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Abstract

Den här uppsatsen ställer samt söker besvara frågor om konstens ontologi, 

filmmediet som konst samt analyserar hur konstbegreppet framträder i 

pressdebatten beträffande den svenska regeringens filmproposition som 

inleddes mars 2016.

Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av en metod 

härledd ur flera metodiska och teoretiska traditioner. De konkretare 

forskningsfrågorna gällande pressdebatten besvaras medelst diskursanalys 

som metod; medan uppsatsens vidlyftigare frågor om konst etcetera 

besvaras medelst en “hypotetisk” metod.

I uppsatsen betraktas svensk filmpolitik, likaledes diskussionen om 

konst, som diskurser vilka omfattar en lång historisk period.

Uppsatsen skisserar ett konstbegrepp med utgångspunkt i tänkare som 

Leo Tolstoy, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Martin Heidegger och 

Vladimir Nabokov.

Konstbegreppet hävdas i uppsatsen vara centralt för debatten om den 

svenska filmpolitiken. Samtidigt visar uppsatsens konstdiskussion att 

filmmediets konststatus inte är självklar.

Att filmmediet inom diskursen “svensk filmpolitik” ändå normativt 

ses som konst snarare än som vilken kommersiell industri som helst 

komplicerar enligt uppsatsen filmfrågan. Ty om filmmediet inte generellt 

sågs som konst vore man från politiskt håll – i synnerhet med tanke på 

att filmen sedan länge mist sin position som dominerande massmedium – 

sannolikt mindre angelägen att värna om det.
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Abstract

This paper seeks to pose as well as answer questions about art’s ontology 

and the film medium viewed as art and also to analyze the way in which 

the concept of art appears in the press debate, concerning the Swedish 

government’s bill on film policy, which commenced during march 2016.

The problem posed by the paper is answered by means of a methodology 

derived out of multiple methodological and theoretical traditions. The more 

tangible research questions are answered by means of Discourse Analysis 

as the methodology; while the wider questions regarding art etcetera are 

answered by means of a “hypothetical” methodology.

Swedish film politics as well as the discussion on art are, in the paper, 

viewed as discourses which extend over a long historical period.

The paper outlines a concept of art based in thinkers like Leo Tolstoy, 

Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Martin Heidegger and Vladimir 

Nabokov.

The concept of art, the paper argues, is paramount for the debate over 

Swedish film policy. Simultaneously, the paper’s discussion of art shows 

that the film medium’s status as art is far from undeniable.

That the film medium still, within the discourse of “Swedish film 

politics”, in a normative way is seen as art – rather than as a commercial 

industry like any other – complicates the film policy question. For if the 

film medium was not generally viewed as art it appears unlikely that 

politicians – especially considering that the film medium long ago lost its 

position as the dominant mass medium – would be as keen to protect it 

through policy making.
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1. Inledning

När Harry Schein i början av sextiotalet, närmare bestämt i boken Har vi råd med kultur 

(1962), lade grunden för det som senare skulle komma att bli det så kallade filmavtalet och 

stiftelsen Svenska Filminstitutet (SFI) kretsade mycket av Scheins argumentation kring 

utgångspunkten att kulturen bör, så att säga, “kvalitetssäkras”. Utan att härvid gå in på de 

mer specifika detaljerna om hur detta i praktiken skulle gå till så var den övergripande 

ambitionen alltså att kulturen, genom Scheins föreslagna politiska reformer, skulle bli 

bättre (eller åtminstone inte riskera bli sämre).

När frågan om kultur, och mer specifikt film1, kommer på tal i den svenska, offentliga 

politiska debatten idag är kvalitetsfrågan som regel mer nedtonad. Ofta söker man från 

politiskt håll rent av undvika den.

T.ex. skriver den sittande regeringens representant, i propositionen Mer film till fler. En 

sammanhållen filmpolitik, att det varken är “regeringen eller politiken som avgör vad som 

är god kvalitet”. Samtidigt menas att politikens uppgift är “att stimulera och uppmuntra till 

en bred och levande diskussion om vad som kännetecknar kvalitet inom olika konstformer 

och i olika sammanhang”. Vidare betonas vikten av en sådan diskussion för 

kulturområdets utveckling (Mer film […] 2016, 25).

Å ena sidan söker man alltså själva kringgå att beröra frågan, å andra sidan betonar 

man dess betydelse. Med andra ord en ganska paradoxal hållning. (En angränsande fråga: 

Är det verkligen välbetänkt att det samhällsskikt som äger makt att fatta beslut av 

betydelse för frågan om vad “god kvalitet” är inte själva fördjupar sig i den; ty vad är mer 

fördjupande än en diskussion?)

I den här uppsatsen avses samma fråga dryftas mer ingående, om än inte med avsikt 

eller förväntan att slutgiltigt kunna svara på den. Detta genom en delad utgångspunkt i å 

ena sidan dess mest abstrakta kärna, det vill säga frågan om vad konst är och bör vara i ett 

samhälle; och å andra sidan i det mer specifika och aktuella fallet: den nyliga 

pressdebatten – påbörjad i mars 2016 – gällande regeringens filmpolitiska proposition. För 

en sammanfattning av pressdebatten som här åsyftas och som i den här uppsatsen refereras 

till och analyseras, se Appendix nedan.

1 Mer specifikt film, ty det huvudsakligen var på filmmediets område som Scheins förslag hörsammades 

och delvis förverkligades.
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1.1 Teoretiska utgångspunkter

I uppsatsen betraktas den svenska debatten om filmpolitik som en diskurs2 vilken sträcker 

sig över en lång historisk period; detsamma gäller den vidare frågan om konsten/kulturen. 

Därtill ser uppsatsen att diskurserna ofta överlappar och sålunda att de inte helt kan skiljas 

åt. Detta perspektiv innebär att en historisk kontextualisering av båda diskurserna blir 

väsentlig för uppsatsen.

Uppsatsen utgår vidare från antagandet att samtiden är svårare att få ett fast grepp om 

än historien. Därför betonas just vikten av att betrakta samtidens skeenden ur ett längre 

perspektiv; om än, med hänvisning till ex. Michel Foucaults arkeologibegrepp, inte 

nödvändigtvis som en linjär progression av sinsemellan avgränsade eror eller händelser. 

Exempel: en konstteori författad på artonhundratalet har givetvis å ena sidan båda fötterna 

fast förankrade i sin samtids kontext. Sålunda känner dess perspektiv ofrånkomligen inte 

till någonting av det som hänt efter att den skrevs; och lika ofrånkomligen känner den inte 

heller till allt som hänt innan den skrevs. Å andra sidan påminner, om än kanske ibland 

skenbart, mänskligt tänkande ofta mycket om tidigare eller senare mänskligt tänkande. 

Sålunda ter det sig inte omöjligt att från äldre källor utvinna väsentliga insikter även om 

senare tider.

Historien skrivs ju å än den andra sidan, som ex. Walter J. Ong (1982, 62f) har visat, 

alltid av samtiden; och varje tids beskrivning av historien speglar sålunda i högre 

utsträckning den egna samtiden än det förflutna den beskriver. Men detta bör emellertid 

inte ses som en anledning att inte rådfråga historien; att inte i historien leta efter paralleller 

och skillnader. Däremot är detta en ofrånkomlig aspekt av historieskrivandet som man bör 

vara medveten om.

För mer detaljerad metoddiskussion hänvisas till metodavsnittet (kap. 2) nedan. Här 

räcker att nämna att den begagnade metoden huvudsakligen är kvalitativ diskursanalys, 

men att de mer filosofiska frågorna behandlas via en “hypotetisk” metod; se mer nedan.

2 Diskursbegreppet såsom det används i den här uppsatsen begagnar som sin primära utgångspunkt Michel 

Foucaults ([1969]2011) konception av det:

Foucault menar med diskurs en gruppering av yttranden (utsagor). Vidare ser han att utsagorna inom varje 

diskurs väsentligen styrs av regelsystem upplysta av den historiska epok eller krets som diskursen finner 

som sin kontext (Jämför Kjørup 1999, 324f).

Foucaults egna undersökningar på 1960-talet behandlade främst olika typer av vetenskapliga institutioner. I 

en senare postmodern vidareutveckling av Foucaults idéer har ett bredare diskursbegrepp kommit i vitt 

spritt bruk; ett diskursbegrepp som hävdar att vi ständigt omsluts av diskurser vilka så att säga löper in 

och ut ur varandra och ibland sinsemellan utesluter varandra (Jämför Emt, Eriksson, Hallberg).
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1.2 Diskussions- och forskningsfrågor

Uppsatsens frågeställning är likt dess utgångspunkt tematiskt tudelad: å ena sidan i 

diskussionsfrågor som gäller det bredare spörsmålet konst; och å andra sidan i frågor som 

gäller filmavtalsdebatten. De förstnämnda är endast avsedda att hypotetiskt kunna 

besvaras; medan de senare är konkretare. Nedan följer frågorna i ovan antydda 

ordningsföljd.

Vad är konst och vad bör den vara? Vad innebär det när ett massmedium som 

filmmediet börjar betraktas som konst; vad gör det å ena sidan med mediet, och å andra 

sidan med konstbegreppet?

Hur framställs konstbegreppet i den filmpolitiska debatten? Vilka aspekter lyfts fram, 

vilka lyfts inte fram? Är konstbegreppet viktigt för debatten eller framträder andra 

aspekter som viktigare?

Syftet med de ontologiska (och på sitt vis banala) konstfrågorna är att via svaren på 

dem ge en möjlig idéhistorisk bakgrund till det konstbegrepp som sedan upplyser 

uppsatsens avslutande analysdiskussion. 

1.3 Avgränsning

När det gäller avgränsningen av empirin har tumregeln varit att med risk för urvalsmässig 

godtycklighet ta med så mycket material som möjligt. Med det sagt är pressmaterialet, 

som huvudsakligen hämtats från Retriever, avgränsat till perioden fr.o.m. 2016-03-01 

t.o.m. 2016-04-09. Slutdatumet för avgränsningen är godtyckligt såtillvida att 9:e april är 

datumet då artiklarna hämtades, startdatumet mindre godtyckligt ty pressdebatten som 

uppsatsen behandlar inleddes under mars månad 2016. Några relevanta artiklar som faller 

inom nämnda period hittades inte genom Retriever utan på annat sätt, men detta hindrar 

inte att de används som empiri i den här uppsatsen.

Avgränsningen av den historiska empirin (beträffande konst, film och svensk 

filmpolitik) är mer godtycklig och grundar sig främst i vad skribenten själv läst. Detta 

problem är dock inte ovanligt, utan egentligen ofrånkomligt: alla texter har den potentiella 

svagheten att “om skribenten läst den och den texten” så hade skribentens text kanske 

blivit annorlunda och hens perspektiv bredare. Men bör man därför avgränsa sig till att 

använda ett visst antal “icke-godtyckligt”, det vill säga stringent, utvalda historiska källor 

och ignorera allt annat man läst som inte faller inom det urvalet? För det första ter det sig 

omöjligt att stringent bestämma vilka de mest pålitliga och/eller relevanta källorna är, ty 

det i slutändan alltid är upp till den enskildes omdöme; och den enskildes omdöme 
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kännetecknas ju aldrig av allseende eller allvetande3. Och för det andra ter det sig orimligt 

att ignorera någonting, förutsatt man känner till det och därtill bedömer det tillräckligt 

relevant. Sålunda förefaller det föga problematiskt att uppsatsens historiska urval är 

godtyckligt; i kombination med uppsatsens delvis hypotetiska metod (se nedan) ter det sig 

kanske rent av passande.

3 Det “kollektiva” eller “allmänna” omdömet kännetecknas förresten i åtminstone lika liten grad av 

allseende eller allvetande som det enskilda omdömet; detta, ty allmänheten alltid består av mångfaldiga 

enskilda och följaktligen aldrig av ett sammansmält medvetande: att addera ihop flera begränsade 

perspektiv med varandra och sedan subtrahera skillnaderna ger inte ett resultat som är mindre begränsat 

än de enskilda beståndsdelarna.
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2. Metoddiskussion

För att besvara forskningsfrågorna som presenterades ovan behöver jag begagna en metod 

härledd ur flertalet metodiska och teoretiska traditioner. Jag behöver vidare använda olika 

metoder för olika delar av uppsatsen. Som sagt kommer pressdebatten undersökas medelst 

diskursanalys som metod, medan uppsatsens vidlyftigare diskussionsfrågor kommer 

besvaras medelst en “hypotetisk” metod.

