finns ingen förlaga, men i Svensk filmografi anges i kommentaren att Dantes Divina Commedia anses vara förlaga. 
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 1974 Fimpen etab-pub/kr reg enskild kända nej 198 668,10 360 000 558 668  

 1974 Vita Nejlikan etab reg enskild kända ja  525 000 525 000  

 1975 Lejonet och jungfrun etab reg annat bolag kända nej - 525 000* 525 000  

 1973 Bröllopet etab-pub reg/annan enskild etablerade nej  515 000 515 000  

 1974 Karlsson på taket [Världens bästa 
Karlsson] 

etab-pub förf XL etablerade ja 108 984,43 404 755*** 513 739 

 

 1978 Bomsalva deb-film reg(=förf) annat bolag, SFI etablerade ja 191 434,00 287 325**** 478 759  

 1973 Håll alla dörrar öppna deb-film reg SFI kända nej 190 592,15 226 300**** 416 892  

 1973 Pistolen deb-intern reg SFI kända nej 163 672,36 245 357**** 409 029  

 1975 Två kvinnor [Fem dagar i Falköping / 
Den vita väggen]

8
 

deb-intern; etab reg/annan SFI etablerade; kända nej 195 529,00 190 000 385 529 

 

 1977 Förförelsen [Tabu] etab-kr reg annat bolag*2, enskild, 
SFI 

kända nej - 379 175** 379 175 
 

D 1977 Skogsbrand deb-film/intern, 
deb-intern 

reg annat bolag - nej 69 488,00 303 722* 373 210 

 

 1974 Dunderklumpen deb-film annan annat bolag kända nej 207 283,00 163 651 370 934  

 1974 Vägen till lycka [Sams] etab reg annat bolag (sampr FR) etablerade nej  335 000 335 000 
 

 1976 Långt borta och nära etab-kr reg/annan SFI okända nej 302 333,00  302 333  

 1975 Maria, Maria [Maria] deb-filmilm reg/annan annat bolag etablerade ja 196 588,00 97 000** 293 588 
 

 1978 Slumrande toner etab-kr reg SFI etablerade nej 257 317,00  257 317  

 1979 Madicken och Junibackens pims [Du är 
inte klok Madicken] 

deb-film förf XL etablerade ja  245 000 245 000 

 

 1973 Ebon Lundin deb-bakgr reg annat bolag kända nej 169 594,70 74 913 244 508  

D 1977 Mariedamm deb-bakgr reg annat bolag - nej 171 545,00 59 697*** 231 242  

 1977 Bluff Stop etab-kr reg SFI kända nej 157 861,00  157 861  

 1977 Jack etab-pub reg/förf annat bolag*2 kända ja 143 242,00  143 242  

D 1976 Mitt på jorden - mitt under solen deb-film, deb reg (=förf)/ 
annan 

enskild, TV - ja 110 214,00  110 214 

 

 1973 Emil och griseknoen etab-pub/kr förf XL kända ja 106 064,00  106 064  

 1975 Monismanien 1995 etab reg (=förf) annat bolag, enskild, TV kända ja 101 505,00  101 505 
 

D 1974 På spaning... deb - enskild, TV - nej 68 383,00 30 000 98 383  

D 1976 ... It's Nice To Be Privileged deb-film reg enskild, SFI, TV - nej 96 218,00  96 218 
 

D 1973 På tisdag vaknar vi upp till framtiden deb-film - enskild - nej 93 680,90  93 681  

                                                 
8 Detta är två filmer, den första av debuterande Filmskoleleven Marianne Ahrne, den andra av etablerade Stig Björkman, som sökte produktionsstöd och visades tillsammans. 
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D 1973 Ådalen 1973 deb-intern, deb-
intern, deb-intern, 
deb-intern, deb-
intern 

reg övrig - nej 80 000,00  80 000 

 

 1977 Hemåt i natten deb reg SFI (sampr FI) okänd/etablerad + 
känd 

nej 50 348,00  50 348 
 

 1972 47:an Löken blåser på etab-pub förf annat bolag etablerade/känd ja  50 000 50 000 
 

D 1976 Kvinna mitt på jorden deb-film förf enskild - nej 48 519,35  48 519  
  * Uppgift från VB 78/79; kvalitetsbidrag s. 18, bidragsspecifikation s. 21      
  ** Uppgift från VB 79/80; bidragsspecifikation s, 25      
  *** Uppgift från VB 80/81; kvalitetsbidrag s. 19, bidragsspecifikation s. 22-23 

  **** Uppgift från VB 81/82; bidragsspecifikation s, 22-23  

    

  79 filmer      

 
 

 Produktionsstöd 1983/84-1987/889       
 

           
  År Premiärår         
  Film Titel i verksamhetsberättelse, [premiärtitel] (om ej samma)      
  Regissör Etablerad [etab] - publik [pub] och/eller kritik [kr], eller ingetdera; debutant [deb] - bakgrund i annan konstnärlig verksamhet [bakgr], 
   kort-/tv-filmer [film], intern rekrytering (DI) [intern] eller ingetdera; utländsk regissör [utl] - etablerad [etab] eller ospecificerad  
  Manusförfattare Regissör [reg]; förlagans författare [förf]; eller annan - kan kombineras; uppgift saknas [-]    
  Huvudproducent Stora bolag (SF, Sandrews) [XL], andra svenska bolag [annat bolag], Filminstitutet [SFI], enskild person [enskild], organisation/förening/ 
   institution [övrig], samproduktion [sampr: landskod], tv-bolag [TV], video     
  Skådespelare Kända; etablerade; okända; utländska; (specificerat [huvudroll(er)/biroll(er)] i vissa fall); inga skådespelare (-)   
  Förlaga Nej; Ja         
  Typ av stöd B-nämnder, utökad garanti       
            
   LANDSKODER: AR = Argentina, CL = Chile, CU = Cuba, DK = Danmark, EC = Ecuador, FI = Finland, FR = Frankrike, GB = Storbritannien,  
   IE = Irland, IS = Island, JP = Japan, NO = Norge, TR = Turkiet      
            

                                                 
9 Se not 1 ovan för information om källa till respektive uppgift. Sidhänvisningarna i de aktuella verksamhetsberättelserna för uppgifterna om garantistöd från B-nämnderna är i VB 
83/84, s. 40; VB 84/85, s. 45-46; VB 85/86, s. 47; VB 86/87, s. 51; och VB 87/88, s. 55. Uppgifter om planeringsstöd har uteslutits. När det finns olika uppgifter om producent i 
Svensk filmdatabas och verksamhetsberättlserna utgår jag från den som gällde vid stödtillfället.. 
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 År Film

10
 Regissör Manus Producent Skådespelare Förlaga B-nämnder 

(garantistöd)
11

 
Uttökad 
garanti 

Totalt stöd 

 
 1988 SOS Segelsällskapsresan 

[S.O.S. - en segelsällskapsresa] 
etab-pub reg/annan annat bolag*2 kända nej 2 657 000 1 843 000

12
 4 500 000 

 
 1987 Jim och piraterna Blom etab-pub/kr reg/annan annat bolag, XL kända nej 3 600 000 630 000* 4 230 000 

 
 1990 Goda män [Goda människor]

13
 etab-kr reg enskild känd/etablerade 

+ okända 
nej 3 600 000 600 000* 4 200 000 

 
 1986 Jönssonligan på djupt vatten 

[Jönssonligan dyker upp igen]
14

 
etab-pub reg/annan XL kända ja 3 600 000  3 600 000 

 
 1987 Hip Hip Hurra! etab reg annat bolag (sampr DK, 

NO) 
känd/ utländska nej 3 600 000  3 600 000 

 
 1987 Leif deb-bakgr reg XL kända nej 3 600 000  3 600 000  
 1987 Aida etab-kr reg annat bolag*2, enskild, 

SFI, TV, övrig 
okända ja 3 600 000  3 600 000 

 
 1988 Korpen flyger II [Korpens 

skugga] 
etab-kr reg annat bolag*3, SFI 

(sampr IS)  
känd/ utländska nej 3 600 000  3 600 000 

 
 1988 En livsfarlig film [Livsfarlig film] etab-pub/kr reg/annan annat bolag, SFI, XL kända nej 3 600 000  3 600 000  
 1988 Vargens tid etab-pub/kr reg XL (sampr DK) kända ja 3 600 000  3 600 000 

