
Bilaga: Frågeformulär om genomförandet av Europaparlamentets och rådets 
rekommendation av den 16 november 2005 om filmarvet och konkurrenskraften i 
därtill kopplade branscher (nedan kallad ”rekommendationen”) 
 

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att uppmuntra och bättre tillvarata det europeiska 
filmarvets industriella och kulturella potential genom att systematiskt vidta åtgärder 
för konservering och restaurering, bl.a. strategier för innovation, forskning och teknisk 
utveckling när det gäller konservering och restaurering av biofilmer? 
 Svar: Svenska staten har sedan inrättandet av Svenska Filminstitutet 
(SFI) 1963 finansierat verksamheten vid SFI:s filmarkiv som bl a inbegriper 
konservering och restaurering av i Sverige biografvisad film. 

 
2. Vilka lagstiftande, administrativa eller andra lämpliga åtgärder har man i Sverige 

vidtagit för att se till att biofilmer som ingår i det audiovisuella arvet systematiskt 
insamlas, katalogiseras, bevaras, restaureras och görs tillgängliga för utbildning, 
kulturella ändamål, forskning eller andra liknande icke-kommersiella ändamål (med 
iakttagande av bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter)? Hur 
definierar man i Sverige biofilm som ingår i landets audiovisuella arv? 
 Svar: Svensk pliktexemplarslagstiftning innebär att all i Sverige 
biografvisad film lånas ut till Statens ljud- och bildarkiv för överföring till band- 
eller filformat. Svensk pliktexemplarslagstiftning gäller inte biograffilm i 
originalformat.  

Dock bevaras i princip all biograffilm som visats i Sverige i originalformat 
hos SFI, genom kontraktsbundna avtal eller frivillig deposition. 

Producenter av svensk film som erhåller produktionsstöd från SFI, måste 
– enligt skriftliga avtal - leverera säkerhetsmaterial till SFI:s filmarkiv, så att det 
framtida bevarandet av dessa filmer i originalformat garanteras. Producenter 
måste också leverera annat säkerhetsmaterial i form av bilder, manuskript, 
affischer osv till SFI:s bibliotek. 

Vad gäller svenskproducerad film som ej erhållit finansiellt stöd från SFI 
samlas material in till filmarkivet genom frivilliga depositioner, vilket också 
gäller för visningskopior av utländsk film som haft biografdistribution i Sverige. 

All biofilm som visats i Sverige ingår i landets audiovisuella arv. 
 

3. Vilka lämpliga organ har man i Sverige utsett för att självständigt och yrkesmässigt 
utföra de uppgifter i allmänhetens intresse som beskrivs i punkt 2, och för att 
säkerställa att de har tillgång till de bästa finansiella och tekniska resurser som står till 
förfogande? Hur stor är deras budget för 2007? Hur många anställda har dessa organ 
2007 (om de har andra verksamheter, vänligen lämna uppgift om antalet anställda som 
är knutna till de relevanta verksamheterna). 
 Svar: Svenska Filminstitutets filmarkiv och bibliotek ansvarar för 
insamling, katalogisering, bevarande och restaurering av det svenska filmarvet; 
dvs de filmer som visats på biograf i Sverige. Filmerna görs tillgängliga genom 
utlån till externa intressenter, samt via Cinemateket, SFI. Den sammantagna 
budgeten för dessa SFI-verksamheter uppgick 2007 till 22 Mkr, och antalet 
anställda var 22. 

 
4. Har man i Sverige uppmuntrat de utsedda organen att genom överenskommelse eller 

avtal med rättsinnehavarna ange de villkor på vilka deponerade biofilmer kan göras 
tillgängliga för allmänheten? 



 Svar: Principen för att göra filmer tillgängliga genom verksamhet i egen 
regi (Cinematekets visningar) följer FIAPF General Regulations Concerning 
Trust Deposit of Motion Picture Prints with Film Archives från 1971. De skriftliga 
avtalen om säkerhetsmaterial för filmer som producerats med stöd från SFI 
omfattar inte visningskopior, endast bevarandematerial. 
 

5. Har man i Sverige inrättat eller stött nationella filmakademier eller liknande organ för 
att främja filmarvet? 
 Svar: I Sverige finns en nationell filmakademi, Svenska Filmakademin. 
Forskning och utbildning i filmvetenskap bedrivs vid en rad universitet och 
högskolor. 
 

6. Vilka åtgärder har man i Sverige vidtagit för att öka användningen av digital och ny 
teknik vid insamling, katalogisering, bevarande och restaurering av biofilmer? 

  Svar: Insamling av analogt filmmaterial måste förstås ske analogt. Digital 
leverans av relaterat material, såsom text och stillbild, sker i allt högre grad digitalt. 
All katalogisering av till arkivet insamlat material sker digitalt. Digitalt bevarande 
av filmmaterial förekommer inte, då det inte finns något långsiktigt digitalt 
bevarandemedium. Digital restaurering av film förekommer inom ramen för 
ordinarie restaureringsbudget.  