I den här uppsatsen ses alltså både debatten beträffande svensk filmpolitik och 

diskussionen om konst som diskurser; diskurser som existerar i en historisk kontext där de 

ständigt samlever med oräkneliga andra (ibland konkurrerande) diskurser likaledes 

varandra. Genom att analysera diskursen “svensk filmpolitik” – denna grupp av utsagor – 

förväntas de generella regelsystem som styr den – och därtill sättet som diskursen 

förändras (samt samspelar med andra diskurser såsom konstdiskursen) över tid – kunna 

skönjas.

Men varför just diskursanalys som metod? Frågan är relevant ty det vid en första 

anblick ju ter sig fullt möjligt att tillvägagångssätt grundade i ex. gestaltningsteorin eller 

retoriken sannolikt kunde utvinna minst lika mycket ur empirin som en metod härledd ur 

diskursteorin. Att enkom välja en av metoderna förefaller sålunda svårt att motivera ur ett 

rimlighetsperspektiv, eller efter “vad som passar bäst”. Kanske är det lättare att motivera 

valet av metod ur ett praktiskt perspektiv: är det praktiskt möjligt att, inom en C-uppsats 

ofrånkomliga tidsliga och utrymmesmässiga avgränsning, först analysera materialet 

medelst diskursteorin, sedan med gestaltningsteorin, sedan utföra en retorisk analys, 

därefter en narrativ analys, sedan kvantifiera materialet, etcetera. Nej, det är antagligen 

inte praktiskt möjligt, varken ur tidslig eller utrymmesmässig synpunkt. Men om man på 

så vis motiverar metodvalet på praktiska grunder ter sig å andra sidan detsamma 

ofrånkomligen nyckfullt. Om det är möjligt, och ungefär likvärdigt givande, att analysera 

materialet med alla metoderna: hur motiverar man då valet av en av dem? Nedan 

återkommer jag till detta.

Metod inom de moderna humanvetenskaperna ter sig mer och mer, enligt mig, ha 

kommit att handla om att “begreppifiera”: att förvandla komplexa kognitiva koncept till 

“begrepp”, till mer lätthanterliga verktyg. Syftet med det är att göra de vetenskapliga 

texterna kortare och de ofta invecklade tankegångarna mer lättöverskådliga. På det planet 

fyller begreppen en nyttig funktion som tankeredskap. Samtidigt förefaller det mig 

tvivelaktigt att i alltför hög utsträckning, så att säga, bli “slav” under dessa begrepp; att 
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nästan använda dem “strängt objektivt” såsom man begagnar sig av plustecknet eller 

minustecknet beroende på om man vill addera eller subtrahera.

Speciellt human- och samhällsvetenskapernas område är trots allt i hög utsträckning 

sådant som inte slutgiltigt kan bevisas vara på ett sätt4. Ur det perspektivet ter sig också en 

positivistisk ambition att bevisa saker tvivelaktig. Å andra sidan förefaller positivismens 

motpol relativismens tes att säker kunskap är omöjlig att uppnå alltför pessimistisk, 

åtminstone för vetenskapen: erkännandet av alltings inneboende godtycklighet är en föga 

givande utgångspunkt för vetenskaplig forskning eftersom den öppnar dörren för total 

akademisk anarki vilket antagligen på sikt skulle innebära akademins död; alternativt att 

skillnaden mellan religion och vetenskap – eller för den delen konst och vetenskap – blir 

immigare än någonsin.

Ska man då inte använda några begrepp? Jo, för som tankeredskap fyller de som sagt 

en behjälplig funktion. Men man bör vara öppen med och därtill medveten om att det är 

just som tankeredskap, som intellektuella hjälpmedel, man begagnar dem och inte som 

helt objektiva hjälpmedel såsom en miniräknare vars resultat alltid är odiskutabelt sant.

Någonting metodrelaterat som är särskilt viktigt för mig är att inte, på grund av att man 

använder en alltför objektiv eller begreppsbunden metod, gå miste om de bredare 

associationer som ett material kan väcka hos skribenten. Varje given skribent vare sig hen 

är student eller professor har givetvis en bredare referensram än vad en given vetenskaplig 

metod kan frammana5, vare sig erfarenheterna härstammar från verkliga livet eller från 

mångårigt läsande; sannolikt båda. En fråga på samma tema: om metoderna blir alltför 

objektiva vad är då människans funktion i den människovetenskapliga undersökningen? 

Kan inte lika gärna ett välprogrammerat datorprogram göra samma jobb?

Påståendet att varje given forskare har ett bredare perspektiv än den vetenskapliga 

metod hen använder går på sätt och vis stick i stäv med hävdandet att varje enskild 

skribent/forskare ofrånkomligen är extremt begränsad i fråga om hur mycket verkligt 

objektiv kunskap hen kan besitta. Och naturligtvis är det också sant. Ingen enskild individ 

kan äga en total överblick över något större historiskt eller samtida skeende; ex. hade 

fältherren Napoleon inte större överblick över de strider han ledde än en enskild soldat på 

det kaotiska krigsfältet6.

4 Likt vad retorikens område ofta hävdas vara (jämför ex. Grinde 2008, 43).

5 Alla metoder utom de klenaste och mest alltomfattande utgör alltid en avsiktlig begränsning, en 

förenkling. Det är just därför de är användbara. Om en metod kunde omfatta exakt allt vore den inte 

längre användbar: vad underlättar den egentligen?

6 Detta var i alla fall Leo Tolstoys tes som han uttryckte i romanen Krig och fred, (se Berlin [1953]2013, 

28f; jämför även Kjørup 1999, 138ff).
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Det sistnämnda anknyter även till Mats Dahlkvists (1984) kritik av Jürgen Habermas 

metod i boken Borgerlig offentlighet: enligt honom kan man beskriva Habermas metod på 

två sätt. Å ena sidan som en naivt hegeliansk ambition att syntetisera “till synes disparata 

delar till en sammanhängande totalitet”, (Dahlkvist 1984, xxvi). Å andra sidan som 

framställandet av en “hypotetisk teori” att pröva av kommande forskare.

Det senare förefaller vidare som en givande utgångspunkt för all humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Men särskilt en välbetänkt utgångspunkt för en typ av 

forskning som inte är strikt metod- och begreppsbunden i övrigt.

Den här uppsatsen innehåller i de delar som behandlar de bredare frågorna om konsten 

en tvärvetenskaplig och filosofisk ambition. Här blir en liknande hypotetisk metod, som 

Dahlkvist föreslår att tolka Habermas genom, användbar. Jag föreställer mig inte att 

slutgiltigt kunna svara på någon av frågorna gällande vad konsten är och vad den bör vara 

i ett samhälle; inte i den här uppsatsen, antagligen aldrig någonsin. Men det innebär i min 

bok inte att spörsmålen inte bör dryftas i ett akademiskt sammanhang såsom detta.

Härvid citerar jag gärna Robert K. Merton (enligt Gripsrud 2011, 85f) som 

sammanfattar skillnaden mellan “administrativ” forskning och “kritisk” forskning: “Den 

administrativa forskningen säger: »Vi vet inte om det vi påstår är väsentligt, men det är 

åtminstone sant» Den kritiska forskningen säger: »Vi vet inte om det vi påstår är sant, men 

det är åtminstone väsentligt»”. Jag hoppas alltså skriva någonting väsentligt, även om 

resultatet obetvingligt endast förblir hypotetiskt.

Men hur kommer jag då närma mig empirin som trots allt ligger i centrum för 

uppsatsen: debatten om filmavtalet? Som jag diskuterade ovan är många metoder 

applicerbara på materialet. Ett alternativ är att inte bry sig om vilken metod som “passar” 

materialet “bäst”, eftersom det potentiellt kan leda till en oändlig diskussion; och istället 

välja en metod och pröva metoden på materialet. En senare studie kan alltid pröva en 

annan metod på samma material om intresse föreligger. Sålunda framstår nyckfullheten i 

beslutet som mindre problematisk. Å andra sidan ter det sig, i ljuset av den teoretiska 

utgångspunkten att båda diskussionerna – om konst respektive filmpolitiken – ses som 

diskurser vilka sträcker sig över en vid historisk period; i ljuset av det ter det sig tillbörligt 

att begagna just diskursanalys som metod. Samtidigt framstår det inte som orimligt att 

smyga in ett eller annat retoriskt angreppssätt ty de flesta av skribenterna vars texter utgör 

uppsatsens empiri ju trots allt skriver för att övertyga.

För att besvara flera av forskningsfrågorna behöver jag också stödja mig på tidigare 

forskning, framför allt mediehistorisk sådan; inte minst med fokus på filmpolitiken, men 

också mer estetiska spörsmål. Detta stöd i tidigare forskning – tidigare tänkande – kan å 
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ena sidan ses som en del av den hypotetiska metoden; likaväl som det å andra sidan kan 

ses som den teoretiska/empiriska bakgrund som stagar upp de flesta akademiska texter.

Ett problem av annan art vilket kommer stötas på – inte minst i uppsatsens avslutande 

analys- och diskussionsdel – rör skärningspunkten mellan den hypotetiska metoden och 

diskursanalysen. Uppsatsens framställning behandlar som sagt primärt två diskurser: dels 

diskussionen om konst och dels debatten om svensk filmpolitik. I uppsatsen konstateras 

därtill att diskurserna ofta överlappar. Med den hypotetiska metoden kommer diskursen 

om konst undersökas, men uppsatsen utgör i det fallet även en del av samma diskurs. När 

det gäller diskursen om filmpolitik söker uppsatsen däremot förhålla sig mer objektiv. 

Men ty diskurserna ju delvis överlappar är detta, att förhålla sig objektiv, en ambition som 

i slutändan är svår att uppfylla. Sålunda blir paradoxen att uppsatsen både analyserar och 

deltar i samma diskurs svår att undvika. Om detta i sin tur bör ses som ett problem eller 

inte beror nog i första hand på bedömarens vetenskapssyn. För en postmodern relativist är 

paradoxen kanhända till och med önskvärd – eller rättare sagt är erkännandet av 

paradoxens ofrånkomlighet önskvärt.
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3. Konstperspektiv

Det här kapitlet uppehåller sig inledningsvis vid den allra vidaste ontologiska frågan om 

konst. Därefter förankras diskussionen i filmmediekontexten. I det efterkommande kapitlet 

behandlas den svenska filmpolitiken och dess historia.

Vad är konst? Hur definierar man konst? Mer specifikt: hur har man genom historien 

gått tillväga då man definierat konst; och hur definierar man konst i vår tid?

Två idag gängse definitioner: Nationalencyklopedin, NE: “Kulturyttring vars utförande 

kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och 

individuell anpassning till situation och avsikter” (Sandström). Svenska akademiens 

Ordbok över svenska språket, SAOB, (1937): “[verksamhet] som avser frambringandet av 

[något] skönt (estetiskt [verkningsfullt])”.

Som synes är båda dessa definitioner tämligen vaga, och inte heller harmoniska 

gentemot varandra.

I den första definitionen betonas konstnärens speciella kompetens som särskilt 

kännetecknande för konsten; vad själva konstverket är förblir däremot ospecificerat: det 

ska bara “passa” en situation och en avsikt. (Men om detta att passa en situation och en 

avsikt, med ett ord tjänligheten, är konstens kännetecken; vad skiljer i så fall konsten i den 

bemärkelse som här avses från t.ex. skomakeri; är en skomakare en konstnär likaväl som 

en målare eller skulptör ((jämför Heidegger [1936]2005, 26ff))? Kanske skulle vissa med 

utgångspunkt i ex. de antika grekernas begrepp tekne eller den marxistiske dramatikern 

och kulturteoretikern Bertolt Brecht hävda det; men ändå är det nog sällan skomakare som 

åsyftas när det talas om konstnärer; lika sällan som lysrör, för att tala med Marshall 

McLuhan, åsyftas när det talas om medier). I den andra (äldre) definitionen betonas det 

sköna och “estetiskt verkningsfulla” som kännetecknande. Vad detta sköna och estetiskt 

verkningsfulla exakt är förblir ju dock ganska oklart.

Konsten som det “sköna” är en idé som fick särskilt stor spridning under 1700-talets 

andra hälft, under den så kallade upplysningen (Hermerén). “Skön” betyder vacker, eller 

estetiskt tilltalande. Något “som i sig, (väsentligen) oavsett visst ändamål o. d., tilltalar 

ögat l. örat l. ger en därmed likvärdig l. jämförbar inre l. allmän upplevelse”, ([SAOB] 

1977). Men enligt SAOB:s definition är emellertid konsten å ena sidan någonting som 

tilltalar oss på grund av dess skönhet; och å andra sidan någonting som är “estetiskt 

verkningsfullt”. Vad betyder “estetiskt verkningsfullt”? Är det detsamma som det sköna 

vilket tilltalar oss?
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Ty “estetisk” är ett neutralt ord – såtillvida att det likaväl kan beteckna någonting skönt 

som någonting fult ([SAOB] 1922) – så innebär begreppet “estetiskt verkningsfull” inte 

heller nödvändigtvis någonting som tilltalar oss. Sålunda innefattar denna konstdefinition 

även sådant som kan få oss att rygga tillbaka, som kan göra oss obekväma.