 
 1988 Venus [Venus 90] etab-kr - annat bolag*2, SFI, XL känd/ 

etablerade 
nej 3 600 000  3 600 000 

 
 1988 Råttornas vinter deb-bakgr reg annat bolag*2 kända ja 3 600 000  3 600 000  
 1988 Strul deb-film annan XL kända nej 3 600 000  3 600 000  
 1988 Enkel resa etab-pub reg annat bolag*2 kända nej 3 600 000  3 600 000  
 1989 Tom Collins [Istanbul] etab-pub reg/annan annat bolag*2 utländska/känd nej 2 880 000 720 000* 3 600 000  
 1990 Hjälten deb-film reg annat bolag, SFI, XL okända nej 3 600 000  3 600 000  

                                                 
10 Uteslutna filmer – (ej kunnat identifieras): VB 83/84, Av samma blod; VB 84/85, Opera regissörer; VB 86/87, Den osynliga staden; VB 87/88, Hets; Den osynliga staden – (anmärkning 
”senare återlämnad”): VB 84/85, Mannen från ön, – (premiär först långt senare eller ännu inte haft premiär): VB 83/84, Industrialismens historia, VB 84/85, Industrialismens historia II – 
(verkar ej ha gjorts): VB 84/85, Skatorna; VB 85/86, Ljussökaren. 
11 För filmer där det i verksamhetsberättlserna står ”beviljades förhöjd garanti för klart konstnärlig inriktning med 100.000 kronor” har jag betraktat dem som medräknade i det 
grundbelopp som står på samma sida, efter rådfrågning med Gunilla Jakobsson på SFI:s produktionsstödsavdelning; Själen är större än världen (VB 84/85, s. 45), Dirigenterna (VB 
85/86, s. 47), Tillbaka till Ararat (VB 85/86, s.47), Res aldrig på enkel biljett (VB 86/87, s.51).  
12 VB 88/89, ej angivet som utökad garanti men i och med att en lägre summa tidigare givits har jag angett det som en utökad garanti. 
13 Jag bedömer utifrån studie av Svensk filmdatabas’ uppgifter det som sannolikt att det rör sig om denna film. 
14 Jag bedömer utifrån studie av Svensk filmdatabas’ uppgifter det som sannolikt att det rör sig om denna film. 



BILAGA – Pretentioner och profit (2007) 

 IX 

 1990 Tåget till himlen [Tåg till himlen] etab reg (=förf) annat bolag*3 (sampr 
EC) 

utländska ja 3 600 000  3 600 000 

 
 1988 Jungfruresan deb-film reg XL etablerade nej 3 600 000  3 600 000  
 1989 S/Y Glädjen etab reg/förf annat bolag*3, SFI kända ja 3 600 000  3 600 000  
 1989 Kronvittnet etab-kr reg/annan annat bolag*2, SFI kända ja 3 600 000  3 600 000  
 1988 Besökarna deb-film reg/annan annat bolag kända nej 3 600 000  3 600 000  
 1987 Fadern, Sonen och Den Helige 

Ande 
etab-kr reg annat bolag kända nej 3 312 000  3 312 000 

 
 1985 Pelle Svanslös i Amerikatt etab-pub/kr annan SFI, video, XL kända [röster] ja 2 475 000 525 000 3 000 000  
 1985 Mitt liv som hund etab-pub/kr reg/annan XL kända ja 3 000 000  3 000 000 

 
 1985 Sällskapsresan II - Snowroller etab-pub reg annat bolag*2, SFI, XL kända nej 3 000 000  3 000 000  
 1986 Ormens väg [Ormens väg på 

hälleberget] 
etab-pub/kr reg annat bolag, enskild, 

SFI, TV, XL 
kända ja 3 000 000  3 000 000 

 
 1986 Morrhår och ärtor deb-bakgr reg/annan annat bolag kända nej 3 000 000  3 000 000  
 1985 Falsk som vatten etab-pub/kr reg (=förf) annat bolag, XL kända ja 3 000 000  3 000 000  
 1987 Mio min Mio utl-etab annan annat bolag (sampr 

NO/Sovjet) 
utländska/känd ja 3 000 000  3 000 000 

 
 1986 Tre dagar i oktober [Den frusna 

leoparden] 
etab-pub/kr annan annat bolag*2, SFI, XL etablerade nej 3 000 000  3 000 000 

 
 1986 Moa deb-film reg annat bolag*2, SFI, TV, 

XL, övrig 
etablerade nej 3 000 000  3 000 000 

 
 1987 Pelle Erövraren utl-etab reg/annan annat bolag (sampr DK) känd/ utländska ja 3 000 000  3 000 000  
 1986 Samhällsbärarna [I lagens namn] deb-film förf/annan annat bolag, SFI, XL kända ja 3 000 000  3 000 000 

 
 1987 Mälarpirater etab-pub/kr reg XL okända/ kända ja 3 000 000  3 000 000 

 
 1989 Resan till Melonia etab-pub/kr reg/annan annat bolag*3, SFI, TV, 

XL (sampr NO) 
kända [röster] ja 2 970 000  2 970 000 

 
 1987 Res aldrig på enkel biljett etab-pub/kr reg annat bolag okända ja 2 969 400  2 969 400 

 
 1988 Kardemomme by [Folk och 

rövare i Kamomilla stad] 
utl-etab förf SFI, XL (sampr NO) utländska/ 

kända 
ja 2 916 000  2 916 000 

 
 1988 Dansen genom sommaren [PS 

sista sommaren] 
deb-bakgr reg annat bolag*3, SFI okända/ kända ja 2 441 400 375 600 2 817 000 

 
 1986 På liv och död etab reg/annan annat bolag*2, SFI, TV känd/ 

etablerade 
nej 2 742 000  2 742 000 

 
 1986 Råttis deb-bakgr reg/annan annat bolag, SFI okända [röster] nej 2 711 305  2 711 305  
 1988 Det stora löftet [Det är långt till 

New York] 
deb-film reg/annan annat bolag, SFI, TV, XL okända/ kända nej 2 688 139  2 688 139 

 
 1986 Demoner deb-bakgr reg annat bolag, SFI kända ja 2 119 690 542 400 2 662 090  
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 1987 Y eller Why [Svart gryning] deb-film reg annat bolag (sampr 
AR/TR) 

kända nej 2 600 000
15

  2 600 000 

 
 1987 Om kärlek [En film om kärlek] etab reg/annan annat bolag, SFI kända nej 1 927 350 642 450 2 569 800  
 1987 Mer om oss barn i Bullerbyn etab-pub/kr förf XL okända ja 2 500 000  2 500 000  
 1986 Offret utl-etab reg enskild, SFI, TV, XL 

(sampr FR) 
kända nej 2 490 000  2 490 000 

 
 1984 Dirty Story etab-kr - annat bolag, SFI (sampr 

FI, Västtyskland) 
kända ja 2 475 000  2 475 000 

 
 1984 Grisfesten [Mannen från 

Mallorca] 
etab-pub/kr reg annat bolag, SFI, TV, XL 

(sampr DK) 
kända ja 2 475 000  2 475 000 

 
 1983 Raskenstam etab reg/annan annat bolag, SFI, TV, XL kända nej 2 475 000  2 475 000  
 1984 Jönssonligan får guldfeber etab-pub annan annat bolag, XL (sampr 

