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Några ord
från vd

V

älkommen till denna historiska översikt för hur
jämställdhetsarbetet har bedrivits inom Svenska
Filminstitutet. Skälet till skriften är den stora inter
nationella uppmärksamhet som vårt arbete har fått,
och de många frågorna. Jag får många gånger allt
beröm för ett arbete som inte alls bara bygger på mitt beslut, när
jag tillträdde i oktober 2011, att verkligen ta målet om jämställd
het på allvar. I dag, sex år senare, kan vi konstatera att det har
gått att åstadkomma ett jämställt stödsystem utan kvotering och
med ökad kvalitet som resultat. Vägen dit har varit b eroende
av min beslutsamhet som ledare, men också av det arbete som
gjorts av alla andra. Sverige har en förmånlig ställning som ett
rikt land, utan krig de senaste seklen och under många år en
stabil majoritetsregering. Det har gynnat jämställdhetsarbetet i
takt med att samhället i stort har blivit mer jämlikt.

Anna Serner

är vd för Svenska Filminstitutet

Även tidigare regeringar, aktörer i branschen, mina vd-före

Foto: Marie-Therese Karlberg

trädare samt personalen på Filminstitutet har i högsta grad varit
en förutsättning för hur svensk filmproduktion ser ut idag. Det
som har tillkommit sedan 2011 har varit konkretiserade mål och
ambitioner och en tydlig kommunikation.
Sverige kan inte stå som modell för andra länder – omvärlden
måste göra sitt eget arbete. Vi tror ändå att arbetsmetoden på
Svenska Filminstitutet kan sprida en förståelse och kunskap,
delvis genom att beskriva vårt jämställdhetsarbete före 2011,
och delvis redogöra för hur vi har agerat därefter för att nå
våra mål.
Ännu har vi inte nått målet om en filmproduktion som ser
bortom kön, etnicitet, HBTQ och funktionsvariationer. Vi
behöver få en breddad representation både framför och bakom
kameran. För det fortsatta arbetet med detta har vi tagit fram
en ny handlingsplan. I den handlingsplanen ingår det konkreta
målet att sprida kunskap. Det är därför denna rapport har tagits
fram, den första av många. Vi hoppas att kunskap ska leda oss
till en långsiktigt hållbar filmbransch där alla har samma villkor.

”

I dag, sex år
senare, kan
vi konstatera
att det gick att åstadkomma ett jämställt
stödsystem och med
ökad kvalitet som
resultat.
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Tidningen Swedish Film, som Filminstitutet producerar,
samlade ihop 30 av de ledande kvinnliga regissörer för
en plåtning till vårnumret inför filmfestivalen i Cannes
2016.* Foto: Johan Bergmark
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D

et finns ett antal goda råd som brukar ges då orga
nisationer eller branscher vill arbeta för ökad
jämställdhet. Ett av råden handlar om att diskutera
vilket argument som ska kommuniceras ut i den egna
organisationen/branschen som förklaring på varför
jämställdhet är bra just här. Det finns flera argument som kan
användas för att skapa legitimitet och engagemang, till exempel
demokrati, rättvisa, kompetens, kvalitet, lönsamhet, god arbets
miljö eller utveckling. I olika branscher används olika argument.
Ibland har argumentet inte formulerats alls, och då kan osäkerhet
och motstånd mot förändring uppstå. Ibland byts argumentet som
ett resultat av att processen i förändringsarbetet har gått vidare.
I filmbranschen, i likhet med flera andra delar av kultur
sektorn, har kvalitetsargumentet blivit det mest dominerande.
Detta är ett direkt svar på att jämställdhet ofta sätts i motsats till
kvalitet, antingen prioriteras det ena eller det andra, men i grun
den ses de som oförenliga. Att aktivt anamma kvalitet som argu
ment för att arbeta med jämställdhet inom film är därför ett steg
vidare från att enbart se rättvisa och lika villkor som argument,
eftersom kvalitet berör ett kärnvärde inom filmvärlden. Detta
liknar situationen inom vetenskap och forskning, där också
argumentet kvalitet blivit alltmer vanligt.

Anna Wahl

Foto: C Andersson

är professor och vice rektor vid
Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm. Hon är utbildad civil
ekonom vid Handelshögskolan
och disputerade där 1992 med
avhandlingen ”Könsstrukturer i
organisationer – Kvinnliga civil
ekonomers och civilingenjörers
karriärutveckling”. 2008 utnämndes Wahl till professor i genus,
organisation och ledning vid KTH:s
institution för industriell ekonomi
och organisation. Hennes forsk
ningsområden är organisation
och ledarskap med särskilt fokus
på genus och feministisk teori.
Hon har deltagit i flera projekt i
samarbete med Filminstitutet och
är en v iktig resurs i kunskapen om
filmbranschen och dess organisation ur ett genusperspektiv.

Jämställdhet handlar dels om strukturer, det vill säga vilka
villkor som möjliggör eller omöjliggör för människor att få göra
film (eller forskning). Det handlar också om själva innehållet i
det vi gör, vilka ämnen, frågor, berättelser och tolkningar som
öppnas upp inom film (eller forskning), då villkoren möjliggör fler
röster och idéer. Att jämföra betydelsen av struktur och betydel
sen av kultur är vanligt inom jämställdhetsarbete. I verkligheten
är struktur och kultur naturligtvis helt sammanflätade och svåra
att skilja ut. Som analytiska verktyg är de användbara. Genom att
fördela resurser på ett mer genomtänkt sätt skapas en ny struktur
inom film, där både kvinnor och män skriver manus, regisserar
och producerar film. Har vi därigenom skapat en mer inkluderan
de kultur, där diskriminering och förminskning av kvinnor har
upphört? Inte nödvändigtvis. Men, troligen ökar möjligheterna
för att främja ett annat arbetsklimat, en annan dominerande k ultur
i branschen. Spelar det sedan någon roll vilken könsfördelning vi
har i nyckelfunktioner inom film för vilka filmer vi får? På vilka
olika sätt spelar det roll? Och för vem? Detta är intressanta frågor
med komplexa svar. Studier visar att det faktiskt verkar spela roll
för exempelvis förekomst av slentrianmässiga uttryck för sexism
i film, där detta förekommer i mindre utsträckning i filmer regis
serade av kvinnor. Det är därför viktigt att fortsätta ha ögonen på
könsfördelning såväl bakom som framför k ameran, och kanske
framför allt hur relationen däremellan ser ut.
Ökad jämställdhet inom film handlar både om förändrade
antalsfördelningar och om ökad medvetenhet och kunskap som
utmanar kulturen inom film. I ett systematiskt förändringsarbete
kopplas detta samman genom argument, medvetenhet, metoder
och målsättningar. Då kan det hända mycket spännande inom
filmvärlden. Att Sverige kan ta täten och fortsätta vara en inspira
tionskälla i ett internationellt sammanhang gör det hela än mer
angeläget.

”

Ökad
jämställdhet
inom film
handlar både om
förändrade antalsfördelningar och om
ökad medvetenhet och
kunskap som utmanar
kulturen inom film.
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Varför en rapport om
jämställdhet?
Vi vill inspirera till att börja arbeta mer aktivt med jämställdhetsfrågor och visa att det går
att uppnå förändring genom systematiskt arbete, och att jämställdhet kan vara ett verktyg
för att öka kvaliteten.

Vi hade som en målsättning att inget kön skulle
vara representerat med mindre
än 40 procent” 

Åse Kleveland, vd 2000–2006

Diskussionen om jämställdhet
var redan levande när jag kom
in i bilden, efter Åse. Det var ett tydligt mål och det togs många initiativ.
Det var ju främst med producenter
vi nådde målet om 50/50 men med
regissörer nådde vi inte ända fram.”

Cissi Elwin, vd 2006–2010

Vi ska årligen ta fram en jämställdhetsrapport. Denna
är den första av årliga rapporter
och ger den historiska kontexten.
Kommande rapporter kommer
bli mer specifika i olika teman,
exempelvis jämförande studier
med andra länder.”

Anna Serner, vd 2011–nuvarande

D

en här rapporten är ett initiativ från Filminstitutet;
att sammanfatta, överblicka och sprida kunskap
om vårt arbete med jämställdhet inom svensk film.
Förutsättningarna för Filminstitutet att arbeta så
intensivt med detta har möjliggjorts av flera olika
saker; det övergripande jämställdhetsarbetet i Sverige, det inten
sifierade jämställdhetsarbetet på olika håll inom filmbranschen,
flera regeringar med tydligt fokus på jämställdhet, många drivna
personer på Filminstitutet och en medvetenhet om betydelsen av
flera perspektiv inom filmen.
Även om jämställdhetsarbetet länge varit en del av
Filminstitutets verksamhet intensifierades det betydligt från
år 2000 då Åse Kleveland steg in som vd. Det var även då, år
2000, jämställdhet i filmbranschen första gången nämndes i en
proposition från regeringen. Här gav regeringen ett särskilt upp
drag till Filminstitutet, utanför det så kallade filmavtalet (där
jämställdhet ännu inte var inskrivet), att kontinuerligt börja föra
statistik över könsfördelningen på nyckelpositionerna manus
författare, producent och regissör.
Arbetet intensifierades ytterligare av kommande vd:ar Cissi
Elwin, 2006–2011 och nuvarande vd, Anna Serner.