Den nyare7 av definitionerna är som sagt den vagare av dem. Och kanske borde detta 

inte te sig som alltför överraskande ifall man betänker allt som sedan 1937 hunnit skrivas 

och sägas om konst – för att inte tala om alla föremål (och medier) som hunnit bli konst – 

under de efterföljande dryga åttio åren.

När SAOB:s definition skrevs betraktades ju t.ex. filmmediet av de flesta fortfarande 

som ett massmedium utan konstnärligt värde, teve fanns inte, ingen hade hört talas om 

popkonst, etcetera. Och kanhända utgör detta faktiskt konsthistoriens – och 

konstbegreppets – största och mest pålitliga konsekvens: den perpetuella förändringen: 

ingen tids konstdefinition förefaller i efterhand innefatta all senare tids konst, och därför 

måste begreppet hela tiden omformuleras och utvidgas. I det perspektivet förefaller det 

föga överraskande – eller för den delen orimligt – att vår tids konstdefinition är den mest 

svävande hittills.

Men borde detta ses som ett problem? Om definitionen alltid går att bända och töja för 

att passa den samtida kontexten; hur säkra kan vi då vara på att konst verkligen är 

någonting verkligt; att det inte bara är någonting påhittat vilket av samhällets intellektuella 

ges en ny, nyckfull definition då och då?

I sin radikalt religiösa konstpolemik från förra sekelskiftet gör Leo Tolstoy 

([1898]1995, 34) en liknande poäng:

All existing aesthetic systems are constructed on this plan. Instead of giving a 

definition of true art and then, depending on whether a work fits or does not fit 

this definition, judging what is and what is not art, a certain series of works 

found pleasing for some reason by people of a certain circle is recognized as art, 

and a definition of art such as will include all these works is then invented.

Tolstoy hävdar i sin bok What is Art? [Hvad är konsten?] att den “sanna” konsten 

korrumperats av samhällets sysslolösa toppskikt vilket enligt honom – ty dess medlemmar 

efter upplysningen även förlorat sin gudstro – har måst hitta på någonting att fördriva tiden 

med. Enligt Tolstoy är det först då “nya” konstformer börjar uppfinnas – och klassificeras 

7 På NE.se framgår inte när artiklarna senast är uppdaterade eller reviderade, men enligt “Konst”-artikelns 

källförteckning är källorna publicerade mellan 1965 och 1990, varav majoriteten är publicerade efter 

1978.
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som sådana inom olika estetiska konstuppfattningar – och detta enbart för att lätta upp de 

uttråkade högre klassernas trolösa tristess (Ibid, 141).

Tolstoy förkastar i princip allt som den traditionella estetiken ser som kännetecknande 

för konsten, såsom det “sköna” eller “sanningen” eller “formen”; han förkastar därtill 

själva intellektualiserandet kring konsten och därmed även idén att konstuppskattning 

skulle vara en ren smakfråga. Kritiken ser han som korrumperande eftersom den vilseleder 

människor att betrakta “förfalskad” konst som “sann” konst (Ibid, 94f). Och konstskolor, 

likaledes kritiken, kan enligt Tolstoy endast lära eleverna att skapa “någonting som liknar 

konst” (Ibid, 100), men aldrig sann konst vilken måste härstamma från “konstnärens 

uppriktiga känslor” och dessutom vara spontan (Ibid, 122). Vidare ser han att det “ytliga” 

eller hantverksmässiga värdet i förfalskade konstverk ofta är högre än i “sanna” konstverk, 

vilket gör det ännu svårare för bildade människor att känna igen de senare när de ser dem 

(Ibid, 114f).

Så här skriver Tolstoy (Ibid, 112) om intellektuella:

I know that the majority of people who are not only regarded as intelligent but 

are indeed intelligent, capable of understanding the most difficult scientific, 

mathematical and philosophical reasonings, are very rarely capable of 

understanding a most simple and obvious truth, if it is such as requires that they 

admit that a judgement they have formed about something, sometimes with 

great effort, a judgement they are proud of, which they have taught to others, on 

the basis of which they have arranged their entire life – that this judgement may 

be wrong8.

Detta betraktelsesätt kan å ena sidan ställa många av de antaganden vi slentrianmässigt 

begagnar som grund för våra perspektiv på världen omkring oss – inklusive de mest 

kognitivt avancerade såsom vetenskapliga teorier – på sin spets. Å andra sidan kan man se 

betraktelsesättet som en reaktionär återvändsgränd och som en ursäkt att envist hålla fast 

vid vissa etablerade och normativa synsätt – såsom ex. religiösa – även om detta inte är 

Tolstoys avsikt. Snarare vill Tolstoy se en kulturell revolution i den “sanna” kristendomens 

namn – Tolstoys konception av den senare som bär starka likheter med Karl Marx 

ungefärligt samtida samhällsprognoser.

Tolstoy skriver som sagt polemiskt och ur ett radikalt religiöst perspektiv, och som 

Isaiah Berlin ([1953]2013, 42) påpekat har han i sitt sätt att argumentera “bättre offensiv 

8 Jämför med Fjodor Dostojevskijs ([1864]2004, 34): “Ty människan låter sig så till den grad förföras av 

system och abstrakta slutledningar att hon är beredd att medvetet förvränga sanningen, beredd att hålla 

för både ögon och öron bara för att rättfärdiga sitt logiska resonemang”.
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än defensiv”. Det finns med andra ord många hål i hans resonemang, likaväl som han även 

gör många skarpsynta iakttagelser. Vad den “sanna” konsten – som samhällets 

intellektuella har ersatt med en falsk – egentligen är förblir i Tolstoys framställning ex. 

inte mycket mer välunderbyggt än att den har att göra med det “goda” och grundar sig i 

samtidens “religiösa medvetande” (Tolstoy [1898]1995, 124ff).

Med det sagt har jag inte här refererat Tolstoys konstpolemik i sådan detalj bara för att 

bryskt avfärda den. Observationen om de estetiska systemens inneboende godtycklighet är 

ex. bra, och belyser onekligen ett centralt problem för alla diskussioner om konst; vilket 

därtill säkerligen delvis ligger till grund för den svenska regeringens ovilja att själva dryfta 

frågan om vad som utgör “god kvalitet” inom olika konstformer. Ty hur undviker man 

nyckfullheten?

Med det sagt måste godtyckligheten måhända ändå inte ur alla perspektiv ses som ett 

problem. Brecht (1975, 233) menar ju ex. att det vore mer politiskt ändamålsenligt (i 

synnerhet för en marxist som Brecht, men säkert också för en sentida feminist) att inte 

eftersträva någon sträng “konstens doktrin” vilken syftar till att peka ut det ena och inte 

det andra som konst. Och Brecht var ju även i högsta grad kritisk till den typ av föregivna 

realism – vilken inte minst Tolstoys stora romaner brukar ses som typexempel av – som 

syftar till, eller har som effekt, att framställa det framställda som “naturligt” samt 

uppmana läsaren/åskådaren (eller skådespelaren; jämför Naremore 1988, 2f) att “leva sig 

in” i fiktionen.

Här dyker alltså politiska ideologier upp i diskussionen. Och som den efterkommande 

diskussionen och analysen kommer visa så spelar individers politiska ståndpunkter ofta 

stor roll för deras konstsyn (samt deras filmmediesyn).

Närmast begrundas mer specifikt filmmediets förhållande till konsten.

3.1 Filmmediet blir konst

I den av regeringen föreslagna nya statliga filmpolitiken är avsikten att filmfrågor inte 

längre kommer hanteras separerade från det bredare kulturområdet. Detta påstås bli en av 

konsekvenserna av att staten “tar ett helhetsansvar” för filmpolitiken (Mer film […] 2016, 

20).

Att filmmediet därigenom “upphöjs” till kultur/konst är enligt vissa samtida offentliga 

röster “ett viktigt steg” (Larsson 2016). Ändock förefaller förändringen förmodligen för 

många mindre betydelsefull: “film är ju konst!” kanske man luttrat utbrister.
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Är den det? Enligt vilken definition av konst är film konst? I avsnittet ovan så 

presenterades ju endast ett diminutivt axplock av alla konstteorier som genom åren 

florerat; därför är det med utgångspunkt i det ovan framställda allena snart sagt omöjligt 

att närma sig frågan om filmens konstfullhet. Sannolikt är det betydligt lämpligare att 

närma sig frågan genom att först ställa en annan fråga: hur har spörsmålet “filmmediets 

förhållande till konst” behandlats tidigare?

Ser man filmteoretiserandet och filmintellektualiserandet som en linjär kronologi så 

framträder grovt förenklat en utvecklingsstig som leder oss från att mediet huvudsakligen 

betraktas som ett skadligt och fördärvande tidsfördriv – eller som “en fritidssysselsättning 

och kommersiellt fenomen” (Bengtsson 2014, 82) – ämnat för de lågutbildade massorna – 

vilket ju kan sägas om de flesta moderna massmedier i något av sina tidigaste stadier – till 

att mediet huvudsakligen betraktas som konst – vilket är ganska unikt för filmmediet. Men 

hur har denna kognitiva förändringsprocess gått till?

Det förefaller i filmkontexten ganska enkelt att – som många filmforskare gjort 

(däribland Sklar [1975]1994) – hänvisa till kommersiella aspekter såsom filmmediets med 

tiden ökade konkurrens, först i form av radion, men senare framförallt teven; och att 

åberopa detta som avgörande orsaker till att filmmediets “image”, så att säga, behövde 

omdanas för att möta den nya utmaningen. Och förvisso ligger det onekligen mycket i det, 

men ändå är det sannolikt en förenkling: människor måste ju faktiskt först, åtminstone på 

intellektuell väg, övertyga sig själva att filmmediet är konstfullt innan de kan acceptera 

det som konst. Marknadens makt i kapitalistiska samhällen är stor, men det verkar ändå 

oskäligt att tillskriva den telepatiska krafter i enlighet med den gamla 

“injektionsmodellen” beträffande massmedier.

Min tes i det här sammanhanget är hypotetisk, men den är ändå en tes: det seriösa 

hävdandet av film som konst börjar inte förrän man tittar i backspegeln. I det följande 

kommer jag söka stöd för tesen i Walter Benjamins ([1936]1991) estetiska filosoferande 

om konstverket i reproduktionsåldern.

Benjamin hävdar i sin essä att möjligheten att tekniskt reproducera konstverk berövar 

de senare – i sin avbildsform – från dess “Här och Nu” (Benjamin [1936]1991, 63). Detta 

Här och Nu ser han som någonting ontologiskt specifikt för det fysiskt unika och icke-

reproducerbara konstverket vilket går förlorat i den nya tidsåldern och dess i övrigt exakta 

kopior9. Denna och andra aspekter av Benjamins syn på konstverkets ontologi löper 

9 Jämför Jan Holmberg (2011, 47) som påpekar att filmen (i betydelsen den analoga filmremsan) olikt ex. 

en oljemålning är “reproducerad redan till sin natur: det närmaste vi kommer ett ‘original’ är 

kameranegativet, vilket kräver kopiering och projektion (det vill säga reproduktion) för att över huvud 
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förövrigt, som Sven-Olov Wallenstein (2005, 118f) påpekar, parallella med Martin 

Heideggers samtida syn på konstverkets “varande i tiden”; en parallell som ju med 

skribenternas diametralt motsatta politiska ståndpunkter i åtanke kan te sig oväntad.

Hos både Benjamin och Heidegger är konstverket alltid förankrat i en specifik tid och 

en specifik plats: för Heidegger är den religiösa tempelbyggnaden det ultimata exemplet 

på ett sant konstverk; ett konstverk vars betydelse å ena sidan är direkt knuten till den plats 

där det uppställts och vars specifika konstupplevelse å andra sidan endast kan insupas av 

de historiska människor det uppställts för, det vill säga de religiösa för vilka templets 

betydelse (både i form av mening och vikt) är helt klar. Likaledes skriver Benjamin 

([1936]1991, 67) att “den unika kvalitén hos det äkta konstverket har sin förankring i [den 

magiska eller religiösa] ritualen, där det hade sitt ursprungliga och första praktiska värde”.