DK) 
kända ja 2 475 000  2 475 000 

 
 1985 Svindlande affärer deb-film, 

deb-bakgr 
reg/annan annat bolag*2 (sampr 

CU) 
kända nej 2 475 000  2 475 000 

 
 1984 Åke och hans värld etab-kr reg SFI, XL etablerad/ 

kända 
ja 2 475 000  2 475 000 

 
 1984 Fläskänglar [Två solkiga 

blondiner] 
etab reg annat bolag*2 etablerade nej 2 475 000  2 475 000 

 
 1989 Tanya utl-etab annan annat bolag*2 (samprod 

Sovjet)  
utländska/ 
etablerade 

nej 2 442 692  2 442 692 

 
 1988 Fordringsägare deb-bakgr, 

deb-film, 
etab 

- annat bolag, SFI, TV kända ja 1 890 000 510 000* 2 400 000 

 
D 1988 Resan etab reg övrig*2 - nej 2 345 642  2 345 642  
 1985 De flygande djävlarna utl-etab reg/annan annat bolag, SFI, XL 

(sampr DK) 
utländska/ 
kända 

nej 2 216 500  2 216 500 

 
 1988 Ved vejen [Vid vägen] deb-bakgr annan annat bolag, SFI, XL 

(sampr GB, DK) 
utländska ja 2 160 000  2 160 000 

 
D 1989 Anna [Livsstråk] etab-kr - annat bolag, SFI (sampr 

FR) 
- nej 2 159 400  2 159 400 

 
 1986 Älska mig [Älska mej] etab-pub/kr reg/annan SFI, TV, video, XL etablerade/ 

kända 
nej 2 133 450  2 133 450 

 
 1986 Gröna gubbar från Y.R. deb-bakgr reg/annan annat bolag, enskild, XL okända/ 

etablerade 
nej 2 122 300  2 122 300 

 
 1988 Friends deb-bakgr reg annat bolag, SFI, TV 

(sampr JP) 
kända ja 2 100 000  2 100 000 

 

                                                 
15 Ursprungligt garantistöd på 1 000 000 i VB 85/86, utökat med 2 600 000 i VB 86/87. Då höjningen är högre än det usprungliga beloppet har jag hållit för troligt att det 
sammanlagda beloppet är 2 600 000 – detta är ett genomgående mönster i  övrig SFI-stödgivning. 
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 1986 Räven deb-film reg annat bolag*2, enskild, 
SFI, XL 

etablerade nej 2 044 910  2 044 910 

 
D 1989 Undergångens arkitektur deb-film reg annat bolag, SFI, TV, XL - nej 2 040 000  2 040 000  
 1985 Smugglarkungen deb-bakgr annan annat bolag*3, SFI 

(samprod DK) 
kända nej 2 022 000

16
  2 022 000 

 
 1989 Två tungor har mitt hjärta [Brev 

till paradiset] 
etab-kr reg annat bolag*2, SFI, TV okända nej 1 891 817  1 891 817 

 
D 1988 Tillbaka till Ararat etab-kr reg/annan enskild, TV - nej 1 500 000 360 000 1 860 000  
 1985 Själen är större än världen etab-kr - enskild okända nej 1 843 400  1 843 400 

 
 1987 Några sommarkvällar på jorden 

[Sommarkvällar på jorden] 
etab reg annat bolag, SFI, TV kända ja 1 836 000  1 836 000 

 
 1987 Provet [Testet] deb-bakgr reg annat bolag*2, SFI, TV känd/ utländsk 

+ etablerad 
nej 1 801 200  1 801 200 

 
 1989 Miraklet i Valby deb-film reg/annan annat bolag, SFI, video 

(sampr DK) 
utländska/  
kända 

nej 1 800 000  1 800 000 

 
 1985 Dödspolare etab reg annat bolag*5, enskild, 

SFI, video 
känd/ 
etablerade 

nej 1 782 000  1 782 000 

 
 1986 Moa och mormor [Min pappa är 

Tarzan] 
deb-film reg annat bolag, SFI, TV okänd/ kända ja 1 720 125  1 720 125 

 
D 1987 Dirigenterna etab reg annat bolag - nej 936 627 740 318 1 676 945  
 1987 Spårvagn till havet etab-pub/kr reg annat bolag okända nej 1 645 200  1 645 200  
D 1985 Inughuit - folket vid jordens navel deb reg annat bolag - nej 1 245 216 354 984 1 600 200  
 1987 Malacca etab reg annat bolag, enskild, 

SFI, TV 
kända nej 1 414 545  1 414 545 

 
D 1987 Hotet-Uhkkadus [Hotet] etab-kr reg annat bolag, enskild - nej 1 414 380  1 414 380  
 1985 Da Capo utl-etab, utl-

etab 
reg annat bolag, SFI, XL 

(sampr FI)  
utländska/  känd nej 1 274 400  1 274 400 

 
D 1985 Svensk tidsbild [1985. Vad 

hände katten i råttans år?] 
deb-film,  
deb-film,  
deb-film,  
deb-film,  
etab, etab, 
etab, etab-
kr, etab-kr, 
etab-kr 

- SFI, TV, övr - nej 1 206 877  1 206 877 

 
 1988 Consuelo etab-kr reg/annan annat bolag*2, SFI, TV 

(sampr CL) 
kända/ 
utländska 

nej 1 186 016  1 186 016 

 

                                                 
16 Ursprungligt garantistöd på 978 000 i VB 83/84, utökat med 2 022 000 i VB 84/85. Då höjningen är högre än det usprungliga beloppet har jag hållit för troligt att det sammanlagda 
beloppet är 2 600 000 – detta är ett genomgående mönster i  övrig SFI-stödgivning. 
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 1985 Stilleben etab-kr - annat bolag kända nej 1 123 471  1 123 471  
D 1988 Sagolandet etab-pub/kr reg annat bolag, SFI, TV 

(sampr Västtyskland)  
- nej 1 122 470  1 122 470 

 
D 1986 Lumpen deb-bakgr reg enskild - nej 859 800  859 800  
D 1987 De lyckliga 

ingenjörerna/Approching Zero 
[Approaching Zero 000 - De 
lyckliga ingenjörerna] 

etab annan annat bolag, SFI, TV - nej 628 992  628 992 

 
 1984 Splittring deb reg annat bolag etablerade nej 577 898  577 898  
D 1985 U-båtarna - en svensk psykos 

[Ubåt! En till sannolikhet 
gränsande visshet] 

etab-kr reg/förf enskild - ja 543 000  543 000 

 
 1984 Korpen flyger etab reg/annan annat bolag*2, SFI 

(sampr IS) 
utländska nej 501 930  501 930 

 
D 1987 En dag i Sverige [Sent om 

hösten - en dag i Sverige] 
etab reg enskild - nej 487 200  487 200 

 
 1984 Hägring deb-bakgr reg annat bolag okända nej 385 000  385 000  
 1984 Äntligen! etab-kr reg/annan annat bolag, SFI etablerade nej 123 750  123 750  
  * Uppgift från VB 88/89, s. 55.          
            