Arbetet har de senaste åren även spridit sig utanför Sveriges
gränser, och den internationella uppmärksamheten och intresset
kring film och jämställdhet har aldrig varit större. Arbetet handlar
också om kvalitet där jämställdhet är ett verktyg på vägen till en
ökad kvalitet inom svensk filmproduktion. Genom att bredda
perspektiven och ge plats för fler röster kommer fler människor
att känna igen sig och filmerna kommer att tilltala och vara aktu
ella för fler. Kort och gott, för att spegla den verklighet vi lever
i behövs fler, och olika, perspektiv. Filminstitutet har tagit flera
viktiga steg mot en mer jämställd filmbransch, och uppnådde
2015 målet att fördela stöden för lång spelfilm lika mellan
kvinnliga och manliga regissörer.

Syftet med rapporten är:
Att fler ska inspireras av Filminstitutets arbete och börja
jobba mer aktivt med frågorna.

Vi vill visa att det går att uppnå förändring genom metodiskt
och systematiskt arbete och att jämställdhet är ett verktyg för att
uppnå ökad kvalitet.
4

Sameblod, Återträffen och
Apflickorna är de tre
svenska filmer som fått
högst betygsindex de
senaste tio åren.
Foto: Sophia Olsson,
Jonas Jörneberg och TriArt
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Jämställdhetens
framväxt i Sverige
Filminstitutets arbete med jämställdhet har till stor del möjliggjorts av det generella arbetet
med jämställdhet som bedrivits i Sverige sedan mitten av 1970-talet. För att tydliggöra detta
gör vi ett kort nedslag i historien om hur jämställdheten kom att bli en het fråga i Sverige
sedan början av förra sekelskiftet. ¹

1900-talets början

Under 1900-talets första tio år växte socialdemokratiska parti
er, fackföreningsrörelsen och nykterhetsrörelsen fram. Sverige
utvecklades mer och mer från jordbruks- till industriland.
Kvinnor fick rösträtt 1919 (med ett första riksdagsval 1921).
Kvinnor blev också under 1920-talet myndiga, likställda män i
giftermålsbalken och kvinnor fick och började ta plats på läro
verk och på statliga tjänster. I takt med industrialiseringen och att
samhället utvecklas uppstod fler arbetsmöjligheter och behovet
av kvinnlig arbetskraft ökade även om de flesta kvinnor fortfa
rande a rbetade främst i hemmet.

1930- och 40-talen

Under denna period led västvärlden av många påfrestande
faktorer: lågkonjunktur, krig och en tuff efterkrigstid. Samtliga
omständigheter som krävde att allt fler kvinnor behövdes på
arbetsmarknaden. Många kvinnor splittrades i sina uppgifter
mellan att vara hemmafru och att arbeta. Låga födelsetal väckte
debatt och frågan om en ändrad familjepolitik kom på agendan
i takt med flera viktiga publikationer såsom Alva och Gunnar
Myrdals ”Kris i befolkningsfrågan”. För att uppmuntra barna
födande inledde staten en aktiv familjepolitik med bättre villkor
för lån och bidrag till bostäder för barnfamiljer. Barnbidraget
infördes även under denna period.

1950-talet

1950-talet präglades av hemmafruidealet men det blev allt tyd
ligare att arbetsmarknadens behov inte kunde täckas av enbart
de ogifta och arbetande kvinnorna. Men det som försvårade för
även gifta kvinnor att börja arbeta var att det inte fanns någon
barnomsorg att tala om. Trots detta drogs fler och fler kvinnor in
i olika typer av yrken.

1960-talet

Det var först under 1960-talet som debatten kring jämställdhet
började växa ordentligt och en jämställdhetspolitik började ta
form. Kvinnors arbetskraft var nödvändig och hemmafruidealet
ifrågasattes. Även könsrollerna kom att hamna under lupp och
könsrollsdebatten tog fart under detta årtionde och förklarades
av inlärda och socialt formade förväntningar på kvinnor och
mäns samhälls- och familjeroller. Kvinnorörelsen tog en t ydlig
form och gjorde sin röst hörd genom olika grupper, så som
Grupp 8, vars frågor behandlade lika lön, daghem och fri abort.
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1970-talet

Under 1970-talet skapades många av de reformer som ligger till
grund för dagens jämställdhetspolitik. Debatterna kring män
och kvinnors lika värde, rättigheter och skyldigheter lyftes och
diskuterades på olika arenor i samhället. Särbeskattningen och
den könsneutrala föräldraförsäkringen infördes, b arnomsorgen
utökades när det nu fanns en samsyn kring att samhället och
familjen skulle dela på ansvaret. Alla dessa reformer under
lättade kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Men i takt med
detta blev också den könsuppdelade arbetsmarknaden påtag
lig. Kvinnor anställdes främst inom den allt mer expanderade
offentliga sektorn (hemmafruns jobb flyttade ut i samhället)
medan män arbetade privat och på företag. Rollerna är bestå
ende men arbetsområdet har förflyttats.

1980-talet

Under 1980-talet bildades Jämställdhetsombudsmannen just i
syfte att motverka den könssegregerade och skeva arbetsmark
naden. Diskriminering på grund av kön förbjöds i arbetslivet
och det ställdes också tydligare krav på arbetsgivarna att aktivt
arbeta med jämställdhet. Inom universitetsvärlden började nu
även forskning kring kön och jämställdhet att växa fram, det
som senare kom att bli genusvetenskap (där genus innebär
socialt kön, alltså roller som vi konstruerar, inte föds till).

1990-talet

Vidare under 1990-talet låg fokus på begreppet makt där löne
frågor, uppvärderingen av kvinnligt arbete och kvinnlig repre
sentation på olika ledande positioner var i fokus. Även sexuali
sering av kvinnor i medier var ett stort ämne under 1990-talet
och lagstiftning kring våldtäkt och diskriminering skärptes.
Under 1990- och 2000-talet blir genusvetenskap ett vedertaget
universitetsämne.

2000-talet

Under 2000-talet fortsätter makt och sexualisering i medier
vara de största frågorna men även våld mot kvinnor hamnar i
fokus. Individualiserad föräldraförsäkring, insatser kring löner
och skärpta krav på arbetsplatser att kartlägga och a nalysera
bestämmelser och praxis om löner och anställningsvillkor
införs. En stor del av den genusvetenskapliga forskningen bely
ser också starkt hur vi från barnsben internaliserar de roller vi
tilldelas, till stor del baserat på könstillhörighet.
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Bångstyren bästa bot
mot sega strukturer?
Parallellt med den generella framväxten av jämställdhet i Sverige så pågick även
förändringar i filmbranschen. Maria Jansson, lektor och docent i statsvetenskap,
beskriver hur jämställdheten har tagit plats i filmbranschen.

D
Maria Jansson

är lektor och docent i statsvetenskap vid Stockholms Universitet.
Ett av hennes forskningsintressen
är kritiska studier av jämställdhets
politik, bland annat inom film
branschen. Ett urval av Janssons
publikationer är: ”Distribution, produktion och jämställdhet i film
branschen: En studie av svensk
filmpolitik”, Nordicom information
(2016), ”En riktig snyftare: Om
distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen”, Wift
(2013) och ”The Fast Track: Om
vägar till jämställdhet inom filmbranschen”, Wift (2011). Hon
kopplar samman jämställdhetens
framväxt i Sverige, med hur det sett
ut specifikt för filmbranschen och
kvinnors roller och möjligheter till
agerande inom denna. Texten bygger på två av Janssons vetenskapliga artiklar.²
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e senaste åren har Sverige framställts som ett före
gångsland när det gäller jämställdhet i filmbran
schen. Men hur har arbetet med jämställdhet växt
fram? Och hur har det inkorporerats i filmpolitiken?
Det är en historia om kvinnors krav, om jämställd
hetspolitiska åtgärder – och om problem som uppstår i mötet
mellan jämställdhetspolitiken och filmavtalet.
Det svenska filmavtalet brukar beskrivas som en internationellt
unik konstruktion eftersom det var en frivillig överenskommel
se om samarbete mellan filmindustrin och dess olika aktörer som
producenter, distributörer och biografägare å ena sidan och staten
å den andra. Filmavtalet utgjorde på så sätt en plattform för för
handlingar mellan de ingående parterna. Avtalet var i första hand
ett samarbete kring finansiering av filmproduktion, men i sam
band med att avtalet kom till skapades också stiftelsen Svenska
Filminstitutet, med bland annat den första filmskolan i Sverige.
Avtalet kan alltså ses som del av ett större statligt engagemang
och som ett sätt att organisera statens styrning av det filmkultur
ella området. När kraven på jämställdhet plockades upp av staten
och formulerades som målsättningar i filmpolitiken så fogades de
in i redan befintliga strukturer. Samtidigt var jämställdhetsåtgärd
erna modellerade enligt ett mönster för hur staten arbetat med
jämställdhet på andra områden. När film och jämställdhet möttes
innebar det att två olika värdesystem skulle föras samman.