Med utgångspunkt i konstverkets förankring i ritualen skiljer Benjamin mellan dess 

“kultvärde” och dess “utställningsvärde”; kultvärdet kopplas till konstens ursprungliga 

funktion i den magiska eller religiösa ritualen; och utställningsvärdet till dess (relativt) nya 

funktion i reproduktionsåldern. Dessa båda värden ser Benjamin vidare som varandras 

polära motsatser (Ibid, 68f)

Heideggers och Benjamins konstsyn har också det påfallande gemensamt att båda ser 

konstverkets “vara” respektive det äkta konstverket som på många sätt oförenligt med 

deras egen samtids nya konstformer. Så här skriver Benjamin (Ibid, 69):

Liksom nämligen i urtiden konstverket genom den absoluta tonvikt som låg på 

dess kultvärde i främsta rummet blev till ett magiskt instrument, som man så att 

säga först senare upptäckte som konstverk, så blir i dag konstverket genom den 

absoluta tonvikt som ligger på dess utställningsvärde till en skapelse med helt 

nya funktioner, av vilka den för oss aktuella, den konstnärliga, framstår som den 

som det förefaller sannolikt att man senare kommer att betrakta som parentetisk.

Och Benjamin pekar därtill uttryckligen ut filmen (och fotografiet) som de bästa 

ledtrådarna till “denna insikt” (Ibid).

Vid tiden då Benjamin och Heidegger  – likaledes något senare ex. Max Horkheimer 

och Theodor Adorno ([1944]1996) – skrev var filmmediets breda erkännande som 

konstform fortfarande långt ifrån cementerat. Något som måhända kan ses som en 

delförklaring (om än ytlig) till att deras konstdefinitioner inte förmådde innefatta den 

taget kunna beses”.

Jämför därtill Holmberg med Benjamin ([1936]1991, 68): “Det reproducerade konstverket blir i alltmer 

tilltagande omfattning reproduktionen av ett konstverk som från början är avsett att kunna reproduceras. 

[…] frågan om den äkta kopian är helt meningslös”.
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“nya” konstformen (jämför blockcitat 1 av Tolstoy ovan). Men när och på vilka sätt 

började filmen som konstform diskuteras mer seriöst? Härvid kommer min hypotetiska tes 

i spel:

Bengt Bengtsson noterar i sin artikel om den svenska filmstudiorörelsen10 att den 

intellektuella uppskattningen av stumfilmen som konstform ungefärligt sammanföll med 

dess bortgång i och med ljudfilmens födelse (Bengtsson 2014, 71f). Redan filmmediets 

första seriösa konstdiskussion ter sig alltså – åtminstone i Sverige –  ha varit 

bakåtblickande och historiserande11.

Några decennier senare, i mitten av femtiotalet, började man från franskt håll peka ut 

klassiska Hollywood-regissörer såsom Alfred Hitchcock och Howard Hawks som 

auteurer vilka man menade utgjorde filmskapandets huvudsakliga kreativa kraft; 

filmmediets konstnärer om man så vill. Ungefär samtidigt “upptäckte” fransmännen också 

i en rad Hollywood-filmer genren film noir. Man menade att ett stort flertal av filmerna 

som Hollywood producerat under och efter andra världskriget hade gemensamt en 

genomträngande klaustrofobisk ton samt ett speciellt estetiskt uttryck; och att de 

därigenom avsiktligt eller oavsiktligt skvallrade om tillståndet i amerikanernas 

undermedvetna (Sklar [1975]1994, 253ff). Dessa, och andra, seriösa anlägganden av 

konstperspektiv på den ofta kallade klassiska12 Hollywood-filmen inleddes vidare ungefär 

samtidigt som den klassiska Hollywood-filmen var på väg att försvinna. Återigen 

förefaller alltså den seriösa konstdiskussionen beträffande filmmediet ha initierats via ett 

bakåtblickande perspektiv.

10 Den på 1920-talet uppkomna svenska filmstudiorörelsen bestod av en relativt oorganiserad samling 

mindre sällskap – på olika lokala håll –  vilka alla hade gemensamt att de främjade – med Rune 

Waldekranz ord:  “konstnärlig film och filmmediets erkännande som konstform” (Bengtsson 2014, 71).

11 Förvisso menar Bengtsson (2014, 83) att filmstudiorörelsens framväxts sammanfallande med 

“ljudfilmens intåg” i ett “historiskt sken” framstår som en tillfällighet. Och det går naturligtvis inte att 

helt utesluta att det var en tillfällighet. I det följande kommer dock ett annat slags historiskt mönster att 

föreslås i vilket denna aspekt framstår som mer betydelsefull.

12 Ofta kallas den så kallade studioeran också för den klassiska Hollywood-eran. Detta var en period i 

Hollywoods historia, mellan cirka 1920-1960, då ett relativt litet antal studior i Los Angeles – på grund 

av att de både producerade och distribuerade film samt ägde de flesta stora biograferna i USA – i princip 

kunde bedriva ett informellt monopol när det gällde produktion av film. Filmerna från denna period 

kännetecknas bl.a. av en mycket stabil (industrilik) produktionssfär där skådespelare, regissörer och 

manusförfattare ofta knöts till en viss studio medelst kontrakt.

För en diskussion om skillnader och likheter mellan klassiskt Hollywood-berättande och samtida europeiskt 

filmberättande se kapitlet “Hampe Faustman och det klassiska filmberättanden” i Per Vesterlunds Den 

glömde mannen. Erik “Hampe” Faustmans filmer (1999, 95ff).
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Benjamin observerar att ambitionen bland tidiga filmteoretiker att “införliva filmen 

med konsten [tvingade] dessa teoretiker att med en hänsynslöshet utan like tolka in 

kultiska element i den” (Benjamin [1936]1991, 71). Kan detta måhända vara någonting 

som även senare filmteoretiker (likaväl som “ordinära” filmentusiaster) sysslat med?

Benjamin noterar också att fotografiska bilder (som ju indirekt även innefattar filmens 

rörliga fotografier) inte är “särskilt lämpade för fritt svävande” kontemplation. Vad han då 

åsyftar är att de fotografiska bilderna oftast från början är avsedda för ett visst 

sammanhang, såsom ex. en dagstidningssida; och att deras mening sålunda – för 

betraktaren  – är låst till den mening som de ges av den omgivande kontexten i form av 

bildtexter och dylikt. I filmens fall blir denna tendens dessutom ännu tydligare, menar han, 

eftersom varje enskild bilds mening där – än mer obevekligt och ofrånkomligt än i 

fotografiets fall – bestäms av sina omgivande bilder (Ibid, 70); både genom den illusion av 

rörelse som de tjugofyra bilderna per sekund ger samt genom filmernas klippning.

Enligt Benjamins perspektiv är filmmediet alltså å ena sidan speciellt illa lämpat för 

den “fritt svävande kontemplation” som är central i den traditionella “kultiska” 

konstupplevelsen; och å andra sidan försöker mediets konstfrämjare ofta tolka in just 

sådana kultiska element i sitt eget användande av mediet. Det senare vilket kan tolkas som 

ett tecken på den betydelse “kultvärdet” har för konstbetraktaren; det vill säga så stor 

betydelse att hen har behov av att tolka in kultvärde till och med där ett sådant egentligen 

inte existerar. Som visats ovan (eller som rättare sagt genom ett fåtal exempel föreslagits) 

har filmmediets konstfrämjare genom historien ofta anlagt ett bakåtblickande perspektiv. 

Kanhända är detta bakåtblickande perspektiv en nödvändighet för att i filmmediet finna en 

kultiskt kontemplativ konstupplevelse.

Ty i vardagslivet har filmmediet, precis som pressen, radion och teven, traditionellt 

mestadels fungerat – och, vill jag hävda, gör det fortfarande – som ett aktuellt 

samtalsämne. Det vill säga oftast inte som en fritt svävande kontemplativ och kultisk 

konstupplevelse.

Snarare rör det sig om en praktik som är rituell i en annan mening än den kultiska 

och/eller religiösa ritual som Benjamin/Heidegger (och indirekt Tolstoy) refererar till; en 

social ritual där filmen ingår tillsammans med andra massmedier – inklusive vår tids 

sociala medier. Följaktligen innebär ett biobesök på den senaste storfilmen framförallt att 

man känner sig som att man är en del av en större omvärld; att man känner sig socialt 

delaktig (jämför Gripsrud 2011, 18). Och antagligen har detta alltid varit filmens 

huvudfunktion.

Den ryske författaren Vladimir Nabokov beskriver i en föreläsning litteraturens 
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konstupplevelse på följande sätt:

When we read a book for the first time the very process of laboriously moving 

our eyes from left to right, line after line, page after page, this complicated 

physical work upon the book, the very process of learning in terms of space and 

time what the book is about, this stands between us and artistic appreciation 

(Nabokov 1980, 3).

I jämförelse med en bild, såsom en målning, menar Nabokov att den litterära 

konstupplevelsen aldrig kan ske omedelbart: först måste man tillägna sig novellen eller 

romanen. Förutsatt man godtar Nabokovs tes torde det i filmens fall fungera på ett 

liknande sätt. I och med att filmen är ett visuellt medium sker visserligen en större del – än 

vad som är fallet med litteraturen – av konstupplevelsen omedelbart. Men ty filmen även 

är ett medium där den tidsliga aspekten samt andra tekniska aspekter såsom klippningen – 

det filmiska berättandet som språk (jämför Bordwell 1985;1989) – är centrala, så räcker 

det ju inte med att se en stillbild eller ett kort klipp ur en film för att få klart för sig vad 

filmen handlar om och vad dess mening är. I filmens fall likaledes litteraturen måste man 

först uppmärksamt tillägna sig filmen i dess helhet – från början till slut – innan man kan 

ha någonting väsentligt att säga om den. Sett ur det perspektivet kunde man hävda att 

konstupplevelsen även i filmens fall aldrig börjar förrän efteråt, måhända först när man 

ser om en film13.

Kanske är dagens motsvarighet till grottmänniskorna som samlades kring ett magiskt 

kultföremål hemmabioentusiasterna som samlas i ett nedsläckt vardagsrum framför dvd-

kopian av sin favoritfilm. Detta skulle emellertid, om så är fallet, inte nödvändigtvis 

innebära att Benjamin och Heidegger – eller för den delen Tolstoy – har helt fel i sina 

teser. Tvärtom skulle detta förhållande mycket väl kunna tolkas som vad Tolstoy hade 

kallat en – på intellektuell väg – förvrängd och skenbar konstupplevelse – om än med 

Tolstoys egna konstdefinition delvis utbytt mot Benjamins.

Men innebär detta nödvändigtvis att den filmiska konstupplevelsen är sämre än den 

ursprungliga kultiska eller religiösa konstupplevelsen i och med att den förefaller mer 

artificiell? Kanske inte, men onekligen annorlunda14. Kanske är det därtill så att man i vårt 

13 Genom att hänvisa till ex. filmgenrer (se Neale 2000) och andra typer av berättelsemässiga konventioner 

såsom melodram (se Williams 2001, 10ff) eller så kallade “star vehicles” (se Dyer [1979]1998, 62; 

jämför Vesterlund 1999, 125ff) och deras funktioner för åskådaren kan man framföra invändningar vilka 

ytterligare komplicerar detta påstående.

14 Dessutom skulle man ju, med utgångspunkt i ex. Bertolt Brechts idéer om konst, episk teater och realism, 

kunna hävda att den magiska och religiösa konstupplevelsen i själva verket var minst lika artificiell och 
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högteknologiska och sekulariserade tidevarv helt enkelt är tvungen att så att säga “nöja 

sig” med skenliga konster som filmen i brist på den “äkta” varan. Ty att återgå till 

grottstadiet är väl knappast ett alternativ?

Någonting som detta kapitel däremot hypotetiskt föreslår är att filmmediet såsom det 

gängse används inte utgör en konstupplevelse15 – inte ens en artificiell sådan – utan att 

dess ordinära användande snarare har mer gemensamt med hur andra massmedier såsom 

press, radio, teve och – numera – sociala medier brukas.

Vid detta verkar det avslutningsvis passande att återvända till de frågor som ställdes om 

konst i den här uppsatsens inledningskapitel: vad är konst? Som det här kapitlet sökt visa 

beror svaret på den frågan i hög grad på vilken definition man använder. Det finns 

uppenbarligen ingen slutlig definition av konst, så det enda man egentligen kan göra 

förefaller vara att kollationera olika historiska definitioner med varandra.

Och vad blir resultatet av det? Egentligen inte mycket mer än en bekräftelse på att en 

objektiv konstdefinition antagligen för alltid är utom räckhåll. Med det sagt kan Benjamins 

dikotomi “kultvärde” och “utställningsvärde” kanske hjälpa oss att åtminstone skilja på 

två distinkt olika typer av konstupplevelser i vår tid – utan att observatören för den sakens 

skull tvingas till att despotiskt slå fast en typ av konst som en förfallsform och den andra 

som “äkta”.

Kanske är det rent av så att fler moderna konstformer än filmen – kanske merparten – 

huvudsakligen fyller den slags socialrituella funktion som föreslogs ovan; det vill säga 

fungerar mer som ett samtalsfoder än som ett fetischföremål som dyrkas och djupsinnigt 

kontempleras.