  91 filmer          
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 Produktionsstöd 1993/94-199717       
 

           
  År Premiärår         
  Film Titel i verksamhetsberättelse, [premiärtitel] (om ej samma)      
  Regissör Etablerad [etab] - publik [pub] och/eller kritik [kr], eller ingetdera; debutant [deb] - bakgrund i annan konstnärlig verksamhet [bakgr], 
   kort-/tv-filmer [film], intern rekrytering (DI) [intern] eller ingetdera; utländsk regissör [utl] - etablerad [etab] eller ospecificerad  
  Manusförfattare Regissör [reg]; förlagans författare [förf]; eller annan - kan kombineras; uppgift saknas [-]    
  Huvudproducent Stora bolag (SF, Sandrews) [XL], andra svenska bolag [annat bolag], Filminstitutet [SFI], enskild person [enskild], organisation/förening/ 
   institution [övrig], samproduktion [sampr: landskod]      
  Skådespelare Kända; etablerade; okända; utländska; (specificerat [huvudroll(er)/biroll(er)] i vissa fall); inga skådespelare (-)   
  Förlaga Nej; Ja         
  Typ av stöd Förhandsstöd, utökat förhandsstöd, efterhandsstöd      
            
   LANDSKODER: CA = Kanada, CH = Schweiz, DK = Danmark, DE = Tyskland, FI = Finland, FR = Frankrike, GB = Storbritannien, IE = Irland, 
   IS = Island, IT = Italien, MZ = Moçambique, NL = Nederländerna, NO = Norge, PL = Polen, PT = Portugal, PY = Paraguay  
            

 
 År Film

18
 Regissör Manus Producent Skådespelare Förlaga Förhandsstöd Utökat 

förhandsstöd 
Efterhands-

stöd 
Totalt stöd 

 1998 Let's talk about roses [Sista 
kontraktet] 

etab-pub/kr reg/annan annat bolag (sampr FI, 
NO) 

kända ja 4 000 000  5 000 000 9 000 000 

 1997 Vänner och väninnor [Ogifta 
par] 

etab-pub reg annat bolag kända nej 4 000 000  5 000 000 9 000 000 

 1998 Ögat etab-pub reg annat bolag kända nej 3 000 000  6 000 000*** 9 000 000 

                                                 
17 Se not 1 ovan för information om källa till respektive uppgift. Sidhänvisningarna i de aktuella verksamhetsberättelserna för uppgifterna om förhands- och efterhandsstöd är i VB 
93/94, s. 22-23; VB 94/95, s. 28, 30, 35; VB 95/96, s. 26, 28, 35; och VB 97, s. 24, 26, 28, 36. Uppgifter om projetstöd har uteslutits. 
18 Uteslutna filmer – (ej kunnat identifieras): VB 93/94, F44 B, Finns det liv finns det hopp, Söner och älskare ; VB 94/95, Pekka Finnberg – emigrant, Stjärnorna; VB 95/96, Filmprojekt X;  
VB 97, Sancta Simplicitas – (kortfilm): VB 93/94, Betraktelse, Den röda fläcken, Happy Days, The Last Stranger, Vart gick Rut?, Åtelns återkomst, Återkomster; VB 94/95, I lånta skor genom 
Sahara, I skuggan av solen [långfilmsklassad av Svensk filmdatabas, men fick Guldbagge för bästa kortfilm], Streets of London, 90 minuter 90-tal, del 6, Den försvunne, Kartor över förgänglig 
skönhet, Otte Sköld, Åtelns röst/Åtelns död; VB 95/96, Hennes armeniske prins, Solstenen, Föreställningar om ett liv, Konsten att städa m m, Raroia – den lyckliga ön, Sven – 90 monuter 90-tal, del 7, 
Strutsägg och legender, Transformer – filmen om Lars von Trier; VB 97, Den 8:de sången, 90 minuter 90-tal, del 8; VB 97, Kosmos, Rackelhane, Nattfågelns hjärta – (påbörjad långt tidigare): VB 
93/94, FritänkarenStiftelsen; VB 97, Tiden är en dröm – (verkar ej ha gjorts/avbruten): VB 93/94, Lejonbruden; VB 94/95, Det nakna hjärtat – (tv-film, biopremiär först långt senare/ingen 
biopremiär): VB 93/94, European Stories; VB 97, Enskilda samtal.  
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 1997 Beck deb-film annan annat bolag (sampr DK, 
DE, NO) 

kända ja 0  9 000 000 9 000 000 

 1997 Reine & Mimmi i fjällen! deb-film annan XL kända nej
19

 0  9 000 000 9 000 000 

 1997 Pippi Långstrump utl-etab annan XL (sampr CA, DE) okända/kända 
[röster] 

ja 0  9 000 000 9 000 000 

 2000 Sånger från andra våningen etab-kr reg enskild (sampr DK, NO, 
FR, DE) 

okända nej 9 000 000
20

  0 9 000 000 

 1994 Yrrol etab-pub reg/annan annat bolag kända nej 3 000 000  5 000 000 8 000 000 

 1994 Änglagård - andra sommaren etab-pub/kr reg annat bolag kända nej 8 000 000  0 8 000 000 

 1995 Lust och fägring stor etab-pub/kr reg annat bolag (sampr DK, 
GB) 

kända nej 7 738 095  261 905 8 000 000 

 1995 Alfred etab-kr reg XL kända ja 8 000 000  0 8 000 000 

 1996 Monica och... [Rusar i hans 
famn] 

etab-kr reg annat bolag kända ja 8 000 000  0 8 000 000 

 1996 Jerusalem etab-pub/kr reg TV (sampr DK, NO, IS, FI) kända ja 6 000 000  2 000 000 8 000 000 

 1996 Juloratoriet etab-pub/kr reg/annan TV (sampr DK, NO) kända ja 5 000 000  3 000 000 8 000 000 

 1996 Jägarna etab-pub reg/annan annat bolag kända nej 6 000 000  2 000 000 8 000 000 

 1996 Breaking the Waves utl-etab reg/annan annat bolag (sampr DK, 
FI, FR, NL, NO) 

kända nej 3 000 000  5 000 000 8 000 000 

 1993 ( Sökarna) deb-bakgr reg XL okända/känd nej 2 200 000
21

  5 800 000 8 000 000 

 1993 Brandbilen som försvann utl-etab annan annat bolag (sampr DE) kända ja 0  8 000 000 8 000 000 

 1993 Lotta flyttar hemifrån  
[Lotta 2] 

etab-pub/kr reg XL okända/ 
etablerade 

ja 0  8 000 000 8 000 000 

 1993 Kådisbellan etab-kr reg XL (sampr DK) kända ja 3 152 411
22

  4 847 589 8 000 000 

 1993 Drömkåken deb-bakgr reg/annan annat bolag, XL kända nej 0  8 000 000 8 000 000 

 1993 Mannen på balkongen deb-bakgr reg/annan annat bolag (sampr DE) kända ja 0  8 000 000 8 000 000 

 1993 Sunes sommar deb-film reg/förf XL kända nej
23

 0  8 000 000 8 000 000 

 1993 Sista dansen etab-pub/kr reg XL (sampr NO, DK) kända nej 2 000 000
24

  6 000 000 8 000 000 

 1994 Zorn etab-pub reg/annan TV kända nej 0  8 000 000 8 000 000 

                                                 
19 Enligt Svensk filmdatabas (www.sfi.se) finns ingen förlaga, men i och med att Jönssonliganfilmerna anges ha förlaga i form av ”fiktiva personer” borde så vara fallet även här . 
20 Ursprungligen 8 000 000 i VB 97, men ändrat till 9 000 000 i uppställningen över efterhandsstöd i VB 00, s. 9. 
21 Uppgift från uppställningen över efterhandsstöd i VB 94/95, s. 35. 
22 Uppgift från uppställningen över efterhandsstöd i VB 94/95, s. 35. 
23 Enligt Svensk filmdatabas (www.sfi.se) finns ingen förlaga, men i och med att Jönssonliganfilmerna anges ha förlaga i form av ”fiktiva personer” borde så vara fallet även här. 
24 Uppgift från uppställningen över efterhandsstöd i VB 94/95, s. 35. 
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 1995 Jönssonligans största kupp etab-pub reg/annan XL (sampr PL) kända ja 0  8 000 000 8 000 000 

 1995 Vendetta deb-film annan TV (sampr DE, IT) kända ja 0  8 000 000 8 000 000 

 1995 30:e november etab-pub reg annat bolag etablerade nej 0  8 000 000 8 000 000 