Kvinnors krav och statens
jämställdhetsåtgärder
På 1970-talet blomstrade organiseringen av kvinnor inom många
områden, inte minst inom filmområdet. Svenska kvinnors film
förbund startade 1975 inspirerade av kvinnor i andra länder,
av de många kvinnofilmfestivaler som arrangerades i Norden
och i Europa, och av den så kallade andra vågens feminism.
Diskussioner om kvinnors annorlunda sätt att visualisera tid och
rum, kombinerades med tanken att kvinnors erfarenheter skulle
gestaltas på film och leda till medvetandegörande och frigörelse.
Krav på att kvinnors filmer skulle visa ”vanliga” kvinnors var
dag samsades med kritik av de borgerliga kvinnoidealen.
I mitten av 1980-talet ändrades den feministiska diskursen
och började ifrågasätta om kvinnor på ett enkelt sätt kunde sägas
vara en enhetlig kategori: går det verkligen att gestalta gruppen
kvinnors erfarenhet på film och är det kvinnliga filmskapares
uppgift att göra det? Rapporter om hur svårt det hade blivit för
kvinnor att kunna finansiera sitt filmskapande ersatte dessutom

Mai Zetterling ses som en pionjär inom filmskapandet.
Hon både producerade, regisserade och skrev manus
till sina filmer. Något ofrivilligt och tydligen helt utan
feministiska avsikter, kom hon att bli en förebild för
senare generationer av kvinnliga filmare.
Foto: Filminstitutets bildarkiv
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Marianne Ahrne blev historisk när hon
som första kvinna vann en Guldbagge
för bästa regi 1977 för hennes
debutfilm Långt borta och nära, 13 år
efter att priset började delas ut.
Foto: Filminstitutets bildarkiv

diskussioner om kvinnors estetik. ”Hur ska vi kunna prata om
ett kvinnligt formspråk om det inte finns några kvinnliga film
skapare?”, undrade en av arrangörerna av kvinnofilmfestivalen
i Créteil i en intervju i tidskriften Film & TV 1983.
Första gången kvinnor nämndes i en svensk propositionstext
var belysande nog i ett remissvar från Svenska kvinnors film
förbund 1993 där de påpekade att bara nio procent av alla pro
ducenter är kvinnor och att ett särskilt stöd för att öka andelen
kvinnor borde införas. Från och med denna tidpunkt kan det
sägas att jämställdhetsdiskussionen inom filmbranschen fram
för allt började handla om just antalet kvinnor med möjlighet
att göra film. Det är också viktigt att komma ihåg att kvinnors
närvaro var en het potatis på den politiska dagordningen i all
mänhet vid den här tidpunkten. Stödstrumpornas ”hot” om att
bilda parti i valet 1991 satte eld i baken på partierna och särskilt
socialdemokraterna ville gärna se ”varannan damernas”, eller
vad som ibland kallades för kvotering, både till politiska för
samlingar och andra beslutande organ.
I propositionen som föregår filmavtalet 2000 3 diskuterades
problemet med manlig dominans. Framför allt var det andelen
kvinnor som deltog i beslutsfattandet som togs upp. År 2000
utgick ett regeringsuppdrag till Filminstitutet att arbeta för ökad
jämställdhet och att producera könsuppdelad statistik för att
f ölja utvecklingen i fråga om hur många kvinnor och män som
gör film med stöd från Filminstitutet. 4
Uppdraget att öka jämställdheten initierades alltså från
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regeringshåll och dessa målsättningar hade växt fram i ett
helt annat sammanhang och utifrån andra värderingar än de
som gav upphov till filmavtalet. Trots att jämställdhetsmålet
i praktiken skulle uppnås genom att påverka fördelningen av
produktionsstöd, gick uppdraget inte via filmavtalet och för
handlingar mellan parterna, utan regeringen vände sig direkt till
Filminstitutet i sitt försök att öka jämställdheten. Åse Kleveland
som var vd för Filminstitutet 2000–2006 var känd som en jäm
ställdhetsförespråkare och hon såg till att ta fram statistik, initie
rade utbildningar och beställde rapporter.
När filmavtalet omförhandlades 2006 lades ett avsnitt med

målformuleringar till och ett av dem handlade om jämställdhet.
En paragraf om att fördelningen av produktionsstöd skulle ske
så att nyckelposterna producent, regissör och manusförfattare
var fördelade enligt kvoten 40/60 i de filmer som fick stöd från
Filminstitutet, tillkom också. Målet var inte bara att fler kvinnor
skulle få göra film, utan också att en ökad närvaro av kvinnor
skulle leda till mer jämställda arbetsvillkor. I propositionen
inför 2013 års avtal, som denna gång skrevs av en borgerlig
regering, beskrivs en jämn fördelning av antalet kvinnor och
män som ett värde i sig, det vill säga paragrafen i avtalet, som
denna gång förespråkar en ”jämn fördelning”, syftar till att få in
fler kvinnor, och inte nödvändigtvis till något utöver det.
Debatten om jämställdhet är självklart vidare än propositio
nerna, och i både medier och i den statliga utredningen Vägval
för filmen 5 ledd av Mats Svegfors, beskrivs en ökad andel
kvinnor bland filmarbetarna som en garant för att de filmer som
produceras gestaltar en mångfald perspektiv och e rfarenheter
på film. I detta läge kan sägas att staten och dess företrädare
knutit tre olika förhoppningar till målet om jämn fördelning av
produktionsstöd:
● Att det ska bli fler kvinnor på nyckelpositionerna producent,
regissör och manusförfattare.
● Att fler kvinnor ska leda till bättre villkor för kvinnor i
filmbranschen.
● Att fler kvinnor ska bidra till att garantera att en mångfald
berättelser och perspektiv gestaltas på vita duken.

Sega strukturer och väjningsplikt

Ett problem som uppenbarat sig är att jämställdhet har kommit
att ställas mot de värden som genomsyrar filmpolitiken i övrigt.
De två mest centrala värdena i filmavtalet var kvalitet och hur
stor publik filmen drog. De olika stöden delades ut baserat på
dessa två parametrar och Filminstitutet använder fortfarande idag
ett kvalitetsmått baserat på ett recensionsindex och mätningar av
antalet sålda biljetter för att utvärdera hur stöden delats ut.
Både kvalitet och biljettförsäljning handlar om den färdiga
produkten, det vill säga filmernas innehåll och hur många som
ser dem. Jämställdhetsmålet handlar däremot om själva produk
tionen; vad som sker bakom kameran och vem som gör filmerna.
Skillnaderna mellan de här principerna har använts som ett argu
ment mot jämställdhet. Manliga (och någon enstaka kvinnlig)
filmskapare och även beslutsfattare, har under årens lopp i olika
uttalanden i media uttryckt en oro för att jämställdhetsmålet
kommer att leda till att svensk film kommer att bli sämre, eller
att en högre andel kvinnor kommer leda till att det görs film
”som ingen vill se”. 6 I dessa uttalanden knyts kvalitet och publik
framgång på olika sätt till män och maskulinitet. Exempelvis
finns det en del som menar att kvinnor inte vågar eller vill ge sig

Programtidning för SKFF:s första kvinnofilmfestival 1983.
Foto: Eva Hedling

in i kommersiella filmprojekt eftersom de är så arbetskrävande
och riskfyllda. På så sätt skapas godtyckliga förklaringar till
att det är färre kvinnor som gör film. Förklaringarna kan låta
logiska, men samtidigt konstruerar de kvinnor och kvinnlighet
på ett sätt som ger en bild av att kvinnor inte passar in i film
branschen och dess villkor. En manlig norm reproduceras där
med och jämställdhet beskrivs som något som inte är önskvärt.
Genom att skapa en konflikt mellan de rådande värdena kva

litet och publik framgång å ena sidan och jämställdhet å den
andra, kan jämställdhet alltså motarbetas på ett legitimt sätt.
Detta blir ännu tydligare vid en närmare titt på hur jämställdhet
diskuteras av filmavtalets olika parter. I det här sammanhanget
är det viktigt att tänka på att filmavtalet bidrog till att forma
relationerna mellan de olika parterna i avtalet. Biografägarna,
särskilt SF som stod för en stor del av pengarna till avtalet
genom den tioprocentiga avgiften på biobiljetter, fick mycket
makt genom sitt ekonomiska åtagande. För distributörerna var
en viktig källa till makt istället att filmer som sökte stöd hos
Filminstitutet behövde visa att de hade en distributör. De kunde
på så sätt påverka vilka filmer som kunde söka stöd och vilka
som inte kunde det. Automatstödet, som infördes i avtalet 2013
ökade distributörernas makt, eftersom stödet delvis baserades
på deras uppfattning om hur stor publik en film kunde få.
I intervjuer med distributörer uppger flera att de arbetar efter
kommersiella principer snarare än med jämställdhet. Detta
återspeglas till exempel i det faktum att det icke vinstdrivande
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Folkets bio, som aktivt arbetar efter en jämställdhetsprincip,
har en oproportionerligt stor andel av de filmer som går upp på
bio med en kvinna som regissör. Dessutom är dessa filmer ofta
dokumentärer med förhållandevis låg budget. Att jämställdhet
får ge vika för andra principer eller värden som framställs som
viktigare, har kallats en jämställdhetens väjningsplikt av de
norska statsvetarna Hege Skeije och Mari Teigen. 7 Fenomenet
har iakttagits på många områden, inte bara inom film. En
viktig del av förklaringen till väjningsplikten är att jämställd
het framstår som mindre viktigt än andra principer som
funnits längre på området. På så sätt uppfattas det som både
rimligt och rätt att inte v erka för att det uppställda jämställd
hetsmålet ska nås.