Genom att sammankoppla det som här kallats socialrituell funktion med ett 

brechtianskt begrepp som verfremdungseffekt kan man måhända hävda att detta slags 

konstförhållningssätt i den moderna (eller postmoderna) kontexten är bättre än den 

neolitiskt kultrituella funktionen. Att jämföra nazisternas propagandamaskin i Tyskland på 

trettiotalet med den kultiska konstupplevelsen ger måhända en fingervisning om den 

senares egentliga oeftersträvansvärde.

Sedd via Brecht är den kultiska konstupplevelsen – baserad i betraktarens inlevelse – 

att betrakta som passé. Ur sitt marxistiska perspektiv kopplar han den inlevelsefrämjande 

realistiska litterära framställningstekniken till en rigitt borgerlig tradition:

intellektuellt frambragt som den moderna varianten vilken här skisserats.

15 Åtminstone inte ifall man jämför den gängse filmupplevelsen med den “ursprungliga” konstupplevelsen 

som bl.a. Benjamin refererat till.
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Ju klarare det blir att människans öde är människan, och ju klarare klasskampen 

ses som det som präglar kausaliteten, desto grundligare kommer den gamla 

borgerliga inlevelsetekniken till korta. Den framstår i allt högre grad som en 

historiskt betingad teknik, hur högt den än må ropa att varken konst eller 

konstupplevelse överhuvud taget är möjliga utan den (Brecht 1975, 153).

Återigen hamnar diskussionen alltså i de politiska ideologiernas territorium. En objektiv – 

det vill i det här fallet säga politiskt ofärgad – konstdefinition ter sig med andra ord alltmer 

avlägsen. Utan en objektiv konstdefinition blir dock frågan om vad konsten bör vara i ett  

samhälle onekligen svårare att besvara. Frågan är rent av om den går att besvara utan en 

objektiv konstdefinition.

Närmast behandlas den svenska filmpolitiken och debatten kring den ur ett bredare 

historiskt perspektiv.
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4. Svensk filmpolitik

I det här kapitlet kontextualiseras svensk filmpolitik ur ett historiskt perspektiv.

Begreppet “filmpolitik” kan som praktik delas upp i två generella åtgärdskategorier: å 

ena sidan reglerande åtgärder och å andra sidan stöttande åtgärder; å ena sidan filmcensur 

och skattpålagor och å andra sidan olika former av bidragsverksamhet (jämför Vesterlund 

2013, 47f). I den svenska filmpolitikens historieskrivning framstår ofta reglerande åtgärder 

som mer prevalenta under 1900-talets första hälft och stöttande åtgärder som särskilt 

kännetecknande för den så kallade “filmreform” som genomfördes 196316 (jämför Ibid).

1963 års filmreform tog sitt avstamp i flera ambitioner: dels skulle den svenska 

filmbranschen få bättre ekonomi – även om precedenssteg i den riktningen redan hade 

tagits under de närmast föregående åren (Schein 1962, 52; Vesterlund 2013, 58) – och dels 

skulle reformen främja “kvalitet” inom filmmediet; det vill säga “god” film snarare än 

“dålig”; och denna senare ambition får väl sägas, än idag, vara reformens mest 

kontroversiella aspekt (jämför Snickars 2010). Därtill skulle reformen även främja andra 

filmkulturella ändamål, såsom ex. arkivverksamhet och utbildning.

Inrättandet av stiftelsen SFI var den administrativa nyckeln i förverkligandet av denna 

ambition. Den länge kritiserade nöjesskatten på 25 procent av biobiljettpriset slopades och 

byttes ut mot praktiken att tio procent av biljettpriset placerades i en fond vars monetära 

innehåll SFI sedan administrerade och fördelade. Till att börja med var det huvudsakliga 

målet att – med fondpengarna – stödja “kvalitativa” filmer. Statliga medel stödde de 

övriga filmkulturella ändamålen. Under åren har denna praktik upprepade gånger 

reviderats och omarbetats, men de grundläggande aspekterna – att SFI administrerar och 

fördelar fondpengarna; att man ger filmer stöd med hänvisning till vissa 

“kvalitetskriterier”; samt att man bedriver diverse filmkulturella verksamheter – har 

emellertid förblivit desamma.

Ovan visades hur filmmediet successivt under 1900-talets gång i – över tid – ökad 

utsträckning, från olika intellektuella håll, började pekas ut som en konstform snarare än 

som massmedium blott. Televisionens explosionsartade genomslag i slutet av femtiotalet; 

och teves delvis utkonkurrerande av filmen som det huvudsakliga audiovisuella 

underhållnings- och informationsmediet för “massan”17; dessa aspekter kan ur ett 

16 Detta generella mönster går också igen inom andra nationella kontexter, såsom ex. den amerikanska, men 

framstår där ändå inte som en lika tydlig dikotomi såsom i den svenska kontexten.

17 Både svenska och amerikanska filmforskare har synliggjort hur tevemediet under femtiotalet tar över 

delar av det som filmmediet tidigare inbegripit: journalfilmens funktion tas över av tevenyheterna; 
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pragmatiskt perspektiv ses som en utlösande faktor i det att filmmediets eventuella 

konststatus så att säga blev det enda unika kvar efter att teve övertagit resten. Som 

påtalades ovan skedde ju detta dock inte i ett kognitivt vakuum där filmmediet över natten 

började betraktas som konst ty det inte fanns något annat alternativ. Diskussionen om, och 

hävdandet av, filmen som en ontologiskt unik konstform hade tvärtom i början av 

sextiotalet pågått länge; i Sverige åtminstone sedan 1920-talet (se Bengtsson 2014).

Likaledes diskussionen beträffande filmens konstfullhet i början av sextiotalet pågått 

länge hade även den offentliga debatten beträffande den svenska filmpolitiken vid samma 

tid pågått länge. I synnerhet inom arbetarrörelsens olika diskussionsfora gick vågorna 

under fyrtio- och femtiotalen stundtals höga såtillvida att debatten var omfångsrik. Under 

den här perioden presenterades ex. flera förslag med uppenbara likheter till den filmreform 

som senare under Harry Scheins kaptensskap skulle komma att sjösättas (Vesterlund 2007, 

222f).

Per Vesterlund pekar ut att fyrtio- och femtiotalens arbetarrörelsecentrerade filmdebatt 

– på ett allmänt plan – kännetecknades av “en gemensam övertygelse (oavsett om man 

[propagerade] för didaktisk upplysningsfilm eller [värderade] estetiskt egenvärde) om 

filmens ställning som dominerande massmedium och publikens utsatthet och 

påverkbarhet” (Ibid, 222). När filmavtalet 1963 slutligen kom till hade denna allmänna 

konsensus inom arbetarrörelsen växlat spår: där “argumenten för en statlig filmpolitik 

tidigare rört filmens karaktär av dominerande massmedium, [var] det nu snarare för att 

värna om filmen” som ett avtal mellan stat och filmbransch sågs som önskvärt (Ibid, 237).

Vesterlunds artikel “Den svenska modellen – arbetarrörelsen, staten och filmen” visar 

också hur nära knuten filmfrågan och arbetarrörelsen var under decennierna före 

filmavtalet. 1951 års statliga filmutredning debatterades ex. flitigt och kritiserades från 

vissa håll beskt i arbetarrörelsens dagspress medan frågan i “den liberala och konservativa 

huvudstadspressen” fick litet utrymme: “[frågan] nämndes – och ironiserades över – på 

ledarsidor samt i notiser, men lämnade inga djupare spår i deras filmbevakning” (Ibid, 

226f).

I en artikel i “den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus jubileumsskrift 

Kultur och politik (1950)” sökte Assar Lindbäck “definiera begreppet socialistisk kultur”. 

Han såg två definitioner som centrala. Dels menade han att begreppet kan “avse »kulturen 

dokumentärfilm blir likaledes huvudsakligen någonting som produceras för och visas i teve. Därtill blir 

billiga genrefilmer, som tidigare bringat in en pålitlig om än relativt obetydlig vinst för – i synnerhet – de 

amerikanska filmbolagen, utkonkurrerade av televisionens teveserieformat (för mer om televisionens 

effekt på filmbolagens praktik: jämför Sklar [1975]1994, 278f; 289).
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i ett socialistiskt samhälle«; en kultur som samtidigt idealt torgför en »socialistisk 

samhällsuppfattning« och utmärks av »trygghet, frihet, jämlikhet, gemenskap etc.«”. Och 

dels att begreppet mer specifikt kan “innebära en socialistisk kulturpolitik med avseende 

på en institutionell organisation av kulturlivet” med syfte att demokratisera och utjämna 

“tillgången till »kulturvärden«” (Ibid, 224).

Och enligt Vesterlund spelar arbetarrörelsen “historiskt sett tveklöst en central roll i den 

svenska filmpolitiken – både vad gäller instituerande av estetiska normer och i synen på 

mediets sociala funktioner”. Som han pekar ut är ju socialdemokraterna dessutom “i 

regeringsställning under en stor del av 1900-talet, vilket gör att arbetarrörelsens 

mediehistoria i många avseenden sammanfaller med den svenska mediehistorien”. Och ur 

ett än bredare perspektiv kan man därmed “läsa in arbetarrörelsens filmpolitik i en 

generell statssocialiserande tendens i efterkrigstidens Sverige där många av 

arbetarrörelsens olika verksamheter undan för undan uppgår i det offentliga” (Ibid, 239). 

Med andra ord är det alltså ur denna synvinkel möjligt att se SFI och dess verksamhet efter 

filmreformen 1963 som en – i sin rudimentära sammansättning – socialdemokratisk 

institution. Talande för denna tes är också att den flitiga debatten gällande filmpolitiska 

frågor i princip upphör i arbetarrörelsens offentliga forum efter 1963 (Ibid, 236f).

Ett begrepp som varit särskilt centralt i svensk filmpolitik sedan filmreformen är alltså 

“kvalitet”. Som visades i uppsatsens inledning är det ett begrepp som fortfarande bollas 

med när filmpolitik diskuteras i offentligheten. Vad betyder kvalitet? Som Pelle Snickars 

(2010) har visat är begreppets innebörd, såsom det använts – och ursprungligen 

populariserades av Harry Schein – i den filmpolitiska diskursen, extremt svävande. Men 

ändå förefaller det ganska tydligt att vad som främst åsyftas är någonting “bra” snarare än 

någonting dåligt.

Schein som i någon mån kan sägas ha introducerat begreppet i filmkontexten var 

(förutom socialdemokrat) dels ingenjör och dels filmkritiker. Man kan kanske hävda att 

kvalitetsbegreppet bär spår av båda dessa yrkeskontexter. Å ena sidan den i näringslivet 

utbredda, normativa idén om kvalitet: en “kvalitetsprodukt” eller “kvalitetsproduktion”; å 

andra sidan kritikerns bedömande ansats.

Det kvalitetsbaserade stödsystem som filmreformen introducerade – och som 

fortfarande i högsta grad är aktuellt – kan ur det perspektivet ses som ett slags 

kritikervälde. Vare sig en jury eller enskilda filmkonsulenter beslutar om vilka filmer som 

ska få kvalitetsstöd så är det onekligen så att någon slags kritikeraktig bedömning alltid 

föregår samma beslut.

Återigen kan det vara värt att återknyta till Tolstoys konstpolemik. Som sagt vänder han 
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sig i sin bok bland annat kraftigt mot konstkritik som praktik. Han menar att kritiker 

förvanskar uppfattningen om den “sanna” konsten genom att ständigt hylla den “falska”. 

Och även om denna kritik från Tolstoy må te sig överdrivet simpel så finns det en 

väsentlig poäng i botten. Varför skulle just kritiker bättre än någon annan veta vad som är 

konst och inte? Varför just Harry Schein? Schein påstod ju själv att “vi känner igen 

[kvalitet] när vi möter den”. Samtidigt medgav han att vi lika gärna kan missta oss 

(Snickars 2010, 163f).

Hur förhåller sig kvalitetsbegreppet till konstbegreppet såsom det ovan diskuterats? 

Vesterlund och Snickars har påpekat att Scheins kvalitetsbegrepp var lika mycket grundat i 

ekonomiskt vinstintresse som i en dröm om en ren och konstnärlig film. Scheins idé var att 

“kvalitativ” film inte bara skulle vara bättre än sin motsats, den skulle dessutom vara mer 

lönsam. Detta argument stödde han bl.a. via hänvisning till Ingmar Bergmans 

internationella framgångar.