 1997 Adam & Eva etab-pub reg XL kända nej 4 000 000  4 000 000 8 000 000 

 1996 Sånt är livet etab-pub/kr reg annat bolag (sampr NO) kända nej 8 000 000  0 8 000 000 

 2000 Hundhotellet etab-pub/kr reg/annan annat bolag (sampr DK, 
NO) 

kända [röster] nej 8 000 000  0 8 000 000 

 1996 Lilla Jönssonligan [Lilla 
Jönssonligan och 
cornflakeskuppen] 

deb-film reg/annan annat bolag kända nej
25

 6 000 000  2 000 000 8 000 000 

 1997 Svenska hjältar etab-kr förf XL (sampr DK) etablerade/ 
kända 

ja 8 000 000  0 8 000 000 

 1995 En på miljonen deb-film reg XL kända nej 0  8 000 000 8 000 000 

 1995 Bert [Bert - den siste 
oskulden] 

deb-film förf/annan XL kända ja 0  8 000 000 8 000 000 

 1996 Vinterviken deb-film reg/förf/ 
annan 

annat bolag etablerade ja 6 000 000
26

  2 000 000 8 000 000 

 1996 Monopol etab-pub reg XL kända nej 0  8 000 000* 8 000 000 

 1995 Petri tårar deb-film reg/annan annat bolag (sampr DK, 
FI, NO) 

kända ja 8 000 000  0 8 000 000 

 1997 Tic Tac etab-kr annan XL etablerade nej 8 000 000  0 8 000 000 

 1996 Kalle Blomkvist - 
mästerdetektiven lever farligt 

etab-pub annan XL okända/kända ja 5 000 000
27

  3 000 000 8 000 000 

 1994 Pillertrillaren deb-bakgr reg XL etablerade nej 0  7 856 600
28

 7 846 600 

 1997 Spring för livet etab-pub/kr reg annat bolag (sampr DK, 
NO, FI) 

kända nej  5 500 000  2 301 000*** 7 801 000 

 1999 Sjön etab-pub annan annat bolag (sampr DK) känd/ 
etablerade 

nej 7 500 000    7 500 000 

 1995 Sommaren deb-film reg/annan annat bolag (sampr DK) kända nej 6 500 000 651 000
29

   7 151 000 

 1996 Att stjäla en tjuv etab-kr reg annat bolag kända nej 350 000
30

  6 691 700** 7 041 700 

                                                 
25 Enligt Svensk filmdatabas (www.sfi.se) finns ingen förlaga, men vad gäller filmerna om den vuxna Jönssonligan anges”fiktiva personer” som förlaga, och därför menar jag att så 
borde vara fallet även här. 
26 Uppgift från uppställningen över efterhandsstöd i VB 95/96, s. 35. 
27 Uppgift från uppställningen över efterhandsstöd i VB 97, s. 36. 
28 Uppgift från uppställningen över efterhandsstöd i VB 97, s. 36 – dock är en lägre summa, 7 846 000, angiven i VB 95/96, trots att publiksiffrorna är desamma. 
29 Angivet som vanligt förhandsstöd i VB 94/95, vilket betraktats som felaktigt då en tidigare större summa finns angiven i VB 93/94. 
30 Uppgift från uppställningen över efterhandsstöd i VB 95/96, s. 35. 
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 1994 Stockholm Marathon utl-etab annan annat bolag, TV (sampr 
DE) 

kända ja 0  6 937 450 6 937 450 

 1995 Älskar älskar inte deb-film annan annat bolag kända nej 1 000 000  5 896 050 6 896 050 

 1997 Beck 2 - spår i mörker etab reg/annan annat bolag kända ja 0  6 694 001*** 6 694 001 

 1996 Hamsun etab-pub/kr annan XL (sampr DK, NO) känd/  utländska ja 6 500 000    6 500 000 

 1996 Ellinors bröllop etab-kr reg annat bolag etablerade nej 6 500 000    6 500 000 

 1996 Harry och Sonja [Harry & 
Sonja] 

deb-film reg annat bolag (sampr DK) kända nej 6 500 000    6 500 000 

 1994 Sixten deb-bakgr förf/annan XL okända/känd ja 4 500 000  1 956 000* 6 456 000 

 1997 Djungeldjuret Hugo - den 
stora filmhjälten 

utl-etab, utl-
etab, utl 

reg annat bolag (sampr DK, 
NO, FI) 

etablerade 
[röster] 

nej  0  6 056 150*** 6 056 150 

 1998 Comédia Infantil etab annan annat bolag (sampr MZ, 
PT) 

okända ja 6 000 000    6 000 000 

 1996 Den vita lejoninnan etab annan XL (sampr NO, DK) kända ja 4 000 000  1 731 050** 5 731 050 

 1997 9 millimeter deb-bakgr reg/annan annat bolag okända/kända nej 3 800 000  1 902 050 5 702 050 

 1993 Drömmen om Rita etab-pub reg/annan annat bolag (sampr FI) kända nej 4 398 000  1 287 250 5 685 250 

 1995 Pensionat Oskar etab-pub/kr annan TV (sampr DK) kända nej 3 000 000  2 646 800* 5 646 800 

 1996 Nu är pappa trött igen etab-kr reg annat bolag kända nej 5 500 000    5 500 000 

 1997 Rika barn leka bäst deb-film reg (=förf) annat bolag etablerade ja 5 500 000    5 500 000 

 1998 Veranda för en tenor deb-film reg/förf XL kända ja 5 500 000    5 500 000 

 1998 En ängel reser hem [Det 
sjunde skottet] 

deb-film annan annat bolag etablerad/ 
okända + kända 

nej 5 445 000    5 445 000 

 1995 Vita lögner etab reg (=förf) 
/annan 

annat bolag (sampr DK, 
FI) 

kända ja 5 300 000    5 300 000 

 1995 Kristin Lavransdotter etab reg annat bolag (sampr NO, 
DE) 

utländska/  
kända 

ja 3 000 000  2 236 150 5 236 150 

 1997 Barbara utl-etab reg/annan XL (sampr DK, NO) utländska ja 5 000 000    5 000 000 

 1994 Sommarmord etab-kr reg TV kända nej 4 000 000  918 250 4 918 250 

 1995 Höst i paradis [Höst i 
paradiset] 

etab-kr reg annat bolag kända nej  0  4 445 650 4 445 650 

 1997 Slutspel (f d Stolpe ut) 
[Slutspel] 

etab-pub annan XL kända nej 4 200 000    4 200 000 

 1997 Nattbuss 807 etab-kr annan annat bolag okända nej 1 000 000  3 169 600 4 169 600 

 1995 Hundarna i Riga etab annan TV (sampr DK) kända ja 0  4 019 200 4 019 200 

 1995 Whiskers [Stora och små 
män] 

etab-pub/kr reg/annan XL (sampr DK) okända/ kända nej 4 000 000    4 000 000 
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 1996 Passageraren deb-bakgr reg annat bolag (sampr NO) känd/ 
etablerade 

nej 3 850 000    3 850 000 

 1997 Björnens son [Jag är din 
krigare] 

etab-kr reg enskild (sampr DK) okända/ kända nej 3 600 000    3 600 000 

 1997 Under ytan etab-pub reg/annan annat bolag (sampr DK) kända nej 3 500 000    3 500 000 

 1997 Vildängel deb-bakgr reg/annan annat bolag okända nej 3 000 000    3 000 000 

 1996 Hon [Lögn] etab-kr reg annat bolag etablerade nej 2 983 000    2 983 000 

 1998 H C. Andersens långa 
skugga [H.C. Andersens 
skugga] 

utl-etab annan annat bolag (sampr DK, 
NO, FR) 

utländska/  känd ja 2 900 000    2 900 000 

 1995 Personundersökningen [Tag 
ditt liv] 

etab reg annat bolag etablerade ja 2 610 597    2 610 597 

 1997 Ministern [Minister på 
villovägar] 

etab-kr reg annat bolag (sampr FI, 
NO) 

etablerad/  
kända 

nej 2 500 000    2 500 000 

 1995 Larsen [Zero Kelvin] utl annan XL (sampr NO) känd/  utländska ja 2 300 000    2 300 000 

 1998 Sanna ögonblick etab-kr; deb-
bakgr 

reg/annan annat bolag (sampr FI, 
DK) 

kända nej 2 150 000    2 150 000 

 1994 Drömspel utl-etab reg annat bolag*2 (sampr NO) utländska/  
kända 

ja 2 100 000    2 100 000 

 1997 En kvinnas huvud deb-intern reg annat bolag okända/ kända ja 2 000 000    2 000 000 

D 1998 Lucky People Center - The 
movie 

deb-bakgr - annat bolag (sampr DK, 
NO) 