Radikala tolkningar och bångstyriga kvinnor
Men vad spelar de här problemen för roll när vi redan vet att
jämställdhetssatsningarna har gett effekt? För att besvara den
frågan är det viktigt att först bestämma sig för vilken effekt som
är viktig. Det har blivit fler kvinnor på de tre nyckelpositionerna
regi, producent och manus bland de filmer som får stöd av
Filminstitutet. Å andra sidan skiljer sig kvinnors villkor fortfa
rande från mäns, både vad gäller storleken på budget och vilken
kommersiell kraft deras distributör har att sätta bakom filmen.
Båda dessa faktorer har betydelse för hur stor publik en film
kommer att nå. Vi vet ganska lite om huruvida kvinnor bakom
kameran leder till att olika perspektiv och erfarenheter gestaltas
på film. Av målen för jämställdhetspolitiken är det alltså bara
det första, att fler kvinnor ska ha gjort film, som vi säkert vet har
gått i rätt riktning.

Enligt feministisk forskning är det viktigt att undersöka vilka
villkor för kvinnor som olika satsningar på jämställdhet leder
till snarare än att bara titta på ifall antalet kvinnor har ökat.
Detta eftersom kvinnors underordning ofta återskapas på andra
sätt när kvinnor väl tagit plats på nyckelpositioner. På filmom
rådet tycks det fortfarande råda ojämn fördelning av resurser
och av möjligheten att nå ut till en publik. Det positiva är att
det finns flera inblandande aktörer som tolkar jämställdhet mer
radikalt än att det enkom handlar om antalet kvinnor bakom
kameran. Filminstitutet har under vd Anna Serner ibland gjort
just sådana mer radikala tolkningar av jämställdhet. Smolket
i glädjebägaren utgörs av att de sega strukturerna lätt återtar
makten om de som varit aktiva för att genomföra jämställd
het slutar.
En annan feministisk kritik mot j ämställdhetsåtgärder är
att de fokuserar på individuella kvinnor snarare än på möjlig
heterna för kvinnor att mobilisera och agera för ytterligare
förändring, vilket stämmer in på åtgärdernas utformning på
filmområdet. Detta problem är det bara kvinnors egen organise
ring som kan rå på. Att kvinnor går samman, att de kräver och
verkar för förändring är dock en svår strategi i en ganska liten
filmbransch. Inte sällan leder sådana aktiviteter till att kvinnor
uppfattas som bångstyriga, gnälliga och omöjliga att s amarbeta
med, och det blir svårare för dem att överleva i branschen.
Men det kan också ge effekt. Och det är inget dåligt facit att
kvinnors organisering och krav har gett utdelning i politiska
målsättningar och ett ökat antal kvinnor som gör film, även om
det återstår mycket arbete.
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Harry Schein, dåvarande vd och skapare av
Svenska Filminstitutet och den filmreform
som höll i över 50 år, ses här tillsammans
med en klippare. Foto: Anders Engman/TT

Ett förändrat uppdrag
Arbetet med jämställdhet har alltid påverkats av de styrdokument som reglerar Filminstitutets
verksamhet. Filmavtalet och regeringens propositioner styr i hög grad vårt arbete.

F

ilminstitutets verksamhet regleras genom styrdoku
ment från regeringen och kulturdepartementet. De
styrdokument Filminstitutet har att förhålla sig till är:
● Filmavtalet, fram till och med 2016
● Budgetpropositioner från kulturdepartementet
Filmavtalet, som upprättades under 1960-talet av Harry Schein,
var en överenskommelse mellan filmbransch och stat för att
få ökat inflytande och närmare samarbete i syfte att stötta ny
svensk film. En tioprocentig avgift lades på varje biobiljett
vilket oavkortat gick till svensk filmproduktion, utöver det sköt
staten till resurser. Från och med första januari 2017 är Svenska
Filminstitutet helstatligt och därmed tas den tioprocentiga av
giften bort och samtliga pengar kommer direkt från staten.
Inför 2000 års filmavtal fördes diskussioner om att föra
in jämställdhet i avtalet. Detta blev dock ej fallet, istället fick
Filminstitutet parallellt med filmavtalet särskilda uppdrag
och satsningar på jämställdhet från regeringen. År 2000 var
således första gången jämställdhet skrevs in i ett uppdrag till
Filminstitutet där dåvarande regering uppmanade Filminstitutet
att påverka stödfördelningen. I propositionen från 2000 sades
det att ”en viktig uppgift för filmpolitiken bör vara att förbättra
kvinnliga filmskapares villkor”. Förändringsarbete initierades

och aktiviteter och utredningar sjösattes. Trots det uppnåddes
inte målet om jämställdhet och i Filmavtalet 2006 skrev reger
ingen och filmavtalets parter in uppdraget i 2006 års filmavtal,
ett tydligare uppdrag än det som tidigare kommit från regeringen
i en proposition.
Parterna i avsiktsförklaringen om ett nytt filmavtal 2006 är
överens om att ett av målen med ett nytt filmavtal skall vara
att förbättra kvinnliga filmskapares villkor. Parterna är vidare överens om att ett nytt filmavtal skall genomsyras av ett tydligt genusperspektiv, som kommer till uttryck både i riktlinjerna för fördelningen av de olika stöden och i övergripande målformuleringar /…/
Sedan 2000 är ett av de övergripande målen för statens filmstöd
att förbättra kvinnliga filmskapares villkor. Sedan 2003 har detta
mål, för att förtydliga Svenska Filminstitutets jämställdhetsuppdrag, kompletterats med målet att öka andelen kvinnor bland de
filmskapare som får produktionsstöd” 
(prop. 2005:8 s 50).

Det framgår att Filminstitutets stödfördelning skulle sträva
efter att nå en 40/60 fördelning. Till skrivningen fanns dock en
anteckning i protokollet att fördelningen alltid först och främst
skulle sträva efter att filmprojekt som gavs stöd skulle ha hög
kvalitet. Arbetet fortsatte men var hela tiden uttalat som under
ordnat arbetet för ökad kvalitet i filmerna. Sammanfattningsvis
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kan konstateras att önskemålen om att skapa en jämnare fördel
ning fanns, men även rädslan att det skulle drabba kvaliteten.
Vilket också var en anledning till att kvotering uteslöts som
alternativ. När Filminstitutet fick en ny vd 2011, Anna Serner,
påtalades denna problematik och Filminstitutet ändrade inrikt
ning på jämställdhetsarbetet. Syftet med en jämn könsfördel
ning av stöden gick från att vara bara en fråga om rättvisa till
att bli en fråga om just kvalitet. I det som kom att bli det sista
filmavtalet skrevs nu också in ett tydligare uppdrag.

Jannike Åhlund, Kerstin Grunditz Brennan och Maud Nycander gjorde
dokumentärfilmen Citizen Schein om Harry Schein, Svenska Filminstitutets
skapare, under våren 2017. Foto: Moa Westeson

Parterna är eniga om att verka för att öka jämställdheten på
filmområdet. Målet är att förhandsstöden, räknat i antal projekt som får stöd, vid avtalsperiodens slut ska ha fördelats jämnt
mellan kvinnor och män inom kategorierna manusförfattare, producent och regissör. Målet gäller för var och en av filmkategorierna
långfilm, barn- och ungdomsfilm respektive kort- och dokumentärfilm. Stiftelsen ska årligen redovisa könsfördelningen när det gäller
manusförfattare, producenter och regissörer i de filmprojekt som
får stöd, samt de genomsnittliga stödnivåerna för filmer av enbart
eller i huvudsak kvinnor respektive män.”