Enklare lustspel som gick väl i Sverige, argumenterade han, var helt ointressanta för 

resten av världen. Filmer med “kvalitet” som Bergmans hade däremot hela världen som 

sin marknad och därmed också – totalt sett – större pengainbringande potential (jämför 

Vesterlund 2013, 60f; Snickars 2010, 171; 175). När Schein 1978 summerade sitt styre av 

SFI så var han troligen tvungen att se denna tes som motbevisad, inte minst sedan samtida 

amerikanska storframgångar som Jaws (1975) och Star Wars (1977) hade återupplivat den 

gamla Hollywood-industrin18.

Våren 2016 skriver regeringen i sin filmproposition att man vill “motverka 

polariseringen mellan det som ofta betraktas som smalare kvalitetsfilm och bredare mer 

kommersiellt gångbar film” (Mer film […] 2016, 19). Detta var alltså en polarisering som 

Scheins filmpolitik snarare framhävde. Kvalitetsbegreppet har med andra ord likaledes 

konstbegreppets definition med tiden förändrats. Och detta har naturligtvis inte enkom 

skett inom rymden av debatten kring den svenska filmpolitiken. Politiska liksom kulturella 

strömningar såsom ex. marxism respektive postmodernism har onekligen spelat stor roll i 

denna förändringsprocess. Ty likaledes ett brechtianskt perspektiv på konsten kan leda till 

att man förnekar tidigare estetiska normer; likaledes det, kan ett postmodernt perspektiv 

leda till att skiljelinjerna inom triangeln brett-kvalitet-smalt flyter samman.

Vesterlund jämför Scheins tes från sextiotalet med Chris Andersons 00-talstes om “the 

long tail”. Andersons tes som ungefärligt går ut på att “[e]-handel och andra digitala 

distributionsformer för med sig att […] företagandets framtid är att sälja mindre av mer” 

18 För mer om sjuttiotalets Hollywood-film se t.ex. Thomas Elsaesser, Alexander Howarth och Noel King 

(red.) – The Last Great American Picture Show. New Hollywood Cinema in the 1970s (2004).
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(Holmberg 2011, 115). Där det i Scheins vision fanns en delad fördel i form av både bättre 

och lönsammare filmer, så finns hos Anderson endast lönsamheten samt en – för 

konsumenten – större valmöjlighet som fördel; det vill säga endast kommersiella aspekter. 

“Kvaliteten” på produkterna som säljs är i Andersons resonemang inte avgörande, utan 

mångfalden i sig; ur detta perspektiv blir en scheinsk kvalitetsaspekt irrelevant (jämför 

Vesterlund 2013, 60f).

Kan spår av Andersons kommersiella perspektiv skönjas i dagens svenska filmdebatt? 

Kan man dela upp Andersons och Scheins teser i en likartad dikotomi som den om 

kultrituell och socialrituell funktion? Finns samband däremellan?

Närmast följer en sammanfattning av 2016 års filmavtalsdebatt och därefter den 

avslutande analysen och diskussionen.
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5. Filmdebatt 2016

Den 10 mars 2016 överlämnade regeringen propositionen Mer film till fler till riksdagen. 

Dagarna och veckorna efter följde en pressdebatt. Även om det nog vore för mycket att 

påstå att debatten var hätsk, så rådde det onekligen delade meningar om propositionens 

innehåll.

Själva nyckelaspekterna av propositionen – det som primärt skiljer den från tidigare 

filmavtal – är följande: den tydligaste skillnaden är att staten “tar ett helhetsansvar”, vilket 

innebär att allt monetärt stöd till filmproduktion från och med 2017 planeras ske medelst 

statliga medel. Avsikten förefaller emellertid inte vara att i övrigt förändra sättet på vilket 

pengarna fördelas: stiftelsen SFI kommer fortfarande ansvara för det. Mer betydelsefullt 

för den efterföljande pressdebatten är att biografavgiften på tio procent – som 1963 ersatte 

den kritiserade nöjesskatten vilken fram till dess omfattade 25 procent av biobiljettspriset 

– enligt propositionen kommer att ersättas av en höjd mervärdesskatt för biobiljetter, från 

sex till 25 procent. Med andra ord återinför man alltså den praxis som filmreformen en 

gång ersatte.

Den andra aspekten av propositionen som vållat debatt i pressen är egentligen inte ny 

inom svensk filmpolitik. Kort kan man kalla det den “innehållsstyrande” eller 

“innehållsmässiga” aspekten. Denna aspekt gäller främst de mål som propositionen sätter 

upp vilka hänför sig till kvalitetsfrågor – såsom de nya “filmbranchråd” som enligt 

propositionen kommer att tillfrågas angående filmstöd – samt till representations- och 

framställningsfrågor såsom jämställdhet och mångfald.

Med utgångspunkt i detta kan man peka ut två sidor av debatten: den som gäller det 

ekonomiska och den som gäller det innehållsmässiga.

Vad handlar debatten – i breda drag – om? Först måste man påpeka att “debatten” ofta 

påminner mer om institutioner och individer som i offentligheten delar med sig av 

enskilda yttranden – i vilka de ger “sin” åsikt om propositionen – än om en verklig 

diskussion. Ofta är det också tämligen förutsägbart vem som är kritisk och vem som inte 

är det: anhängare av regeringsoppositionella partier är i allmänhet kritiska mot 

propositionen, medan anhängare av regeringspartierna i allmänhet är positiva till den. Det 

vore därtill en klar överdrift att påstå att debatten är särskilt omfångsrik – speciellt i 

jämförelse med debatten som försiggick inom arbetarrörelsen under förra århundradets 

fyrtio- och femtiotal19 – ty det är den inte. Gallrar man bort dubbletter av närmast 

19 Förvisso är två hela decennier en oändligt mycket längre tidsperiod än en knapp månad!
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identiska, sammanfattande artiklar som publicerats i olika tidningar över hela landet 

omfattar pressdebatten om regeringens filmproposition – inom den avgränsade period som 

utgör uppsatsens urval – åtminstone 24 unika artiklar varav sex kan klassas som 

sammanfattande texter; en enkel uträkning ger oss därmed vid handen 18 artiklar som har 

som syfte eller effekt att övertyga läsaren om en eller annan åsikt gällande propositionen 

och vilka därmed kan ses som debattinlägg.

Propositionens överlämnande till riksdagen åtföljdes av en artikel, publicerad samma 

dag (10 mars) i DN, författad av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och 

kulturutskottets vice ordförande Gunilla Carlsson (2016a). I debattartikeln sammanfattade 

man kortfattat propositionens innehåll.

Några dagar senare (14 mars) svarade fyra representanter för regeringens politiska 

opposition med en replik (Eliasson, Lodenius, Magnusson, Utbult 2016), också publicerad 

på DN Debatt. Kuhnke och Carlsson (2016b) svarade 18 mars Alliansens representanter 

med ytterligare en replik i DN.

Flera film- och ledarskribenter samt diverse röster från filmbranschen hade mellan 

Kuhnkes och Carlssons första och andra artikel hunnit ge sina reaktioner på propositionen 

(Oro inför […] 2016; Lindblad 2016a; Lindblad 2016b; Helmerson 2016; Kask 2016; 

Larsson 2016; Röshammar 2016). Några var positiva, men de flesta uttryckte 

invändningar av olika slag.

Mellan tionde och 18 mars publicerades 13 artiklar – av de som ovan klassificerades 

som debattartiklar publicerades nio; och mellan 19 mars och nionde april publicerades 11 

(nio) artiklar vilka gällde filmpropositionen.

Artiklarna som publicerades efter 18 mars fokuserade i högre utsträckning på 

propositionens ekonomiska sida än de tidiga reaktionerna; rubriker som “Förlusttyngd 

biograf hotas av nedläggning” (Norén 2016), “Utlovat ‘miljonstöd’ till Sveriges biografer” 

(Bäckström, Lodenius 2016), “Filmpengar stannar i Stockholm” (Åström 2016) och 

“Publiken och små biografer blir förlorarna” (Stenberg 2016) skvallrar om den saken.

Vad säger då dessa artiklar? För att preliminärt svara på det tar jag redan här avstamp i 

några specifika artiklar ur debatten. I en TT-artikel med rubriken “Oro inför den nya 

filmpropositionen” (2016) citeras Björn Rosengren, ordförande för branschorganisationen 

Film- och tv-producenterna, som oroar sig över att SFI i och med det nya avtalet kommer 

få ett ökat inflytande ty stiftelsen enligt propositionen kommer utse de så kallade 

branschrådens ledamöter. I samma artikel påstår Kuhnke, som i medierapporteringen 

personifierar propositionen, att denna invändning är obefogad utan att det utifrån det i 

artikeln återgivna citatet framgår någon specifik anledning till att den är det.
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Likaledes när “Alliansen” en knapp månad senare lämnar in en följdmotion till 

propositionen, vilken i TT-artikeln (Lantz 2016) sammanfattas som “gör om, gör rätt”, 

antyder Kuhnkes citerade kommentarer att parterna i själva verket ligger mycket nära 

varandra.

Redan utifrån dessa två exempel torde det te sig tydligt att “debatten” föga liknar den 

av Habermas idealiserade borgerliga offentligheten i vilken spörsmål som dessa tas upp 

till djuplodande och öppen diskussion. Snarare ter sig den verkliga diskussionen i frågan 

huvudsakligen ske i diverse utskott, statliga utredningar, departementspromemorior och 

remissinstanser. I själva propositionen Mer film till fler återfinns ex. betydligt djupare 

problematisering av de olika frågorna än vad som ryms inom pressrapporteringen. Med 

det sagt borde en analys med utgångspunkt i pressmaterialet ändå kunna besvara de 

specifika forskningsfrågor som i början av den här uppsatsen ställdes.

Något annat som kan utläsas ur dessa exempel är debattens tendens att utveckla sig till 

en icke-debatt: en invändning mot propositionen framförs och besvaras med påståendet att 

invändningen i själva verket inte är någon invändning utan att den tvärtom är helt i linje 

med propositionen.
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6. Analys och diskussion

I en debattartikel med rubriken “Regeringen skadar filmen” kritiserar Liberalerna Jan 

Björklund och Bengt Eliasson (2016) regeringens proposition och menar att de föreslagna 

förändringarna leder till att “[s]ocialismen smyger sig in i filmproduktionen”. Angående 

kvalitets- eller konstfrågan skriver man (utan att uttryckligen hänvisa till kvalitet eller 

konst) så här:

En förstatligad filmpolitik kan leda till att filmmixen förändras. Ett filmavtal 

mellan aktörer som både hävdar det som intresserar en mindre publik men också 

strävar efter höga publiksiffror ger en bra balans. Det finns en uppenbar risk att 

den balansen nu rubbas och att det är den breda publikfilmen som får ta stryk. 

Det vore olyckligt. Svensk film behöver både bredd och spets.

I det här utsnittet, liksom i hela artikeln, finns en klar underton av att man huvudsakligen 

ser filmmediet som en kommersiell industri som vilken som helst snarare än som en 

konstart. Den så kallade “breda” publikfilmen kännetecknas ju mer än något annat av att 

den, till skillnad från annan film, ger god ekonomisk vinst; att den är kommersiellt 

gångbar. Likaledes i Andersons “long tail”-resonemang framstår kvalitetsfrågan i artikeln 

alltså som irrelevant.

Uttrycket “bredd och spets” lånas in från sportens värld. Vad menar man med spets? Är 

det den “goda” kvalitetsfilmen som Schein såg ett kommersiellt värde i på sextiotalet? 

Nej, troligare är att man med spets här åsyftar just den finansiellt lukrativa publikfilmen. 

Dock kan ju “bredd” också associeras till den “breda” publikfilmen som det i samma 

textstycke talas om. Sålunda kunde man (något illvilligt måhända) tolka både bredd och 

spets som åsyftande samma sak. Men sannolikare är ändå att man med bredd helt enkelt 

menar det att hävda “det som intresserar en mindre publik”.

Kan man härigenom uttyda något specifikt slags konstbegrepp som av Liberalerna 

används i förhållande till filmen? Tvärtom är det väl snarare påfallande att man undviker 

att tala om filmen i traditionella konsttermer. Bildspråket som används är istället primärt 

inlånat dels från sportens och dels från näringslivets terminologi. Kan detta måhända ses 

som en historisk förlängning av den likgiltighet gentemot filmpolitiken som Vesterlund 

observerade i den “liberala och konservativa huvudstadspressen” på femtiotalet (se ovan)? 

Kanske är filmpolitiken än idag ett spörsmål som framförallt intresserar de vilka 

ideologiskt identifierar sig som mer åt vänster, medan liberala och konservativa röster 
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motvilligare fraterniserar med frågan?