- nej 2 000 000    2 000 000 

 1998 Eldslukaren etab annan annat bolag (sampr FI) utländska/  känd nej 2 000 000    2 000 000 

 1996 Ogräs [Ont blod] utl reg annat bolag (sampr DK) utländska nej 1 950 000    1 950 000 

D 1998 Liv till varje pris etab-kr reg enskild - nej 1 739 000    1 739 000 

 1996 Vackert väder deb  reg annat bolag okända nej 1 700 000    1 700 000 

 2002 Mitt namn var Sabina 
Spielrein 

deb-film reg/annan annat bolag (sampr DK, 
FI, CH) 

okända nej 1 000 000 500 000*****   1 500 000 

D 1998 Chabouka - Jag saknar ditt 
skratt! [Det finns bara en sol] 

etab-kr - annat bolag - nej 1 250 000    1 250 000 

D 1997 Flickor, kvinnor - och en och 
annan drake 

etab-kr reg/annan annat bolag (sampr FI) - nej 1 200 000    1 200 000 

 2000 Hollywoodrymlingar 
[Hollywood-rymlingar] 

etab reg annat bolag (sampr TR) utländska nej 1 120 000  0 1 120 000 

D 1998 Homo Sapiens 1900 etab-kr reg annat bolag - nej 1 100 000    1 100 000 

 1996 The disappearance of Finbar 
Flynn [När Finbar försvann] 

utl reg/annan annat bolag (sampr GB, 
IE) 

utländska/  
kända 

ja 1 000 000    1 000 000 
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D 1996 Bongo Beat etab-kr - annat bolag (sampr NO) - nej 800 000    800 000 

 1997 En frusen dröm etab-pub/kr reg/annan annat bolag (sampr NO) kända [röster] nej 750 000    750 000 

D 1996 I rollerna tre etab reg annat bolag kända nej 700 000    700 000 

 1994 Alla våra morgondagar etab-kr reg annat bolag (sampr DK) okända nej 610 000    610 000 

 1994 Bara du & jag etab-kr reg/annan annat bolag (sampr DK) kända nej 500 000    500 000 

 1994 Miss Amerigua etab reg/annan annat bolag (sampr PY) okända nej 500 000    500 000 

 1997 Hitler och vi på 
Klamparegatan 

etab-kr reg enskild etablerade nej
31

 485 000    485 000 

D 1996 Askungen från Tallinn 
[Tallinnan tuhkimo] 

etab - annat bolag - nej 225 000    225 000 

D 1996 Och stjärnans namn var 
malört 

etab-kr reg/annan annat bolag - nej 200 000    200 000 

  * Se VB 95/96 för slutgiltig siffra. 
** Se VB 97 för slutgiltig siffra. 
*** Se VB 98 för slutgiltig siffra. 
**** Se VB 00 för slutgiltig siffra. 
***** Uppgift från VB 2000, s. 9. 

        

  
103 filmer 

        

 

                                                 
31 Enligt Svensk filmdatabas (www.sfi.se) finns ingen förlaga, men i Svensk filmografi anges att självbiografiska romaner utgör förlaga. 
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 Produktionsstöd 2000-200432       
 

           
  År Premiärår         
  Film Titel i verksamhetsberättelse, [premiärtitel] (om ej samma)      
  Regissör Etablerad [etab] - publik [pub] och/eller kritik [kr], eller ingetdera; debutant [deb] - bakgrund i annan konstnärlig verksamhet [bakgr], 
   kort-/tv-filmer [film], intern rekrytering (DI) [intern] eller ingetdera; utländsk regissör [utl] - etablerad [etab] eller ospecificerad  
  Manusförfattare Regissör [reg]; förlagans författare [förf]; eller annan - kan kombineras; uppgift saknas [-]    
  Huvudproducent Stora bolag (SF, Sandrews) [XL], andra svenska bolag [annat bolag], Filminstitutet [SFI], enskild person [enskild], organisation/förening/ 
   institution [övrig], samproduktion [sampr: landskod]      
  Skådespelare Kända; etablerade; okända; utländska; känd(a)/utländska (svensk i huvudroll), utländska/känd (svensk i biroll) dokumentär (-)  
  Förlaga Nej; Ja          
  Typ av stöd Förhandsstöd, utökat förhandsstöd, publikrelaterat efterhandsstöd     
            
   LANDSKODER: AT = Österrike, CH = Schweiz, DK = Danmark, DE = Tyskland, ES = Spanien, FI = Finland, FR = Frankrike, GB = Storbritannien, 
   GR = Grekland, JP = Japan, IL = Israel, IT = Italien, LV = Lettland, NL = Nederländerna, NO = Norge, PT = Portugal, UA = Ukraina, ZA = Sydafrika 
            

 
 

År Film
33

 Regissör Manus Producent Skådespelare Förlaga Förhandsstöd Utökat f-stöd Publikrel stöd Totalt stöd 

 2000 Gossip etab-pub/kr reg annat bolag kända nej 6 000 000  9 000 000 15 000 000 

 2003 Den tredje vågen  etab-pub reg/annan annat bolag (sampr FI) kända nej 7 500 000  7 000 000 14 500 000 

 2002 Klassfesten etab-pub/kr reg annat bolag kända nej 5 000 000  9 000 000 14 000 000 

 2001 Sprängaren etab-pub/kr reg/annan annat bolag kända ja 5 000 000  9 000 000 14 000 000 

 2004 Så som i himmelen  etab-pub/kr reg/annan annat bolag (sampr DK) kända nej 7 000 000  5 700 000 12 700 000 

                                                 
32 Se not 1 ovan för information om källa till respektive uppgift. Sidhänvisningarna i de aktuella verksamhetsberättelserna för uppgifterna om förhands- och efterhandsstöd är i  
VB 00, s. 9, 12; VB 01, s. 7, 11 (”Filmåret i korthet”); VB 02, s. 45-46, 60; VB 03, s. 46, 65; och VB 04, s. 48-49, 67. Uppgifter om projetstöd har uteslutits. 
33 Uteslutna filmer – (ej kunnat identifieras): VB 02, Hur det är – (kortfilm): VB 02, Den siste Lankandonen – (under inspelning/ännu ej haft premiär): VB 00, Tiden är en dröm, del 2; VB 
01, Tiden är en dröm 2; VB 02, Tiden är en dröm [oklart om del 2 eller 3], VB 02, Du levande; VB 03, Den milde smerte; VB 04, Gud, lukt och henne –  (haft premiär 2005 eller senare): VB 01, 
Repetitioner; VB 02, Asta Nilssons sällskap, Det odödliga [Fragments of an Unfinished Journey], Shakespeare never did this... [Om morgondagen vet man aldrig], Break even; VB 03, Långfilm Kristina 
Humle 2004 [Krama mig], Långfilm 2003/2004 [Doxa], Världens bästa pappa [Som man bäddar...], Blodsbröder, Brunnen, Kärringen där nere, Shakespeare never did this [Om morgondagen vet man 
aldrig]; VB 04, Flyt [Sök], Manderlay, Pistvakt, Saras killar [Om Sara], Steget efter, Storm, The Planet 2050 [The Planet], Tjenare kungen, Vinterkyss, My name is Albert Ayler, Den bästa av mödrar, 
Den utvalde, Fyra veckor i juni, Harrys döttrar, Idag, igår & imorgon [Min frus förste älskare], Innan frosten, I nöd och mycket lust [Miraklet i Småland], Kocken, Made in Yugoslavia, Sex, hopp och kärlek, 
Ninas resa, Sandor slash Ida, Vinnare och förlorare, Halva sanningen – (ingen biopremiär): VB 00, 90 minuter 90-tal [enbart visad på Göteborgs filmfestival och Moderna museet] 
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 2002 Lilja 4-Ever etab-pub/kr reg annat bolag (sampr DK) okända nej 8 600 000  3 776 754 12 376 754 