Filmavtalet 2013 paragraf 6

Uppdraget blev att Filminstitutet skulle åstadkomma en
jämn könsfördelning över avtalsperioden. Med en ”jämn
f ördelning” menas nu en fördelning om 50/50, över tid, inte
40/60. Filminstitutet skulle fortfarande inte kvotera, men om
fördelningen efter avtalsperiodens tänkta slut 2015 (perioden
kom att bli 2013–2016) inte nått det målet så skulle Filminstitutet
allvarligt överväga kvotering. 2015 uppnåddes målet om jämn
fördelning av stöd mellan män och kvinnor.
Nuvarande uppdrag, den så kallade filmlagen, innefattar sju
punkter vilka Filminstitutet ska förhålla sig till. En av dessa
är arbetet med jämställdhet och mångfald. Med kvalitet,
förnyelse och tillgänglighet som övergripande inriktning bör
de statliga insatserna för filmen syfta till att främja
● produktion och utveckling av värdefull svensk film
● spridning och visning av värdefull film i olika visnings

former i hela landet

● ett levande filmarv som bevaras, används och utvecklas
● internationellt utbyte och samverkan på filmområdet
● barns och ungas kunskap om film och rörlig bild och deras

eget skapande

●

jämställdhet och mångfald på filmområdet

● filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det

offentliga samtalet


Ur prop 2012/13: 22

Vår syn på kvotering
För många kopplas kvotering ofta samman med en diskussion kring kvalitet. Vår syn på kvotering är det i grunden är
ett verkningsbart styrsätt som vi inte är rädda för. Men när
en organisation börjar kvotera finns en risk att diskussionen
inte längre handlar om jämställdhet utan börjar handla om
kvalitet, och en brist på kvalitet. Vi har valt att försöka åstadkomma en jämställd fördelning av stöden utan kvotering,
och lyckats med detta, men har full respekt för att andra
organisationer kan välja en annan väg.
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På filmfestivalen i Cannes 2016 anordnade Film
institutet ett jämställdhetsseminarium. Från vänster
till höger: Veronika Wand-Danielsson, Sveriges
ambassadör i Paris, Filminstitutets vd Anna Serner,
Frankrikes k ulturminister Audrey Azoulay och
Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke. Foto: Marie-Therese Karlberg

Handlingsplaner för jämställdhet
I och med skärpta krav på jämn könsfördelning blev strategin
för att nå målet om jämn könsfördelning att skapa en t ydlig
handlingsplan för Filminstitutet, i syftet att gå från ord till
handling.
En av de viktigaste punkterna i handlingsplanen handlar om är
att räkna, och det är också det som har gjort att jämställdhetsarbetet kunnat implementeras framgångsrikt internt.” Anna Serner, vd

Handlingsplanen för ökad jämställdhet som togs fram 2013
var ett viktigt steg i arbetet. Handlingsplanen fylldes med åtgär
der som syftade till att vederlägga myterna om kvinnor som bris
tande filmskapare och andra myter om branschen.
Planens handlingar blev svar på fem argument:
1. D
 et finns inga kompetenta kvinnor

– Handlingsplanens åtgärd blev att skapa en sajt; Nordic
Women in Film, där alla kvinnor från filmhistoriens början på
nyckelpositionerna fotograf, regissör, manusförfattare, produ
cent eller klippare presenteras.

2. F
 ilmskapande kvinnor har inte tillräcklig e
 rfarenhet

– Handlingsplanens åtgärd blev strategiutbildningen
Moviement, där kvinnliga regissörer fick kunskap om
könsstrukturer och utbytte erfarenheter och kunskap med
varandra.

3. D
 et finns inte så många kvinnor som vill bli regissörer

– Handlingsplanen genomför studier på skolor för att ta reda
på vad som krävs för att kvinnors drömmar tas på lika stort all
var som mäns, utvecklingspengar införs till regioner i Sverige.

4. A
 tt räkna försämrar kvaliteten

– Handlingsplanen visar att kvotering inte är nödvändigt
eftersom räknandet skapar ny medvetenhet.

5. M
 akthavarna i branschen vill inte ha förändring

– Handlingsplanen initierar en forskningsstudie tillsammans
med branschen för att skapa involvering.

En av de viktigaste punkterna i handlingsplanen är att r äkna,
och det har blivit ett viktigt verktyg internt. Alla b eslutsfattare
på Filminstitutet har räknandet som en viktig grund till sina
beslut, oavsett om det gäller en programsättning för Cinemateket,
vilka filmer som ska ut i skolor med lärarhandledning eller

vilka analoga filmer från den svenska filmhistorien som ska
digitaliseras. För beslutsfattandet av stödgivning av ny film är
det viktigt att kunskapen om filmhistoriken är heltäckande och
att filmernas väg till publiken följer samma prioriteringar.
Handlingsplanen ledde till en jämn stödfördelning inom utsatt
tid, utan kvotering. Dessutom med stora framgångar för de kvinn
liga filmarna, därmed skulle vi kunna dra slutsatsen att arbetet är
klart. Vem vill inte satsa på kvalitet? Dock får kvinnor fortfaran
de inte tillgång till de högre budgetarna. Men framförallt har de
projekt där Filminstitutet inte gått in med pengar en lika ojämn
könsfördelning som i Hollywood (där cirka 7–9 procent av lång
filmsregissörerna är kvinnor). Svensk filmbransch är alltså inte
jämställd, enligt denna slutsats.
Fortsatta insatser och en ny handlingsplan, den nu gällande,
kom under 2016 – ”Mål 2020: En jämställd filmproduktion,
både framför och bakom kameran”. I handlingsplanen listas
fyra prioriterade områden:
1. F
 ler kvinnor i stora produktioner – Vi genomför

branschöverskridande projekt med målet att fler kvinnor
har nyckelfunktioner i fler och större produktioner. Vi
genomför också en kvalitativ undersökning kring vilka
filmer k vinnor får göra och varför.
2. Vi ökar synligheten – Vi uppdaterar kontinuerligt den

digitala kunskapsbanken nordicwomeninfilm.com med
samtida kvinnor inom filmen, och kompletterar med fler
yrkeskategorier. Vi fortsätter att inspirera genom att
synliggöra kvinnor som gör film från filmhistorien.
3. Vi fortsätter att räkna – Förutom att räkna kvinnor

och män i funktioner bakom kameran, börjar vi nu även
räkna fördelningen framför kameran. Vi tar fram en årlig
jämställdhetsrapport (detta är den första) med kvalitativa
analyser på filmens område.
4. V
 i ökar kunskapen om genus och breddad
representation – Vi genomför årligen ett filmpedago-

giskt seminarium med inriktning på genus, riktat till lärare,
pedagoger och filmpedagoger för att nå barn och unga.
Filminstitutet erbjuder en digital kunskapsföreläsning om
genus och vikten av breddad representation.
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Från Rookie till EWA
– projekt och satsningar
Under åren har flera projekt, program och fokuserade satsningar på filmskapare varit
viktiga för Filminstitutets jämställdhetsarbete.

M

ot bakgrund av styrdokumenten samt de handlings
planer som togs fram i ett mer fokuserat arbete med
jämställdhet, har flertalet projekt och satsningar
skapats, genomförts och slutrapporterats. Både
Rookie-programmet, den särskilda satsningen på
kvinnors filmskapande och Moviement har alla haft stor del i ett
fortsatt och ett mer fokuserat jämställdhetsarbete.

Rookieprogrammet

När: 2007
Syfte: Rookie var ett fristående initiativ vars syfte var att

Äta sova dö av Gabriella Pichler var en av filmerna som blev utvalda under
Rookieprogrammet. Filmen tilldelades bland annat en Guldbagge för
Bästa film på Guldbaggegalan 2013. Foto:Zoltan Sari

finansiera svensk film.
Resultat: Fem filmer åt gången utan bestämd tidsram valdes
ut, där Filminstitutet, Film i Väst, Filmpool Nord, SVT och
Nordisk Film stod bakom satsningen i första omgången. Initia
tivet vände sig främst till första- och andragångsregissörer
inom långfilm där filmerna skulle präglas av ett personligt ut
tryck och inspirera nya tankar, former och tekniker. De första
filmerna kom två år efter projektets start, men i samma veva
togs beslut om att lägga ner Rookie-programmet. Inför sista
filmen i satsningen bestämdes det att programmet enbart skulle
innefatta kvinnliga regissörer. När stödet endast riktade sig till
kvinnor strömmade det in ansökningar, så många att ytterligare
projekt utanför Rookie fick stöd. Bland dessa återfinns fyrfal
digt Guldbaggebelönade Äta sova dö, som bland annat vann för
bästa film på Guldbaggegalan 2013. Den sista filmen som fick
Rookie-stöd var Apflickorna som även den vann en Guldbagge
för bästa film på galan 2012.

Kvinnan i mitt liv

När: Sändes på SVT hösten 2010.
Syfte: Ett talangprogram där Filminstitutet och SVT bjöd

in filmare att skicka in förslag till korta dokumentärfilmer,
13 minuter, på temat ”Kvinnan i mitt liv”. Budgeten var på
350   000 kronor per film.
Resultat: Åtta filmer valdes ut och visades på SVT under
hösten 2010. Bland de utvalda filmerna fanns Åsa Blancks och
Johan Palmgrens Kärlek utan slut, som handlar om paret Ebba
och Torgny som återförenas på ålderns höst. Bilder av Dina av
Johanna St Michaels som handlar om den legendariska mode
agenten Dina som försvann med sina klienters pengar. Ronja
Yus Flickan från stålverket handlar om filmarens mamma,
som var en av de första kinesiska emigranterna till väst. Även
Tora Mårtens, Lisa Mannheimer, Hans-Erik Therus, Malin
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Moviement skapades 2013
som ett förändringsprogram
för 15 regisserande kvinnor.
Foto: Filminstitutets bildarkiv

Andersson och Rebecka Rasmusson var representerade bland de
åtta filmerna.