Såsom visades ovan har många av 1900-talets mer inflytelserika konstfilosofier 

sprungit ur ett “progressivt” perspektiv; i synnerhet kanhända de perspektiv som förmår 

innefatta nyare konstformer. Konstperspektiv trogna eller inspirerade av ex. Brechts idéer 

kan ses som synnerligen lämpade att applicera på moderna massmedier såsom filmen 

vilken ju också brett ses som en konstform. Detta antyder alltså att ett vänsterperspektiv 

innebär större benägenhet att betrakta film som konst. Samtidigt skönjde vi ovan en 

avgränsning mellan två olika typer av konstupplevelser. Å ena sidan en som via både 

Benjamins och Heideggers samt Brechts framställningar kan härledas till en borgerlig 

framställningstradition: den kultrituella; och å andra sidan en som kan härledas till 

radikalare politiska ideologier såsom marxism och feminism: den socialrituella. Som 

också visades ovan så är filmmediet svårt att betrakta som konst om man huvudsakligen 

ser konstupplevelsen som en slags kultritual, medan det är betydligt lättare om man ser 

den som en socialritual. Detta förhållande skulle kunna betraktas på två sätt: dels, något 

spetsigt uttryckt, som att människor med vänsteråsikter har ett mer välutvecklat 

konstbegrepp än människor med högeråsikter20; och dels, med utgångspunkt i Tolstoy (se 

blockcitat 2 ovan) och återigen något spetsigt uttryckt, som att människor med 

vänsteråsikter avsiktligt eller oavsiktligt “förvrängt” konstbegreppet för att passa in det i 

sin “falska” politiska ideologi.

Ovan har också visats att socialdemokratin och arbetarrörelsen i Sverige under hela 

1900-talet, både före och efter filmreformen 1963 har varit närmast synonyma med 

filmmediet generellt och främjandet av filmmediet som konst speciellt. Med utgångspunkt 

i det sistnämnda samt stycket ovan kunde man föreslå en mindre spetsig tudelning: 

människor med vänsteråsikter har en mer konstpräglad syn på filmmediet ty de har en 

mer “medial” konstsyn; medan människor med högeråsikter har en mindre konstpräglad  

syn på filmmediet ty de har en mer “konstfull” konstsyn.

Någonting som propositionens kritiker fokuserar på, utöver den ekonomiska aspekten, 

är den upplevt orättfärdiga byråkratiska och ideologiska styrning av filmernas innehåll 

vilken de förefaller uppfatta som oförsonlig med sina idéer om konst; vad nu dessa idéer i 

olika specifika fall än må vara.

Björklund och Eliasson varnar som sagt för att socialismen “smyger sig in i 

filmproduktionen”. Före detta filmkritikern Erik Helmerson (2016) ifrågasätter i en DN-

ledare huruvida “klok filmpolitik” verkligen leder till bra film. Den senare skribenten 

ironiserar över filmpolitikens byråkratiska praktik och liknar filminstitutet vid en fabrik; 

20 Dikotomin vänster/höger används här i ytterst generaliserad mening.

35



han menar att politiska målsättningar om “mångfald, feminism, decentralisering, 

normkritik” snarare fungerar som anti-kreativa hinder för filmskaparna än tvärtom. 

Likaledes hånar Östra Smålands chefredaktör Jan Andersson (2016) filmpolitiken för 

överdriven byråkratisering: “[d]en politiska korrektheten sitter i högsätet. Det är feminism 

och normkritik. Det är mycket prat om mångfald och jämställdhet. […] Ursäkta, men värre 

snömos än det här får man leta efter”. Både Helmerson och Andersson refererar till genier 

eller “udda begåvningar” som de verkliga källorna till “bra film” eller “mästerverk”. Båda 

placerar dessa begåvningar hos välkända regissörer med exempel som Ingmar Bergman, 

Bo Widerberg, Lukas Moodysson och Lars von Trier.

Låt oss härvid i detalj återbesöka Lindbäcks definition av “socialistisk kultur” som 

citerades ovan: dels kan begreppet “avse »kulturen i ett socialistiskt samhälle«; en kultur 

som samtidigt idealt torgför en »socialistisk samhällsuppfattning« och utmärks av 

»trygghet, frihet, jämlikhet, gemenskap etc.«”. Och dels kan begreppet “innebära en 

socialistisk kulturpolitik med avseende på en institutionell organisation av kulturlivet” 

med syfte att demokratisera och nivellera “tillgången till »kulturvärden«”. Om vi, med 

utgångspunkt i “vägen till filmavtalet” såsom den framställts av forskningen, vågar anta 

det stämmer att SFI i större drag kan ses som en socialdemokratisk institution som 

“[uppgått] i det offentliga”; om så, så ter det sig inte heller orimligt att Lindbäcks 

definition av socialistisk kultur – eller en variant av den – också kan antas styra stiftelsens 

verksamhet och i förlängningen det svenska filmavtalets ideologiska inriktning. 

“Mångfald, feminism, decentralisering, normkritik” är inte ordagrant samma sak som 

“trygghet, frihet, jämlikhet, gemenskap”, men det verkar ändå skäligt att hävda att 

begreppskvartetterna är nära ideologiskt besläktade21.

Vesterlund påpekade ju att fyrtio- och femtiotalens arbetarrörelsedebatt kring 

filmmediet kännetecknades av “en gemensam övertygelse […] om filmens ställning som 

21 Ändå framstår det som tillbörligt att här påminna om att den ena av begreppskvartetterna saxats ur en av 

den nya filmpropositionens kritiker; å andra sidan är sammankopplingen mellan begreppen och 

propositionen enligt min bedömning inte felaktig. Ordet “mångfald” förekommer 36 gånger i 

propositionen; “feminism” förekommer inte alls, men det med feminismen ofta associerade ordet 

“jämställdhet” förekommer å andra sidan 16 gånger; “decentralisering” förekommer inte heller, å andra 

sidan förekommer ordkombinationen “i hela landet” 32 gånger och det främsta målet (mål ett) för den 

nationella filmpolitiken är att “[u]tveckling och produktion av värdefull svensk film sker […] i olika 

delar av landet” (Mer film […] 2016, 19); inte heller ordet “normkritik” förekommer, samtidigt skriver 

man under mål sju – som proklamerar att den svenska filmen ska bidra “till att stärka yttrandefriheten 

och det offentliga samtalet” – att “[f]ilmens roll och betydelse i det demokratiska samhället ska 

tydliggöras i ett eget mål” ty filmen “kan bidra till debatt och nytänkande, till fördjupning och 

ifrågasättande” (Ibid, 24).
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dominerande massmedium och publikens utsatthet och påverkbarhet”. Filmens ställning 

som dominerande massmedium har ju vidare sedan länge – ända sedan televisionens 

ankomst – kommit på skam. Består emellertid – inom en arbetarrörelsesprungen institution 

som SFI – trots alla referenser till filmen som en konstform – den breda uppfattningen om 

publikens utsatthet och påverkbarhet inför detta massmedium?

Ty varför skulle representations- och framställningsfrågor (som ju ex. jämställdhet, 

mångfald, decentralisering och normkritik essentiellt är) vara så centrala för den svenska 

filmpolitikens utformning; ifall man inte såg publiken som utsatt och påverkbar; ifall man 

inte anlade en “medial” syn på “konstformen” film?

Man skulle härvid kunna hävda att den centrala plats som frågan får – snarare än att 

handla om en naiv och föråldrad syn på publiker som lättvallade får – handlar om att visa 

hänsyn gentemot andra. Men utgår inte den tesen å andra sidan implicit från antagandet att 

dem man visar hänsyn till är utsatta och påverkbara? Ifall man istället utgick från att den 

(post-)moderna “publiken” överlag är brechtianskt vaksam och kritisk i sitt 

medieanvändande, varför fann man det då nödvändigt att visa hänsyn mot den? Borde inte 

publikens autonoma intellekt i så fall kunna avkoda datan som matas in i det och därmed 

förbli oberört även då medieinnehållet som matas in på ytan förefaller kränkande eller 

stötande eller manipulativt (för en själv eller för andra)? Det enkla svaret på den frågan är 

att diskursen “svensk filmpolitik” inte ser på publiker som överlag “brechtianskt 

vaksamma och kritiska”. Att de som inom diskursen söker slå fast vad publiken av hänsyn 

bör slippa respektive få se emellertid ser sig själva som vaksamma och kritiska verkar 

däremot högst sannolikt22.

Mer framträdande och centrala i 2016 års filmavtalsdebatt än dessa innehållsfrågor är 

ändå propositionens förmodade ekonomiska konsekvenser för svensk filmbransch. Den 

gamla nöjesskatten från femtiotalet gör enligt propositionen under nytt namn återinträde 

och den ekonomiska lösning som Scheins reform satte i spel försvinner. Redan i början av 

sextiotalet var ju filmen ett utrotningshotat medium, i synnerhet den biografvisade filmen. 

Och den enskilda grupp som enligt Scheins uträkningar skulle tjäna mest på hans 

föreslagna reform var just biografägarna (Schein 1962, 57). Biografägarna är också de 

som i debatten 2016 uttrycker mest specificerat missnöje över regeringens proposition; 

den innehållsliga kritik som hittills refererats är ju trots allt tämligen undanglidande.

Biografägarnas kritik mot propositionen går kortfattat ut på att den föreslagna 

22 Med detta emellertid inte sagt att viss innehållsstyrning inte kan förefalla välbetänkt även i ett scenario 

där man överlag betraktar publiker som medvetna och vaksamma; ty måste man verkligen se/höra/läsa 

allt? Nej... Och poängen här är inte heller att förkasta all form av censurverksamhet.
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momshöjningen på biobiljetter dels äter upp en större del av biografernas intäkter än innan 

och dels att det blir dyrare för besökarna att köpa biobiljetter; det senare vilket kan antas 

leda till färre biobesök. Med andra ord dubbla minus i biografernas bokföring.

Två representanter för Centerpartiet hävdar i en artikel publicerad 1 april i 

Länstidningen Värmlandsbygden att regeringen påbörjat “en avveckling av svenska 

biografer” vilken de menar ter sig “oroande” ty den “riskerar att kraftigt begränsa 

tillgången till film på bio i hela landet” (Bäckström, Lodenius 2016). Eftersom de 

biografer som är mest ekonomiskt utsatta återfinns utanför de större städerna argumenterar 

skribenterna att propositionens ekonomiska lösning främst kommer att drabba 

landsbygden och leda till en ökad “centralisering av kultur och nöje till storstäder”. Här 

väljer man alltså att begagna biografägarnas belägenhet för att peka ut en mer generell 

antagonism mellan storstäder/landsbygd. Denna tendens återkommer i flera artiklar.

I en artikel publicerad 22 mars i Östgöta Correspondenten berättas om en biograf i 

Ödeshögs kommun som hotas av nedläggning och som bett kommunen om ekonomiskt 

stöd för att kunna fortsätta verksamheten (Norén 2016). Artikeln tar inte alls upp den 

aktuella filmdebatten, men i ljuset av den offentliga kritik som under samma tidsrymd 

riktas mot propositionen förefaller det inte alls orimligt att (oavsett avsikt) betrakta den 

som ett inlägg i samma debatt.

I ännu en annan artikel i Upsala Nya Tidning berättas om ett besök som 

Centerpartisterna Per Lodenius och Solveig Zander gjort på en biograf i Tierp (Dahlbäck 

2016). Återigen betonas, via de i artikeln återgivna citaten, antagonismen mellan 

landsbygd/storstäder. Den besökta biografägaren berättar om hur momshöjningen 

förväntas leda till konkurs för Tierps bio och artikeln avslutas med ett citat av Zander: 

“Biografen är Tierps enda kulturutbud. Ungdomarna kommer att åka till Gävle och 

Uppsala där utbudet är större. Vi vill att de ska stanna i Tierp och inte söka sig härifrån”.

Centerpartisternas engagemang i biograffrågan verkar alltså ha mindre att göra med att 

man värnar om biografvisad film som en hotad kulturform och mer att göra med att man 

värnar om landsbygdens “kulturutbud” och enskilda företagares ekonomi. Med andra ord 

förefaller man främst drivas av realpolitiska sporrar snarare än en otyglad ideologisk 

önskan att främja filmen som unik konstform.

Biografägarna är alltså de som förlorar mest monetär mark på grund av propositionen. I 

ett större perspektiv innebär det även att filmmediet – i den traditionella meningen 

biografvisad film – tar ett stapplande steg närmare sin död.

I likhet med Roland Barthes berömda förkunnande av författarens död har många 

filmforskare de senaste decennierna beskrivit filmmediets död som någonting nära 
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förestående. En del har, såsom D.N. Rodowick (2007), fokuserat mycket på mediets 

fysiska aspekt i bestämmandet av dess specificitet. Rodowick menar t.ex. att någonting 

mediespecifikt gått förlorat i övergången från analog till digital film. Han framhåller 

analog (det vill säga kemiskt framställd) film som på ett inneboende plan mer estetiskt 

tilltalande än dess digitala arvtagare.