 
Mer specifika frågor om följande ämnen: 
 
 1. Insamling 
 

7. Vilka åtgärder har man i Sverige vidtagit för att systematiskt samla in biofilmer som 
ingår i landets audiovisuella arv via obligatorisk lagstadgad eller avtalsenlig 
deponering hos de utsedda organen av åtminstone en kopia av hög kvalitet av varje 
sådan biofilm? 

 Svar: Se svar under fråga 2. 
 

• Täcker de all produktion, även de produktioner som inte får några offentliga bidrag? Om 
inte, hur går urvalsförfarandet till? 

Svar: Se svar under fråga 2. 
 

• Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa att den deponerade biofilmen håller teknisk 
kvalitet (i förekommande fall med åtföljande metadata)? 

Svar: Allt material som levereras till filmarkivet enligt skriftliga avtal om 
säkerhetsmaterialleverans måste alltid först godkännas av SFI:s filmarkiv innan 
producenten erhåller hela stödsumman. För material som levereras genom 
frivilliga depositioner ställs inga sådana krav. 
 

• Hur säkerställer man i Sverige att deponeringen sker samtidigt som filmen blir tillgänglig 
för allmänheten, eller högst två år senare? 
 Svar: Vad gäller filmer som omfattas av säkerhetsmaterialleverans säkerställs 
detta i de skriftliga avtalen. För filmer som insamlas genom frivilliga depositioner 
kan detta ej säkerställas. 
 

 2. Katalogisering och inrättande av databaser 
 



Vilka åtgärder har vidtagits (t.ex. en arkiveringskod för filmproduktioner) för att främja 
katalogisering och registrering av deponerade biofilmer och uppmuntra till upprättandet av 
databaser med information om filmerna, med användning av europeiska och internationella 
standarder? 

 Svar: Inga arkiveringskoder för filmproduktioner förekommer i Sverige. 
 

Vilka åtgärder har man i Sverige vidtagit för att främja europeisk standardisering och 
driftskompatibilitet mellan filmdatabaser och deras tillgänglighet för allmänheten, exempelvis 
via Internet, särskilt genom aktivt deltagande av de utsedda organen? 

 Svar: All filmografisk information om filmer i arkivets och bibliotekets 
samlingar finns tillgänglig via www.svenskfilmdatabas.se  
Alla uppgifter om arkivets och bibliotekets bestånd finns tillgängliga via samtliga 
datorer i SFI:s bibliotek, som är öppet för allmänheten. 
 

• Har de svenska myndigheterna bidragit till att inrätta ett nätverk av databaser som 
omfattar det europeiska audiovisuella arvet tillsammans med de berörda organisationerna, 
särskilt Europarådet (Eurimages och Europeiska audiovisuella observatoriet)? 
 Svar: Nej. 
 

• Har de svenska myndigheterna uppmanat arkiverande organ att tillföra sina lager högre 
värde genom att organisera dem i samlingar på EU-nivå, exempelvis enligt tema, 
upphovsman och tidsperiod? 

  Svar: Allt innehav i arkivet är sökbart på upphovsman och produktionsår, om 
dessa uppgifter gått att indentifiera. 

 
 3. Bevarande 
 
Vilka åtgärder (lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder) har vidtagits för att se till att 
deponerade biofilmer bevaras? Åtgärder för bevarande bör särskilt omfatta 
• reproduktion av filmer på nya medier, 
 
• bevarande av utrustning för visning av biofilmer på olika medier. 

 Svar: Inga särskilda åtgärder, utöver vad som ingår i SFI:s filmarkivs uppdrag 
från statsmakterna har vidtagits. Filmer bevaras i arkivets samlingar i för 
ändamålet optimalt avsedda, klimatkontrollerade, kasematter. Reproduktion av 
filmer på nya medier har mer med tillgängliggörande än bevarande att göra. 
 

 4. Restaurering 
 
Vilka åtgärder har vidtagits för att i svensk lagstiftning möjliggöra reproduktion av biofilmer 
som deponerats i restaureringssyfte, och samtidigt se till att rättighetsinnehavare får del av 
den förbättrade industriella potential som deras verk får genom denna restaurering, på 
grundval av ett avtal mellan alla berörda parter? 

 Svar: Filmer som restaureras av SFI kan reproduceras i olika format, t.ex. för 
dvd-utgivning i samarbete med rättighetshavaren. 
 