Unga kvinnors filmskapande

När: Under 2010 fick Filminstitutet uppdraget, projektet drog
igång under 2011 och redovisades 2014. Projektet Pure Fiction,
som ingick som en del i detta, fortsatte till år 2016.
Syfte: Unga kvinnors filmskapande var en satsning
Filminstitutet gjorde med särskilda medel från regeringen.
Projektet syftade till att ge stöd till unga kvinnors filmskapande
och för att öka kvinnors delaktighet i filmbranschen. Totalt sats
ades 8,3 miljoner kronor och fördelades under dessa fem år till
57 projekt. Även satsningar på regionala samarbeten har gjorts,
då Filminstitutet under åren erbjudit landsting och regionsför
bund möjlighet att söka stöd för jämställdhetsprojekt inom till
exempel talangutveckling. Projektet Pure Fiction var ett treårigt
program för kvinnliga regissörer med målsättning att debutera
med ett större fiktionsprojekt.
Resultat: Detta samarbete fördjupades under 2014 för att bli
en del av infrastrukturen för den regionala filmverksamheten.
Ytterligare arbete angränsande till detta var de satsningar som
gjordes för att, på ett mer teoretiskt plan, fördjupa utvecklings
arbetet i regionerna. Det resulterade i en rapport 2012: ”Inför
nästa tagning: Hur kan förutsättningarna bli bättre för unga
kvinnor?” som är en kartläggning av unga filmskapares situa
tion. Under 2013 hölls ett tvådagarsseminarium som uppfölj
ning till denna rapport under namnet ”Nya uttryck i filmens
närvaro” och under 2014 skrevs rapporten ”Nästa tagning –
filmutbildningar. På väg mot ett jämställt filmsverige” som var
en utvärdering av jämställdheten på svenska filmutbildningar.
I november samma år summerades arbetet vid ett tvådagars
seminarium. Satsningen på unga kvinnors filmskapande sum
merades i en slutrapport under 2015. Det har varit tydligt att
projektet har gett effekt och att ett särskilt fokus ger större ut
vecklingsmöjligheter. Projektet har också pekat på behov av att
lyfta frågor om en breddad mångfald vid sidan av jämställdhet,
vilket är viktiga lärdomar att ta med sig. Pure Fiction erbjöd

individuell utveckling, projektutveckling, workshops och nät
verksskapande. Deltagare var bland andra Amanda Kernell
(Sameblod), Emelie Lindblom (Rum 213) och Rojda Sekersöz
(Dröm vidare).

00-talets regidebutanter och jämställdheten
När: 2010.
Syfte: Upprinnelsen till rapporten var att Filminstitutet ville

undersöka varför filmhögskolornas medvetna antagningspolitik
inte syntes i statistiken. Det var fortsatt få kvinnor som regisse
rade film vid denna tidpunkt, trots att nästan hälften av de som
utexamineras från filmskolorna var kvinnor.
Resultat: Rapporten ”00-talets regidebutanter och jämställd
heten”. Det visade sig att en av förklaringarna till detta var att
den största andelen regidebutanter kom infrån filmbranschen,
och att andelen kvinnor bland dessa var väldigt liten. Kvinnliga
regidebutanter kom huvudsakligen från teatern eller annan
konstnärlig verksamhet.

Moviement

När: Moviement startade under 2013 och slutfördes under 2014.
Syfte: Ett förändringsprogram som erbjöd både i ndividuell

utveckling, mentorsskap och ömsesidigt lärande för de
15 kvinnliga regissörer som deltog. Syftet med programmet
var att utveckla erfarenheter, genomgå genus- och ledarskaps
utbildning och att tillsammans identifiera och finna vägar att
övervinna de hinder som regissörerna stött på vid etablerandet i
filmbranschen.
Resultat: Deltagande regissörer fick genom projektet en
gemensam plattform att interagera med varandra, utbyta t ankar
och idéer och att stärka sin position som regissör. Sju av dessa
kvinnor intervjuades om sina tankar om Moviement, förebil
der, filmbranschen, ledarskap, normer och visioner. De uttryck
te ett stort behov av initiativ som Moviement och menade att
det är betydligt svårare att som kvinna ta sig in, bli tagen på
allvar och få tillgång till lika stora budgetar som sina manliga
regissörskollegor.
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Rojda Sekersöz var en av många deltagare i projektet "Unga kvinnors
filmskapande". Hennes debutfilm Dröm vidare har bland annat vunnit priser
utomlands. Foto: Oscar Lovner

Den svenska filmindustrin är inte isolerad från andra delar av
samhället, överallt där det finns stora pengar, och där du är
beroende av att få tillgång till dem för att realisera ditt projekt – har
män företräde, det är ett välkänt faktum. Det händer överallt, inte
bara inom filmindustrin.”
Ella Lemhagen, regissör
Därför välkomnar jag ett initiativ som Moviement – för att det
verkligen är ett problem för mig att jag inte får jobb, som ett
resultat av hur industrin ser ut. Jag har blivit förbisedd flera gånger
där unga manliga kollegor valts före mig. Så jag har undrat, är alla
helt blinda för detta mönster som ständigt upprepar sig?”

Anna Hylander, regissör
Jag har inte riktigt funderat på vad det innebär att vara en
”kvinnlig” regissör, eftersom det ju inte är något jag har
valt, utan är ett epitet andra satt på dig. Jag skulle inte kunna vara
någonting annat – men jag är en regissör, jag tänker inte så mycket
på det faktum att jag är kvinna. – Men plötsligt blev jag medveten
om att andra inte primärt ser mig som en regissör, utan som en
kvinnlig regissör! Det var lite av en chock och plötsligt blev jag
medveten om att flera händelser och strategier som inträffat inte
varit privata saker utan snarare del i en struktur där kvinnor och
män ses vara olika.”
Lisa Ohlin, regissör

Det framkom också tydliga tankar om vad män och kvinnor
ska och bör syssla med inom branschen, där ett exempel som
lyftes i intervjuerna är hur kvinnor har svårt att få regissera
avsnitt av tv-serier inom kriminalgenren. Underliggande
värder ingar om vad som anses manligt och kvinnligt k ommer
till ytan och gör att kvinnor subtilt motarbetas. En regissör
beskrev även känslan av att såväl manliga som kvinnliga pro
ducenter ser det manliga som de idealiska och någon slags
utopi och det alla vill ha.
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Ett mönster som upprepar sig, bland både manliga och
k vinnliga producenter, är att de alla när en gemensam
dröm av att hitta unga manliga genier. Och att få göra detta geni
till någonting eller att få utöva någon form av självförverkligande
genom ditt ’fynd’. Ta honom under dina vingar och säga till världen
’titta på min fantastiska kreation’!”
Karin Fahlén, regissör

Gällande förebilder uttryckte flera av regissörerna att de
knappt kan komma på en kvinnlig förebild och att de ö nskar att
det funnits fler, det finns en saknad i att inte kunnat se fi
 lmer
gjorda av kvinnor. Både män och kvinnor ser och växer upp
med, och förhåller sig till, mäns perspektiv, i och med att det
är filmer av manliga filmskapare som erbjuds. Det manliga
perspektivet är norm och att börja ifrågasätta dessa normer är
vägen framåt.
Om vi bara börjar tänka på könsroller i de historier vi berättar
så har vi redan börjat leka med normerna, börjat upplösa dem
– och vi borde bara bli mer vågade här, gå längre!”

Helena Bergström, skådespelare och regissör

Gällande Moviement uttryckte samtliga regissörer att det
mest positiva har varit att möta andra i samma situation, att
få vara del i ett aktivt nätverk och att få chansen att prata med
andra och utbyta erfarenheter. Många uttryckte även vikten att
ha fått ta del av de mer vetenskapliga delarna, där Anna Wahl
utformat ett utbildningspaket med föreläsningar och statistik på
området.

Helena Bergström ger ut direktiv till Maria Lundqvist och Robert Gustavsson
under inspelningen av En underbar jävla jul. Foto: © 2015 Alexander Kallas,
Sweetwater Production AB

På ett personligt plan har Moviement hjälpt mig att formulera
den verklighet vi är en oskiljaktig del av, mycket tack vare
utbildningen designad av Anna Wahl. För många av oss har denna
verklighet, med dess normer och strukturer, varit en ganska deprimerande upplevelse. Men att se det från utifrån ett vetenskapligt
perspektiv, när det inte är en personlig upplevelse, gör all skillnad.”