Andra filmforskare, som ex. Jan Holmberg (2011), har fokuserat mindre på att slå fast 

analog respektive digital film som antingen bättre eller sämre än varandra och mer på att 

(förvisso i en ofta nostalgisk ton) filosofiskt begrunda filmmediets reella förgänglighet. 

Biografen (med Holmbergs ord “platsen”) är ju onekligen en stor del av mediets ontologi. 

Ty utan biografen, vad skiljer tevevisad eller streamad film från “film”?

Enligt SFI:s rapport Publikens förändrade beteende (2014) – baserad på “tre större 

enkätundersökningar som SOM-institutet  […] genomfört […] 2007, 2011 och 2013” 

(Publikens […] 2014, 3) – är biograferna fortfarande “filmkonsumenternas” föredragna 

visningsfönster. Enligt rapporten – som filmpropositionen hänvisar till – “anser […] 82 

procent [av filmkonsumenterna] att biografen är det visningsfönster som ger den bästa 

filmupplevelsen” (Mer film […] 2016, 14). Samtidigt rymmer filmavtalets definition av 

film, om än med vissa (huvudsakligen ekonomiska) invändningar, sedan 2013 numera ex. 

dramaserier (Ibid, 47f), det vill säga rörlig bild som varken följer filmmediets traditionella 

form eller medium, eller någonsin visas på dess traditionella plattform biografen.

Trots att man alltså i propositionen konstaterar att de flesta föredrar att se film på 

biograf; och därtill indirekt att de flesta primärt ser film som ett biografmedium; trots det, 

så placerar propositionens praktiska politik frågetecken kring biografernas 

existensberättigande. Att många mindre biografer tvingas stänga framstår ju som den 

ofrånkomliga konsekvensen av momshöjningen. I pressdebatten framställs detta som ett 

landsbygds- och näringslivsproblem, men kunde det inte lika gärna ses som ett döende 

(före detta mass-)mediums oundvikliga nedtrappning? Ty hur länge kan man hålla mediet 

levande medelst konstgjord andning?

Att filmen ses både som medium och som (med propositionens ord) “värdefull 

konstform”23 komplicerar spörsmålet. Om filmen enbart betraktades som ett medium vore 

det troligen – på ett större samhälleligt plan – betydligt mer odramatiskt att avveckla den 

infrastruktur som byggts upp kring det, såsom biograferna och distributionsnätverken för 

film till dem. Vem sörjde ex. telegrafins bortgång förutom telegrafbyråerna? (Ett mer 

23 Adjektivet värdefull används framför “film”, “svensk film” eller motsvarande 36 gånger i propositionen 

Mer film till fler. Ordet konstform förekommer däremot endast fyra gånger, men å andra sidan kallas 

filmen “en av de viktigaste konstformerna i vår tid” (Mer film […] 2016, 17).
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filmrelaterat spörsmål: varför har den förut frodiga videomarknaden – det vill idag säga 

marknaden för film på dvd och bluray – till skillnad från biografmarknaden – på senare år 

tillåtits självförtvina i ljuset av hårdnad konkurrens från framförallt streamingtjänster och 

så kallad “Video on Demand”; varför har inte den marknaden från politiskt håll setts som 

“värdefull” nog att värna om?)

Filmen hade ju redan då filmreformen genomfördes 1963 förlorat sin ställning som det 

modernaste massmediet (jämför Vesterlund 2007, 238). Idag är mediet jämförelsevis 

antikt, helt omodernt. Att tillsammans med andra främlingar samlas i en stor salong för att 

bevittna rörlig bild som attraktion (jämför Gunning [1986]1995) framstår i dagens kontext 

– där alla alltid kan se film när, var och via vilket medium de vill – som en ytterst 

föråldrad praktik.

Den mediehistoriska forskningen hävdar visserligen ofta att “äldre medier lever kvar” 

vid sidan om nya medier och att ex. de digitala mediernas “revolutionerande betydelse” 

ofta överskattas (Jülich, Lundell, Snickars 2008, 16; jämför även Dahlén 2008; Harvard 

2010). Och även om det är sant att filmen inte försvann för att teve dök upp, lika lite som 

laterna magican en gång omedelbart försvann på grund av uppfinningen av filmen; trots 

det så är det väl få som skulle betrakta laterna magican som ett konkurrenskraftigt medium 

idag?

Låt oss avslutningsvis återvända till de frågor den här uppsatsen har ställt vilka ännu 

inte besvarats: hur framställs konstbegreppet i den filmpolitiska debatten; vilka aspekter 

lyfts fram, vilka lyfts inte fram; är konstbegreppet viktigt för debatten eller framträder 

andra aspekter som viktigare? Av framställningen ovan förefaller svaren måhända 

bedrägligt enkla: filmmediets ekonomiska aspekter framträder i debatten som viktigare än 

konstbegreppet. Om än en och annan referens görs till konst eller “bra film” i olika artiklar 

så leder de emellertid inte till någon fortsatt diskussion. Det ekonomiska spörsmålet 

behandlas däremot ingående i en rad artiklar, alltså inte bara i någon enstaka.

Å andra sidan kan man tolka detta fokus på det ekonomiska som en indirekt spegling av 

synen på film som konst. Ur det perspektivet kunde man sålunda tvärtom hävda att 

konstbegreppet framträder som viktigt i debatten; framträder som den rangliga grundval 

på vilken den filmpolitiska frågan väsentligen balanserar. Att betrakta film som konst kan 

såsom visats ovan idag ses som normativt, som någonting vilket i allmänhet inte 

ifrågasätts. Men om filmens konstfullhet, som också visats ovan, inte var så lätt att 

ifrågasätta, varför debatterade man då inte frågan (om dess konstfullhet) mer? Och om det 

därtill inte existerade en normativ föreställning om filmen som konstform – vilken 

diskursen “svensk filmpolitik” sedan länge cementerat – varför debatterade man ens 
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frågan (om monetärt stöd till filmproduktion och biografverksamhet etcetera)? Varför lät 

man inte det döende (före detta mass-)mediet klara sig själv; varför lät man det inte driva 

vind för våg? Ur detta sistnämnda perspektiv framstår filmmediets främsta värde i  

framtiden (vare sig snar eller avlägsen) kanske snarare – än dess förmenta funktion som 

antingen kultrituell eller socialrituell konstform – bli som historia, som historiskt 

dokument.

Ex. Bengtsson (2013) har skildrat hur tidiga föreställningar om fiktionsfilmens 

arkivvärde hade ett starkt samband med hävdandet av film som konstform. Kommer 

arkivvärdet kanhända en dag bli det enda kvar24?

Ty medan filmmediets historiska värde som – i synnerhet första hälften av – 1900-talets 

dominerande massmedium framstår som odiskutabelt, förefaller frågan om dess 

konstvärde synbarligen ännu vara möjlig att mångordigt dryfta.

***

Den här uppsatsen har laborerat med ett konstbegrepp som lappats ihop utifrån flera 

sinsemellan olikartade källor. I synnerhet Tolstoy, Benjamin och Brecht har intagit 

framträdande platser i dess konstdiskussion. Tolstoy levde och skrev på artonhundratalet, 

Benjamin och Brecht skrev texterna vilka här i huvudsak refererats till på 1930-talet. 

Likaså Heidegger skrev om “konstverkets ursprung” på trettiotalet. Pressdebatten som 

detta konstbegrepp har applicerats på är däremot nära nog dagsaktuell, i och med att den 

fortfarande fortskrider. Detta – det vill säga de å ena sidan disparata och å andra sidan 

anakronistiska källorna – skulle onekligen kunna ses som ett problem; men med 

hänvisning till uppsatsens teoretiska och metodiska utgångspunkter (se ovan) så framstår 

problemet ändå som förenligt med uppsatsens övergripande “hypotetiska” ambition. Med 

detta sagt kan det härvid vara värt att avslutningsvis iterera att förhoppningen varit att 

skriva någonting “väsentligt” hellre än någonting otvivelaktigt “sant”.

24 Jämför hur Holmberg (2011, 32f), åsyftande filmmediets fysiska flyktighet, beskriver arkivkortet som 

“överlevde arkivalien; referensen sin referent. Det sköra pappersmaterial som arkivkortet utgörs av 

visade sig […] mer hållbart än den värdefulla [fysiska filmkopian], trots att det var den senare som 

gjordes för evigheten [medan] den förra bara var en banal lapp”.
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7. Sammanfattning

Den här uppsatsen har analyserat pressdebatten om regeringens filmproposition som 

inleddes under mars 2016. Därtill har uppsatsen utförligt diskuterat den ontologiska frågan 

om konst samt frågan om filmmediet betraktat som konst.

Med utgångspunkt i författare, filosofer och teoretiker som Tolstoy, Benjamin, Brecht, 

Heidegger och Nabokov har ett konstbegrepp skisserats.

Enligt uppsatsen ter det sig möjligt att tudela konstupplevelsen såsom den ofta beskrivs 

i ett polärt motsatspar (inspirerat av Benjamin): dels en “ursprunglig” kultrituell 

konstupplevelse och dels en modern socialrituell konstupplevelse. Av dessa två alternativ 

framstår filmmediet i uppsatsens framställning som lämpligare att betrakta som konst ur 

det socialrituella perspektivet.

Uppsatsen föreslår vidare att den kultrituella konstupplevelsen generellt knyter an till 

en företrädesvis borgerlig tanketradition; medan den socialrituella är närmare besläktad 

med en marxistisk eller brechtiansk tanketradition.

I debatten om den svenska filmpolitiken – sedd som diskurs omfattande en lång 

historisk period – ser uppsatsen motsättningen inom dess konstbegrepp upplysa de olika 

debattörernas filmsyn.

Uppsatsens svar på frågan om huruvida konstbegreppet är viktigt i den analyserade 

pressdebatten eller om andra aspekter framstår som viktigare är att filmpropositionens 

ekonomiska aspekt framträder som viktigare än konstbegreppet.

Dock visar uppsatsen även hur detta kan ses som en indirekt spegling av den syn på 

film som konst vilken gör sig påmind i filmpolitikens diskurs: att filmmediet normativt ses 

som en konstform gör att frågan om dess konstfullhet sällan diskuteras. Uppsatsens 

konstdiskussion visar dock att filmens konstfullhet är tämligen enkel att ifrågasätta. Därför 

föreslår uppsatsen att om filmmediet inom diskursen “svensk filmpolitik” inte normativt 

sågs som konst så vore den politiska viljan att värna om det – vilket den svenska 

filmpolitiken ju sedan filmreformen 1963 gått ut på – troligen inte lika självklar. Inte minst 

eftersom filmmediet ju sedan länge förlorat sin status som dominerande massmedium.
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Appendix: Sammanfattning av pressdebatten gällande 2016 års 

filmproposition

Det svenska, så kallade, filmavtalet har – oaktat små förändringar – gällt sedan 1963. 

Filmavtalet beskrivs ofta som ett frivilligt samarbete mellan stat och filmbransch.

Före 1963 var stödet till ny filmproduktion begränsat och ospecifikt utformat samtidigt 

som nöjesskatten på 25 procent av biobiljettspriset kritiserades, inte minst av 

biografägarna.

“Reformen” 1963, initierad av Harry Schein, slopade nöjesskatten och införde därtill ett 

nytt fondsystem där tio procent av biografernas intäkter specifikt gick till att bekosta ny 

“kvalitativ” film. Stiftelsen Svenska Filminstitutet, SFI, upprättades för att hantera 

fondmedlen. 

I regeringens filmproposition publicerad 10 mars 2016 föreslås att fondsystemet slopas 

och att skatten på 25 procent av biobiljettspriset återinförs. Från och med 2017 planeras ny 

filmproduktion stödjas helt via statliga medel. I övrigt är förändringarna överlag 

försumbara jämfört med föregående avtal från 2013.

Frågan som vållat mest debatt i svensk press är det verkligt nya i propositionen. I 

synnerhet biografägare har kritiserat förslaget med hänvisning till förväntade 

konsekvenser såsom att det kommer leda till deras konkurs. Politiker, primärt företrädande 

Allianspartier, har i pressdebatten argumenterat för biografägarnas sak och därtill 

framhållit spörsmålet som ett problem vilket huvudsakligen kommer att drabba 

“kulturutbudet” på landsbygden. Antagonismen mellan storstad/landsbygd är därtill ett 

generellt tema som ofta återkommer i debatten.

Vid sidan om denna huvudfora har de delar av propositionen som gäller 

representations- och framställningsfrågor debatterats och i vissa fall kritiserats för att i för 

hög utsträckning byråkratiskt (och ideologiskt) söka styra filmernas innehåll.
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