• Har de svenska myndigheterna uppmuntrat projekt för restaurering av gamla filmer eller 
filmer med högt kulturellt eller historiskt värde? 
 Svar: Ja. 
 

http://www.svenskfilmdatabas.se/


 5. Att göra deponerade biofilmer tillgängliga för utbildning, kulturella ändamål, 
 forskning eller andra liknande icke-kommersiella ändamål 
 
• Har man i Sverige vidtagit lagstiftningsåtgärder eller administrativa åtgärder för att 

utsedda organ skall kunna göra de deponerade biofilmerna tillgängliga för utbildning, 
kulturella ändamål, forskning eller andra liknande icke-kommersiella ändamål, med 
iakttagande av bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter? Var vänlig och 
beskriv närmare de åtgärder som vidtagits. 
 Svar: Ja. I SFI:s uppdrag från de svenska myndigheterna ingår att göra 
deponerade filmer tillgängliga förs forskning och allmänhet. Detta sker via arkivets 
och cinematekets verksamheter, som helt finansieras med statliga medel. 
 

• Har man i Sverige vidtagit lämpliga åtgärder för att se till att personer med 
funktionshinder har tillgång till de deponerade biofilmerna, med iakttagande av 
bestämmelserna om upphovsrätt och närstående rättigheter? Var vänlig och beskriv 
närmare de åtgärder som vidtagits. 
 Svar: All verksamhet som bedrivs av arkiv och cinemateket för att göra 
deponerade filmer tillgängliga är öppen för alla. Inga särskilda åtgärder har 
vidtagitrs. 
 

 6. Yrkesutbildning och mediekompetens 
 
Vilka åtgärder har vidtagits för att främja yrkesutbildning inom alla områden med anknytning 
till filmarvet i syfte att verka för ökat tillvaratagande av filmarvets industriella potential? 

 Svar: Inga. 
 

Vilka åtgärder har vidtagits för att främja användning av filmarvet som ett sätt att förstärka 
den europeiska dimensionen inom utbildning och främja den kulturella mångfalden? 

 Svar: Inga. 
 

Vilka åtgärder har vidtagits för att uppmuntra och främja undervisning i bild, filmproduktion 
och mediekompetens på alla utbildningsnivåer samt inom yrkesutbildningsprogram och 
europeiska program, enligt det som slås fast i Europaparlamentets och rådets rekommendation 
av den 16 november 2005 om filmarvet och konkurrenskraften i därtill kopplade branscher? 

 Svar: SFI uppmuntrar och stödjer samtliga kommuner i Sverige att bedriva 
skolbioverksamhet. SFI har inlett ett projekt för att inom ramen för 
skolbioverksamheten även kunna använda filmhistoriskt material. 
 

Vilka åtgärder har vidtagits för att i utbildningssyfte främja ett nära samarbete mellan 
producenter, distributörer, utgivare och filminstitut? 

 Svar: Inga. 
 

 7. Deponering 
 
Har man i Sverige infört ett system för frivillig eller obligatorisk deponering av 
 
• bimaterial och reklammaterial som har anknytning till biofilmer som utgör en del av det 

nationella audiovisuella arvet, 



 Svar: Ja, se svar under fråga 2 vad gäller avtal om säkerhetsmaterialleverans. 
Därtill finns etablerade system för frivillig deponering av kringrelaterat material till 
SFI:s bibliotek. 
 

• biofilmer som utgör en del av andra länders nationella audiovisuella arv, 
 Svar: Ja, se svar under fråga 2. 
 

• annat material med rörliga bilder än biofilmer, och 
 Svar: Ja, SFI:s filmarkiv i Grängesberg bevarar filmer som ej producerats med 
avseende på biografvisning (amatörfilmer, beställningsfilmer, föreningsfilmer). 
 

• gamla biofilmer. 
 Svar: Ja 
 

 8. Samarbete mellan utsedda organ 
 
Hur uppmuntrar och stöder de svenska myndigheterna utsedda organ att utbyta information 
och samordna verksamheten på nationell och europeisk nivå för att exempelvis 
• a) se till att metoderna för insamling och konservering är enhetliga och databaserna 

dirftskompatibla, 
 Svar: Enligt regleringsbrev sker filmarkivets verksamhet i samråd med Statens 
ljud- och bildarkiv. På internationell nivå samarbetar filmarkivet med liknande 
institutioner anslutna till den europeiska filmarkivföreningen ACE och den 
internationella filmarkivfederationen FIAF. 
 

• b) ge ut, exempelvis i dvd-format, arkivmaterial med textning på så många som möjligt av 
Europeiska unionens språk, i samtliga fall med iakttagande av bestämmelserna om 
upphovsrätt och närstående rättigheter, 
 Svar: I samarbete med rättighetsinnehavare gav SFI 2007 ut sex svenska 
stumfilmsklassiker, textade på engelska, franska, tyska, spanska, italienska och 
portugisiska. 
 

• c) sammanställa en europeisk filmografi, 
 Svar: Nej. 
 

• d) utarbeta en gemensam standard för elektroniskt informationsutbyte, 
 Svar: Nej. 
 

• e) genomföra gemensamma forsknings- och utbildningsprojekt som samtidigt främjar 
utvecklingen av europeiska nätverk för filmskolor och filmmuseum. 
 Svar: Restaureringssamarbeten sker kontinuerligt med andra arkiv anslutna till 
ACE. 