 2004 Populärmusik från Vittula etab-pub reg/annan annat bolag (sampr DK, 
FI) 

okända/kända ja 5 000 000 4 000 000 3 000 000 12 000 000 

 2001 En sång för Martin etab-pub/kr reg annat bolag (sampr DK, 
DE) 

kända ja 8 000 000  3 900 000 11 900 000 

 2004 Hotet  etab-pub reg/annan annat bolag (sampr FI) kända nej 5 800 000  5 784 622 11 584 622 

 2002 Grabben i graven bredvid etab-pub annan annat bolag (sampr NO) kända ja 4 800 000  6 562 500 11 362 500 

 2001 Känd från TV etab-pub/kr reg XL kända nej 6 000 000  4 567 264 10 567 264 

 2004 Masjävlar  deb-bakgr reg (=förf) annat bolag (sampr DK) etablerade ja 7 500 000  2 876 139 10 376 139 

 2001 Familjehemligheter etab-pub/kr annan XL (sampr DK, NO) kända nej 8 000 000  2 102 904 10 102 904 

 2004 The Queen of Sheba’s 
Pearls  

etab-pub reg annat bolag (sampr GB) kända nej 8 000 000  2 022 435* 10 022 435 

 2000 Livet är en schlager etab annan TV (sampr DK) kända nej 5 000 000  4 716 270 9 716 270 

 2002 Alla älskar Alice etab-pub/kr reg annat bolag kända nej 2 000 000  7 612 500 9 612 500 

 2003 Kommer du med mig då etab-pub/kr reg XL (sampr DK, NO, FI) kända ja 9 000 000  5 643 9 005 643 

 2000 Det blir aldrig som man tänkt 
sig 

etab-pub/kr reg annat bolag kända nej 4 600 000
34

  4 400 000 9 000 000 

 2000 Tillsammans etab-pub/kr reg annat bolag (sampr IT, 
DK) 

kända nej 5 000 000
35

  4 000 000 9 000 000 

 2000 Den bästa sommaren etab-pub reg annat bolag (sampr DK) kända nej 8 000 000
36

  1 000 000 9 000 000 

 2000 Pelle Svanslös och den stora 
sKATTjakten 

etab-pub annan TV kända ja 0  9 000 000 9 000 000 

 2000 Hassel - förgörarna etab-pub/kr annan annat bolag kända ja 0  8 514 250 8 514 250 

 2003 Skenbart  etab-pub/kr reg annat bolag kända nej 1 500 000  6 758 795 8 258 795 

 2001 Kärlek mellan krigen 
[Syndare i sommarsol] 

etab annan annat bolag*2 (sampr 
NO) 

okända+kända ja 8 000 000  0** 8 000 000 

 2000 Vingar av glas deb-film reg/annan annat bolag känd/etablerade nej 3 500 000
37

  4 319 249 7 819 249 

 2003 Paradiset etab-pub reg/annan annat bolag kända ja 5 000 000  2 804 504 7 804 504 

 2001 Hans och hennes etab-pub annan annat bolag kända nej 3 000 000  4 555 981 7 555 981 

                                                 
34 Uppgift från listan över svenska filmpremiärer i VB 00, s. 9. 
35 Uppgift från listan över svenska filmpremiärer i VB 00, s. 9. 
36 Uppgift från listan över svenska filmpremiärer i VB 00, s. 9. 
37 Uppgift från listan över svenska filmpremiärer i VB 00, s. 9. 
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 2002 HusiHelvete deb-bakgr reg annat bolag etablerade nej 7 000 000  274 384 7 274 384 

 2003 Kopps etab-pub reg/annan annat bolag (sampr DK) kända nej 5 000 000  2 242 123 7 242 123 

 2004 Strandvaskaren  etab-pub/kr reg/annan annat bolag kända nej 6 000 000  1 189 529 7 189 529 

 2003 Detaljer etab-pub/kr annan annat bolag (sampr DK, 
IT, GB) 

kända nej 7 000 000  107 857 7 107 857 

 2000 Dykaren utl-etab annan annat bolag (sampr NO, 
FI) 

kända nej 0  7 097 563 7 097 563 

 2003 Miffo etab-pub annan annat bolag kända nej 3 000 000  4 040 000 7 040 000 

 2003 Ondskan etab-pub reg/annan annat bolag (sampr DK) okänd/kända ja 3 000 000  4 000 000 7 000 000 

 2003 Smala Sussie etab-pub/kr reg/annan annat bolag kända nej 3 000 000  3 505 365 6 505 365 

 2000 Trolösa etab annan TV (sampr NO, FI, IT, 
DE) 

kända nej 5 000 000  1 286 475 6 286 475 

 2004 Fyra nyanser av brunt etab reg/annan TV (sampr DK) kända nej 6 000 000  259 618* 6 259 618 

 2002 Livet i 8 bitar deb reg/annan XL okänd/kända nej 6 000 000  178 480 6 178 480 

 2001 Leva livet deb-film reg/förf annat bolag kända ja 6 000 000  0** 6 000 000 

 2003 Om jag vänder mig om etab-kr reg annat bolag kända nej 5 000 000  975 000 5 975 000 

 2000 Jalla! Jalla! deb-intern reg annat bolag okända/känd nej 3 500 000
38

  2 265 533**** 5 765 533 

 2001 Kattbreven etab annan annat bolag okända/känd ja 4 000 000  1 570 517**** 5 570 517 

 2000 Födelsedagen etab-pub/kr reg annat bolag (sampr DK, 
NO, FI) 

kända nej 1 500 000  3 824 375 5 324 375 

 2003 Sprickorna i muren  deb-bakgr reg/annan annat bolag etablerade ja 5 200 000  15 351 5 215 351 

 2003 Mamma pappa barn  etab-pub/kr annan annat bolag kända nej 5 000 000  152 983 5 152 983 

 2004 Tre Solar  etab-pub/kr reg annat bolag kända nej 5 000 000  122 537 5 122 537 

 2004 Moodysson 2004 [Ett hål i 
mitt hjärta] 

etab-pub/kr reg/annan annat bolag (sampr DK) kända nej 5 000 000  97 985 5 097 985 

 2003 Dogville etab-kr reg annat bolag (sampr DK, 
NL, GB, FR, DE) 

utländska/  kända nej 5 000 000  0** 5 000 000 

 2001 Puder etab-kr reg annat bolag*2 kända nej 3 000 000
39

 2 000 000  5 000 000 

 2004 Fröken Sverige  deb-bakgr annan annat bolag kända nej 4 500 000  237 174* 4 737 174 

 2002 Suxxess etab-pub reg/annan annat bolag (sampr DK) etablerade nej 4 400 000  69 983 4 469 983 

 2001 Främling [Om inte] etab-pub/kr reg/annan annat bolag etablerade nej 4 400 000  0** 4 400 000 

 2004 Falla vackert  deb-film reg annat bolag (sampr NO) okänd/ 
etablerade 

nej 4 400 000  0?*** 4 400 000 

                                                 
38 Uppgift från listan över svenska filmpremiärer i VB 00, s. 9. 
39 Uppgift från VB 99, s. 28. 
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 2001 En förälskelse etab-kr reg/annan enskild kända nej 4 000 000  347 181 4 347 181 