Helena Bergström, skådespelare och regissör
Vi har nu en gemensam plattform där vi kan mötas på likvärdiga premisser och utbyte, där vi kan hjälpa varandra om det
behövs. Det är väldigt spännande att höra andra prata om yrket,
hur de arbetar, hur de finansierar sina projekt, utvecklar nya sätt
att arbeta och så vidare. Hur andra leder arbetet. Det är jättebra att
hitta styrka i delade erfarenheter, för det är i grund och botten ett
ganska ensamt jobb.”
Karin Fahlén, regissör

Ella Lemhagen tillsammans med Alicia Vikander och Tomas von Brömssen
under inspelningen av Kronjuvelerna. Foto: Tomas Michaelsson / Filmlance

Eivor och Mai

När: 2013
Syfte: Syftet med projektet var att bidra till ökad jämställdhet

inom film- och materialforskning i Sverige och att med hjälp av
projektet utveckla kunskap om på vilket sätt k önsfördelningen
i jämställdhetsprojekt påverkar både processer och resultat.
Målet var att vidareutveckla kunskap om jämställdhetsarbete
för att bidra till ökad medvetenhet vid utformning av projekt och
högre kvalitet i arbetet.
Projektet bestod av två delar; Eivor och Mai, vilka delvis
byggde på ett jämställdhetsprojekt i samarbete med Anna Wahl
vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, samt två p rogram
för kvinnor inom filmbranschen. Projektet genomfördes med
grupper av kvinnor respektive män inom branscherna material
forskning och film. Grupperna träffades både separat inom
branscherna, men de sammanf ördes också för ömsesidigt
utbyte. Samtliga inslag skulle ha ett innehåll som präglas av
ett intersektionellt maktperspektiv där genus är i förgrunden.
Ansatsen var interaktiv med inslag av förändringsarbete.
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Resultat: Med hjälp av resultaten är tanken att en modell
om dimensioner i jämställdhetsarbete ska vidareutvecklas, för
användning i utbildning och praktiskt jämställdhetsarbete inom
olika branscher och organisationer.

Nordic Women in Film

Gabriela Pichler tilldelades två Guldbaggar under galan 2013, Bästa regi och
Bästa manuskript för Äta sova dö. Foto: Patrik C Österberg
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När: Nordicwomeninfilm.com är en sajt och databas som
lanserades av Filminstitutet i april 2016.
Syfte: Nordic Women in Film har som syfte att lyfta fram de
kvinnliga filmskaparna och deras insatser – historiskt och i nutid,
i syfte att ge kvinnors berättelser och kompetens deras rättmätiga
plats och uppmärksamma bortglömda eller negligerade insatser.
Det nordiska kvinnolitteraturprojektet, ett samlingsverk
i fem band om kvinnliga nordiska författare, utgjorde den
ursprungliga inspirationen till Nordic Women in Film. Tove
Torbiörnsson, dokumentärfilmare, filmkonsulent och, vid sin
bortgång 2015, avdelningschef på Filminstitutet, tog initiativet
till sajten och databasen. Tillsammans med vd Anna Serner lan
serades idén redan i Almedalen 2012 i samband med lanseringen
av Filminstitutets jämställdhetsplan. Senare presenterades idén
under filmfestivalen i Cannes.
Liknande projekt fanns redan – och har tillkommit – inom
de olika konstområdena, till exempel Dramawebben (teater)
och Skapelsen (musik). Nordic Women in Film fokuserade vid
starten på Sverige och svenska kvinnors kreativa insatser i film i
huvudsakligen fem kategorier; regissörer, producenter, manus
författare, klippare och fotografer. Skådespelare har inte inklu
derats, eftersom kvinnornas roll framför kameran är den enda
del av filmhistorien där kvinnornas insatser har fått ta plats i
historieskrivningen.
Arbetet med att systematisera informationen om k vinnliga
filmarbetare inleddes 2014 under ledning av redaktör
Jannike Åhlund. Med avstamp i Svensk filmografi och Svensk
Filmdatabas samlades befintlig information om såväl historiska
som aktiva kvinnor inom film in. Artiklar, av både biografisk
och tematisk karaktär, beställdes av olika skribenter, akademi
ker såväl som journalister. Ett ambitiöst filmintervjuprojekt
initierades, där namnkunniga personer intervjuades om sin
yrkesgärning. I samband med lanseringen av sajten fick också
ett antal filmarbetare berätta om sina egna professionella före
bilder i filmhistorien. Intervjuerna finns på sajtens egen Vimeo-
sida, samt utskrivna som artiklar. På Vimeo-sidan finns också
en längre intervju med sju av de regissörer som m
 edverkade
i mentor- och ledarskapsprogrammet Moviement. Helena
Bergström, Susanna Edwards, Görel Crona, Lisa Ohlin, Anna
Hylander, Karin Fahlén och Ella Lemhagen talar bland annat om
att ta sin filmidé till färdig film, om att vara ”kvinnlig regissör”,
om att få – eller inte få – tillgång till de stora budgetarna, om
kvotering och om att se världen ur kvinnliga perspektiv.
Resultat: När Nordicwomeninfilm.com presenterades u nder
seminariet ”50/50 by 2020” i Cannes 2016 fick nyheten om
databasen genomslag i internationell press. Det faktum att
Filminstitutet gått från ord till handling som svar på argumen
tet ”att det inte finns några kvinnor som är filmskapare” har
fungerat och fungerar som en inspiration för andra filminstitut
världen över, Irland och Kanada är bara två exempel. Flera av
Filminstitutets medarbetare har blivit inbjudna att berätta om
projektet i olika länder.
Databasen är en ständig källa till innehållet i Filminstitutets
sociala medie-flöden och ger oss en chans att lyfta filmarvet och
skriva ny filmhistoria.

Under våren 2016 anordnade Filminstitutet
visningshelgen Tystnad! Omtagning! – nu
skriver vi om filmhistorien med ett fullsatt
Bio Victor och med Gunnel Lindblom och
Lisa Langseth på scen. Foto: Christopher Mair

”

När Nordicwomeninfilm.com
presenterades under seminariet
”50/50 by 2020” i Cannes 2016
fick nyheten om databasen genomslag i
internationell press.”

Christina Olofsson och Lawen Mohtadi samtalade under visningshelgen
”Tystnad! Omtagning!”. Sju regissörer som slog igenom på 1970- och
80-talen och sju regissörer från senare generationer fick under den helgen
samtala om konst, inspiration och visioner. Foto: Christopher Mair
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EWA-studien
När: Startades 2014, slutrapporterades 2016. Siffrorna i

rapporten gäller för åren 2006–2013.
Syfte: Den tvååriga EWA-studien (European Women’s
Audiovisual Network) samlade forskning från sju europeiska
länder på området jämställdhet inom filmbranschen. Initiativet
var ett svar på den växande oron för marginaliseringen av
k vinnliga regissörer och syftet var att använda informationen
för att åstadkomma policyändring på såväl nationell som
europeisk nivå.
Resultat: Projektet slutredovisades under 2016 och innefattade
åren 2006–2013 i sin analys. I FN, europeiska fördrag och natio
nella riktlinjer finns ett engagemang för jämställdhet. Resultaten
från EWA visar dock att befintlig struktur i Europas filmindustri
inte stödjer dessa. Istället upprätthålls ojämställda förhållanden
genom en kombination av faktorer som innefattar konkurrens
vanor, branschens struktur, effekten av ny teknik och felaktiga
uppfattningar om kvinnors förmåga och ekonomiska potential.
Rapporten avslutas med 15 rekommendationer som pekar på de
utmaningar kvinnliga regissörer möter i branschen.
Rapporten kommer till följande slutsatser:

● Bara en av fem filmer är regisserade av kvinnor.

● En majoritet av stöden går till filmer med manliga regissörer

(84 procent).

● Låga budgetar upprätthåller att få filmer av kvinnor når ut,

vilket i sin tur gör marknaden mindre villig att investera
(marknadsföring och efterfrågan) och en ond cirkel uppstår.
● Det är stora skillnader i fördelningen av utexaminerade
kvinnor som är på väg in i filmbranschen (44 procent) och den
totala andel kvinnor som arbetar i branschen (24 procent).
● Den höga andelen kvinnor som examineras visar att
talangen finns men potentialen tas inte tillvara.
EWA identifierade fem hinder för kvinnor att jobba i
filmindustrin:
● Skev könsfördelning i branschen.
● Svårigheter att få finansiering.
● Investerare vågar inte satsa på kvinnliga regissörer.

Det tvååriga EWA-projektet
(European Women’s Audiovisual
Network) samlar forskning från sju
europeiska länder på området
jämställdhet inom filmbranschen.
Foto: EWA (European Women’s
Audiovisual Network)
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● Kvinnliga regissörer får en lägre andel av de medel som

tv-bolagen satsar på film.

● Låg representation av kvinnor bland beslutsfattare för

filmstöd.

Samtidigt visar rapporten på framgången för filmer regisse
rade av kvinnor när det handlar om priser och vinster på natio
nella och internationella festivaler. Filmer med kvinnlig regissör
vinner oftare än filmer med manlig. Men filmer med kvinnliga
regissörer är fortfarande signifikant underrepresenterade på de
främsta festivalerna. Inte ens en kritikersuccé går före antagan
det att filmer regisserade av kvinnor håller en lägre kvalitet jäm
fört med de regisserade av män.
I rapporten framkommer även ytterligare hinder som gör det

svårt för kvinnliga regissörer att ta plats i branschen:
● Ojämlikhet i genomsnittliga stöd där kvinnliga regissörer
får mindre finansiering per projekt än sina manliga kollegor.
Inom dokumentärfilm är finansieringen mer jämnt fördelad
● Lågt förtroende för kvinnliga regissörer att göra filmer med
högre budget då den högre närvaron av kvinnor inom doku
mentärfilm gör att kvinnor uppfattas prestera bättre där
budgeten är lägre.
● Lönskillnader mellan män och kvinnor, där ingen av
länderna förutom Frankrike tar in data på löneläget för
kvinnliga regissörer. I Frankrike tjänade kvinnliga regissörer
31,5 procent mindre än sina manliga kollegor.
● Problem att stötta regissörer som är föräldrar, främst i bran
schens oförmåga att anpassa sig till ändrade förhållanden,
till exempel att få tillgång till barnpassning under inspelning
eller att kunna återgå till branschen efter att ha startat familj.
● Avsaknaden av statistik där det endast är få nationella
instit utioner som samlar in data vilket gör att det saknas
sammanhängande, evidensbaserad strategi inom dessa
organisationer för att kunna ta itu med ojämställda förhål
landen (med undantag för Svenska Filminstitutet).
● Litet stöd för distribution där samtliga respondenter upp
märksammade behovet för bättre stöd för att öka synlig
heten för filmer regisserade av kvinnor och för att utveckla
distributionsstrategier.

