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Svenska Filminstitutet 
102 52 Stockholm 
 
 
Dramatikerförbundets yttrande över förslaget 
”Rådens sammansättning, form och funktion” 
 
 
Dramatikerförbundet organiserar landets manusförfattare för film och tv och 
har haft detta uppdrag sedan 1941. Förbundet har drivit frågan om 
inflytande inom filmpolitiken som en av sina mest prioriterade frågor. 
 
Under många år har förbundet skapat en kvalificerad juridisk rådgivning och 
är också en av de organisationer som byggt upp Copyswede, som löser många 
av de rättighetsklareringar som krävs på det audiovisuella området.  
Ett exempel är licensen för SVT Öppet arkiv. 
 
Förbundet har en stark medlemsutveckling och hög organisationsgrad. 
Juridisk rådgivning är också till viss del tillgänglig för icke-medlemmar,  
t ex författare som arbetar med sin första film. Vi föreläser årligen på 
utbildningar för manusförfattare och deltar i den filmpolitiska debatten. 
 
Dramatikerförbundet har uttalat sitt stöd för en statlig filmpolitik och klart 
uppfattat regeringens signal att den nya filmpolitiken ska ge ett reellt 
inflytande för hela den kreativa triangeln (manus, producent och regi). 
 
Det är med förvåning vi tar del av det förslag som Svenska Filminstitutet sänt 
ut på remiss. De tydliga skrivningar som återfinns i filmpropositionen som 
garanterar inflytande för hela branschen (inklusive kreatörerna) har i denna 
remiss urvattnats till en närmast skendemokratisk struktur. Detta i sin tur 
riskerar att medföra att svensk film försvagas. Därmed undermineras den nya 
filmpolitiken. Det är häpnadsväckande att efter denna noggranna process 
inför filmpolitikens omläggning möta ett så ogenomtänkt förslag från  
Svenska Filminstitutet. 
 
Nedan kommenteras avsnitt för avsnitt och vi presenteras våra alternativa 
förslag. Vi utgår ifrån att vår reaktion med beaktande av svar från andra 
organisationer kommer att leda till att förslaget förändras. 
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Bakgrund 
 
I remissen återfinns en kort sammanfattning av regeringens skrivning 
avseende samverkan och insyn. Denna beskrivning kommer dock inte till 
användning när man analyserar rådens funktion och sammansättning.  
I propositionen ges ett tydligt direktiv att samverkan ska skapa reellt 
inflytande och dessutom utövas ”regelbundet systematiskt och med stor 
öppenhet”. 
 
 
Rådets funktion gentemot styrelsen 
 
Råden ska enligt remissen ges en central funktion gentemot styrelsen.  
Råden ska säkerställa hög kvalité samt bidra till att branschens synpunkter 
framförs. Dessa målsättningar uppfylls inte i Svenska Filminstitutets förslag. 
Genom att stänga ute det grundläggande för all film, dvs manus, från två av 
tre grupper i den följande förslagstexten har man redan gjort det omöjligt att 
säkerställa att hela branschens synpunkter kommer fram.  
 
 
Former för rådens möten och återkoppling 
 
Dramatikerförbundet anser att råden alltid bör sammankallas inför varje 
styrelsemöte och vid behov även vid fler tillfällen. Man bör också arbeta med 
undergrupper för att exempelvis på vårt område diskutera hur manus ska 
stärkas inom ramen för de nya stödordningarna. I storgrupp, där en del 
deltagare har ett brett kompetensområde som avser alla delar i filmpolitiken 
medan andra har mer specifika uppdrag, finns det risk för ytliga diskussioner 
och svårigheter att få fram verkliga förslag. Syftet är att få fram verkligt bra 
underlag som kan användas av Svenska Filminstitutets styrelse i sitt arbete. 
 
För att uppfylla propositionens krav att råden ska ha möjlighet att framföra 
sina synpunkter inför styrelsen och för att det ska bli en tydligare 
rollfördelning anser vi också att råden bör utse ordförande inom sig.  
En kvalificerad cheftjänsteperson bör därför fungera som rådens sekreterare 
och bistå ordföranden att planera möten och underlag inför dessa. 
Ordföranden bör föredra rådens slutsatser inför styrelsen – annars riskerar 
man att inte få den önskade dialogen.  
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Sammansättning 
 
För ett kvalificerat arbete i råden krävs att man har förankring i sin 
organisation/verksamhet. Det föreslagna sättet att utse representanter 
försvagar rådens kompetens. Dramatikerförbundet måste ha rätt att utse sina 
egna representanter. Allt annat är ett underkännande av vår roll som 
representativ organisation för manusförfattare i Sverige. 
 