 2004 Mongolpiparen  deb-film annan annat bolag kända nej 4 150 000  3 698* 4 153 698 

 2003 Tillfällig fru sökes etab-kr reg/annan annat bolag känd/etablerade nej 4 000 000  138 259 4 138 259 

 2000 Sleepwalker deb-film annan annat bolag, XL (sampr 
NO) 

etablerade nej 0  4 084 250 4 084 250 

 2003 Lejontämjaren deb-bakgr annan annat bolag etablerade nej 2 000 000  1 983 646 3 983 646 

 2004 Babylonsjukan  deb-film annan annat bolag (sampr DK) okända nej 3 900 000  50 725* 3 950 725 

 2003 Kontorstid etab-pub annan XL etablerade/känd nej 3 500 000  5 259 3 505 259 

 2000 Jönssonligan spelar högt deb-film annan annat bolag kända ja 0  3 438 922 3 438 922 

 2004 Rancid  etab-pub reg/annan annat bolag utländska/  kända nej 3 200 000  0?*** 3 200 000 

 2003 Hannah med H etab-kr förf/annan annat bolag (sampr DK) etablerade ja 3 000 000  7 392 3 007 392 

 2003 Psalmer från köket  utl-etab reg/annan annat bolag (sampr NO) känd/  utländska nej 2 600 000  72 014 2 672 014 

 2004 Sex Points [6 points] deb-film annan annat bolag*2 okända/ 
etablerade 

nej 2 550 000  113 795 2 663 795 

 2002 Musik för bröllop och 
begravningar  

etab reg XL (sampr NO) känd/  utländska nej 2 250 000  0** 2 250 000 

 2004 Dag och natt  utl reg/annan annat bolag (sampr DK) kända nej 1 000 000  1 100 000
40

 2 100 000 

 2003 It’s all about Love etab-kr reg/annan annat bolag (sampr DK, 
NL, FR, ES, DE, JP, IL, 
CH, IT, GR, GB) 

utländska nej 2 000 000  22 904 2 022 904 

 2004 Människor i allmänhet 
[Gitarrmongot] 

deb-film reg annat bolag*2 okända nej 2 000 000  12 562* 2 012 562 

D 2004 Alla bara försvinner  deb, deb, 
deb-bakgr, 
deb-film, 
deb-film, 
deb-film, 
deb-film, 
deb-film 

reg annat bolag - nej 2 000 000  2 462* 2 002 462 

 2002 Jag är Dina utl-etab annan annat bolag (sampr NO, 
DK, FR, DE) 

kända ja 2 000 000  0?*** 2 000 000 

 2002 Den osynlige deb-bakgr, 
deb-film 

annan annat bolag kända ja 1 700 000   1 700 000 

 2004 Pelikanmannen  utl-etab reg/annan annat bolag (sampr FI) etablerade 
[röster] 

ja 1 700 000   1 700 000 

                                                 
40 Uppgift från Katarina Flygare, ansvarig för publikrelaterat stöd på SFI:s produktionsstödsavdelning. Telefonsamtal 2007-05-31. 
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 2001 Jordgubbar med riktig mjölk etab-pub annan annat bolag kända nej 1 500 000  0** 1 500 000 

 2004 Macbeth  deb-film; 
deb-bakgr 

reg annat bolag okända ja 1 500 000   1 500 000 

D 2002 Tokyo Noise etab-kr, etab-
kr, etab-kr 

- annat bolag (sampr JP, 
DK, NO) 

- nej 1 400 000
41

   1 400 000 

 2003 Lilla Fröken Norge etab - annat bolag (sampr NO) utländska nej 1 285 000   1 285 000 

 2002 Tinke – ulvens datter [Tinke] utl-etab reg annat bolag (sampr DK) okända/kända 
[röster] 

ja 1 210 000   1 210 000 

 2004 Just Bea [Bara Bea] utl-etab annan annat bolag (sampr NO) utländska nej 1 200 000  2 569 1 202 569 

 2003 Handful of Bullets [En 
handfull kulor] 

etab annan annat bolag (sampr AT, 
LV) 

okända nej 1 200 000   1 200 000 

 2002 Low-Flying Aircraft etab-kr - annat bolag (sampr PT) utländska ja 1 000 000   1 000 000 

 2000 Det okända deb-bakgr annan annat bolag etablerade nej 1 000 000  0 1 000 000 

 2002 Klättertösen [Klättertjuven] utl annan annat bolag (sampr DK, 
NO) 

utländska nej 1 000 000   1 000 000 

 2003 Arvet utl reg/annan annat bolag (sampr DK, 
NO) 

etablerad/  
utländska 

nej 1 000 000    1 000 000 

 2004 Hawaii, Oslo  utl annan annat bolag (sampr NO) utländska nej 1 000 000    1 000 000 

D 2000 Från opium till krysantemum etab, etab - enskild (sampr NO, DK, 
FI) 

- nej 1 000 000
42

  0 1 000 000 

 2001 Drakarna över Helsingfors utl-etab reg/annan annat bolag (sampr FI) utländska ja 900 000    900 000 

 2000 Där våldet slutar börjar 
kärleken 

etab-kr reg enskild (sampr ZA) utländska nej 825 000  0 825 000 

D 2001 Ljudmilas röst deb-film - annat bolag (sampr DK, 
UA) 

- nej 800 000    800 000 

 2002 Halalabad Blues utl-etab reg/annan annat bolag (sampr DK) utländska nej 800 000    800 000 

 2000 Pettson & Findus - 
Kattonauten 

deb-bakgr reg annat bolag, XL (sampr 
DE) 

etablerade ja 0  778 250 778 250 

 2003 Löftet [Manden bag doren] etab reg/annan annat bolag (sampr DK) utländska/  känd nej 725 000    725 000 

 2001 4 kvinnor [Fyra kvinnor] deb-bakgr reg annat bolag okända nej 600 000    600 000 

                                                 
41 I VB 00 och VB 01 finns två ”utökade förhandsstöd” på 1 200 000 respektive 200 000 angivna. Något ursprungligt belopp har inte hittats, och enligt Annika Soneby på SFI:s 
produktionsstödsavdelning är 1 400 000 den totala förhandsstödssumma som denna film har fått.. 
42 Uppgift från listan över svenska filmpremiärer 2000 i VB 00, s. 9, inklusive det utökade förhandsstöd som gavs samma år, se VB 00, s. 12. 
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D 2002 Du skall älska din nästa 
såsom dig själv 

etab-kr reg enskild - nej 600 000    600 000 

D 2001 De älskande i San Fernando etab-kr reg annat bolag (sampr FI) - nej 600 000
43

    600 000 

 2001 Tito är död [Gryningsland] utl-etab annan annat bolag (sampr NO) kända ja 550 000    550 000 

 2002 Utbrytarkungen utl reg annat bolag (sampr FI) utländska nej 500 000    500 000 

 2004 Bröder Memfis [Bröder] utl-etab annan annat bolag (sampr DK, 
GB) 

utländska nej 500 000    500 000 

D 2001 Besvärliga människor etab annan annat bolag kända nej 500 000
44

    500 000 

D 2001 Den förlorade sonen etab-kr - annat bolag (sampr FI, 
DK, DE) 

- nej 200 000
45

    200 000 

  * Uppgift från VB 06 (ännu ej tryckt)          

  ** Sannolik uppgift enligt Katarina Flygare på SFI:s produktionsstödsavdelning       

  *** Kan möjligen få publikrelaterat stöd senare       

  **** Se VB 2003 för slutgiltig siffra       

         

  100 filmer          

 

                                                 
43 Markerat som utökat efterhandsstöd i VB 00, s. 12, men enligt Annika Soneby på SFI:s produktionsstödsavdelning är detta det totala stödbeloppet. 
44 Markerat som utökat efterhandsstöd i VB 00, s. 12, men enligt Annika Soneby på SFI:s produktionsstödsavdelning är detta det totala stödbeloppet. 
45 Markerat som utökat efterhandsstöd i VB 00, s. 12, men enligt Annika Soneby på SFI:s produktionsstödsavdelning är detta det totala stödbeloppet. 