Vi är övertygade om att den modellen också fungerar för alla andra.  
Vi anser också att frågan om fria platser bör lösas så att man adjungerar 
personer vid behov. Om nya organisationer eller verksamheter tillkommer så 
får man naturligtvis löpande se över vilka som ska beredas plats i arbetet. 
Svenska Filminstitutet har naturligtvis alltid sin egen möjlighet att träffa alla 
möjliga kompetenser för att få synpunkter i sitt arbete.  
 
Svenska Filminstitutets modell för att utse personer i råden i kombination 
med hur man valt att fördela stora och små intressenter leder till en 
försvagning av den nya filmpolitiken. I princip innebär förslaget att  
Svenska Filminstitutet får stor möjligheten att utforma råden. Detta i sin tur 
minskar möjligheten att dessa råd blir påverkansaktörer i förhållande till 
Svenska Filminstitutet styrelse. 
 
Dramatikerförbundet föreslår att alla organisationer/verksamheter får två 
representanter till varje råd – en man och en kvinna. Vi vill här betona att 
den grupp som saknades inom ramen för gamla filmavtalet var kreatörerna. 
Vi kan inte tolka den process som lett fram till den nya filmpolitiken på 
annan sätt att den så kallade triangeln i svensk film ska ha goda 
förutsättningar för att tillsammans med andra delta i arbetet. 
 
Att Dramatikerförbundet utelämnas i två av tre grupper finns det ingen 
motivering till. Några enkla utgångspunkter är att alla organisationer med 
breda uppdrag inom filmområdet (t ex Teaterförbundet) ska vara 
representerade i alla grupper. Hela triangeln (manus, producent och regi) bör 
självklart finnas i alla grupper. Vi har tidigare framhållit vikten av att arbeta 
med undergrupper. Detta för att åstadkomma resultat som kan tillföra 
verklig kompetens till styrelsens arbeten. Vi anser att det hade krävts en 
tydligare analys och motivering till varför Svenska Filminstitutet tycker att 
detta är en bra sammansättning. 
 
En anmärkningsvärd svaghet med remissen är att den helt saknar 
återkoppling till det uppdrag som finns inom den nya filmpolitiken. Som ett 
åskådliggörande exempel kan nämnas regeringens bedömning i avsnitt 8.3.2: 
”Med produktionsstöd bör även följa vissa krav på att filmen bör vara lätt att 
se och hitta. Det innebär att den bör finnas tillgänglig för allmänheten även 
efter att den kommersiella distributionen huvudsakligen avslutats och för 
icke-kommersiella visningar inom ramen för Sverigefrämjandet. Motsvarande 
krav bör även gälla för de filmer ur filmarvet som restaureras och digitaliseras 
med statliga resurser.” 
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Hur detta ska genomföras utan att rättighetshavarna, t ex manusförfattare 
och deras arvingar, ska vara delaktiga i arbetet kan man fundera över. 
Svenska Filminstitutet har tyvärr haft en tradition att se detta som något man 
i första hand bör diskutera med producenterna. Men den moderna 
filmpolitiken ser till alla upphovspersoners intressen och försöker få dessa att 
samarbeta så att vi tillsammans tillgängliggör svensk film. 
 
Alla i värdekedjan ska kunna leva på sitt arbete och att avtal ska utformas på 
ett hållbart sätt. Endast genom ett starkt samarbete som skapar ett tryck i 
tillgänglighetsfrågan kan vi förhindra att detta fortsätter att vålla stora 
bekymmer för svenskt filmarv och därmed för Svenska Filminstitutet.  
Som förbund medverkar vi hela tiden, via Copyswede och genom våra egna 
avtal, till att skapa nya distributionslösningar i avtalen. SVT Öppet arkiv är 
ett viktigt exempel på vad vi kan åstadkomma inom ramen för ett bra 
samarbete med SVT. 
 
 
Sammanfattningsvis hoppas Dramatikerförbundet att denna remissomgång 
snabbt resulterar i ett nytt och genomtänkt förslag och vi kommer att bidra 
till detta arbete med all tänkbar entusiasm. 
 
 
Stockholm den 25 augusti 2016 
Enligt uppdrag 
 
 
 
 
Susin Lindblom 
Förbundsdirektör, Dramatikerförbundet 
 