Germaine Greer och 
Karolina Ramqvist samtalade
på Filmrummets premiär
2011 om kvinnorörelsens
historia. Foto: Mark Standley

Alla mot samma mål
Filminstitutets olika verksamheter arbetar alla med jämställdhet som en vardagsfråga.
Från minsta affisch till största databas så räknar vi, ifrågasätter vi och har en medvetenhet
kring vad vi väljer och vad vi lyfter fram.

G

enusperspektivets integrering, eller icke integre
ring, i olika verksamheter och utbildningar är
en aktuell fråga inom i princip alla samhällets
verksamheter och utbildningar. Det handlar om
att genus och jämställdhet ska vara integrerat i en
verksamhet och inte något som läggs utanpå. Annika Wik har
studerat genusmedvetenheten, alltså hur djupt genusperspektivet
är i en utbildning, inom olika typer av filmutbildningar runtom
i Sverige. Hon menar att genusmedvetenheten är förhållandevis
god men att situationen är skör då mycket står och faller på vem
som undervisar för stunden. Denna genusmedvetenhet utmanas
i flera olika situationer, det kan vara vid val av gästlärare, utfor
mande av uppgifter, i förmedlingen av film – och teknikkunska
per eller vilka filmer att visa.8 För Filminstitutet är det viktigt
att en sådan integrering finns och att samtliga delar av verksam
heten arbetar för att upprätthålla den.

Stödgivningen är Filminstitutets kanske mest f ramträdande
område för att påvisa en märkbar förändring när det gäller film
skapande och vem eller vilka som får möjlighet att göra film.
Och även om stödgivningen är en mycket viktig del i jämställd
hetsarbetet så är det också viktigt att peka på vilka andra sätt
jämställdhet och tankesättet kring detta är inkorporerat på olika
sätt i hela Filminstitutets verksamhet. Filminstitutet budgeterar
och planerar årligen för verksamhetens olika delar och jäm
ställdheten är alltid närvarande oavsett vilken del av verksam
heten det handlar om.
Omedvetet diskriminerande val behöver hjälp för att undvikas. En viktig aspekt har varit att utbilda alla internt på
Filminstitutet om både jämställdhet och mångfald. Men utbildning
är svårt att omsätta i verkligheten. Efter att vi började räkna blev det
uppenbart att vi behövde nya sätt att prata om kvalitet.” 

Anna Serner, vd

Cinemateket

Cinematekets uppgift är att tillgängliggöra och levandegöra film
historien. Det innebär till stor del att ifrågasätta den, hur den kom
mit att skrivas, av vem och för vem och bidra till att skriva om
den. För att kunna fullfölja uppdraget är det därför av allra största
vikt att kontinuerligt arbeta med jämställdhet och en breddad
representation i programsättningen för att lyfta fram de delar som
är gömda, glömda och förbisedda och göra filmhistorien mer in
kluderande för de som inte ser sig själva representerade på duken.
Endast några få procent av filmerna genom tiderna är regisse
rade av kvinnor. Det har sett olika ut i olika perioder, fler under
stumfilmseran och efter 1960-talet, färre under 1930–50-talet.
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Jane Campion besökte
Filmhuset under
Cinematekets programpunkt Cinemateket
Live. Här samtalade
hon med Jannike
Åhlund om processen
som filmskapare.
Foto: Christopher Mair

Filmer regisserade av kvinnor distribuerades inte i lika hög grad
internationellt vilket är en av anledningarna till att färre titlar
finns bevarade för eftervärlden. En annan anledning är att de
helt enkelt inte ansågs viktiga nog att bevara. Inte heller har de
restaurerats, återlanserats eller för den delen forskats och skri
vits om i lika hög grad. Detta innebär ett enormt problem för
cinemateken med fokus på långfilm och äldre film då det blir
svårare och mer resurskrävande att visa äldre filmer av kvinnor.
För Cinemateket har det inte varit realistiskt att ha en jämn
fördelning utifrån kön, istället har vi valt att jobba med över
representation av kvinnliga regissörer i programsättningen
för att lyfta fram de regissörer och filmer som faktiskt finns.
Målsättningen är att 15 procent av filmerna under ett år ska ha
en kvinnlig upphovsperson. Det är en målsättning som l igger
mellan det faktiska utbudet och den nivå som svenska festiva
ler som jobbar med ny film har. Cinemateket letar aktivt efter
kopior, följer forskningen och vid festivalbesök p rioriteras
filmer av kvinnor för att öka den egna kunskapen. För att
ifrågasätta idén om att det inte går att jobba med filmhistorien
utifrån en jämställdhetstanke valde vi 2014 att programsätta två
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månader med endast kvinnliga regissörer, för att visa oss själva
och andra att det faktiskt går om viljan finns.
Programsättningen av filmer är bara ett sätt att jobba med
jämställdhet. Cinemateket försöker att ständigt belysa kvinnliga
filmarbetares förhållanden historiskt för att också kunna visa på
hur det kommer sig att kvinnor fått en sådan undanskymd roll i
filmhistorien. Det är också viktigt hur filmerna presenteras av
Cinemateket idag, vilka ord som används för att beskriva dem
(både kvinnor och mäns filmer), förklara kontexten de skapats i
och vilka bilder som används för att marknadsföra filmerna.
Cinemateket har även målsättningar när det gäller andra aspek
ter av arbetet, nämligen att hälften av skribenterna, föreläsare,
inbjudna gäster och samarbetspartners ska vara kvinnor.

Filmrummet

Filmrummet är Filminstitutets forum för samtal och d ebatter
kring allt från branschfrågor, forskning, konstnärliga utma
ningar och gärningar till att spegla samhällsaktuella frågor och
den individuella utvecklingen med hjälp av filmen. Årligen
arrangeras ett 20-tal Filmrum runt om i landet men med huvud
säte på Filmhuset i Stockholm.
Då Filmrummet utgör en del av Filminstitutets dialog med
branschen och med den position vi har ser vi att det är vårt upp
drag att inspirera andra till att tänka och agera för en mer jäm
ställd bransch. Vi arbetar utifrån styrdokument för jämställdhet
och representation för att se och följa upp de mål vi har satt upp.
En konkret åtgärd är att se till att hälften av våra moderatorer,
gäster och medverkande över tid ska vara kvinnor. Att räkna är
ett enkelt och effektivt sätt att arbeta på.
I val av ämnen och fokus tar vi på olika sätt ta upp och proble
matiserar jämställdhetsfrågor. Till exempel genom att synlig
göra och lyfta fram professionella kvinnliga filmarbetare i roller
som är traditionellt manliga för att bevisa att föreställningen ”de
finns inte” inte stämmer.
Några exempel på Filmrum inom arbetet med jämställdhet är
bland annat en master class med Germaine Greer, panelsamtalet
African Women in Film där fyra kvinnliga regissörer diskuterade
sin syn på filmskapande och representation (ett samarbete med
CinemAfrica) och Filmfotots konst där majoriteten av program
mets deltagare bestod av kvinnor.

I urvalet av filmhandledningsfilmer utgår vi från målet att
öka mångfalden i filmutbudet för barn och unga. Ett mål fast
ställt i våra styrdokument som också understryker vår strävan
efter spridning mellan kön, nationer, etniciteter, etcetera i såväl
tematik som på upphovssidan. 2016 var 44 procent av de filmer
som fick handledningar regisserade av kvinnor. Styrdokumentet
används även när det kommer till skribenter, föreläsare på semi
narier, ämnen till utbildningar, lärarreferensgrupper, workshops
och liknande med målet att ha en jämn fördelning mellan repre
senterade kön ständigt övervägt. Det handlar exempelvis om
Film i skolan-dagar, där vi träffar lärare, filmpedagoger, skol
ledningar i hela landet, där jämställdhetsperspektivet återspeg
las både i urvalet av föreläsare och i tematik. 2017 års upplaga,
som ägde rum i Malmö, Stockholm, Umeå och Kalmar hade
temat Film över alla gränser, där könsgränser avhandlades av
föreläsaren och transaktivisten Yolanda Bohm.

Tillgängliggörande
Fram till 2014 fick Filminstitutet 40 miljoner av regeringen för
att under en femårsperiod påbörja digitaliseringen av det svens
ka filmarvet. Under 2016 anslog regeringen 2,5 miljoner kronor
per år för att förstärka den pågående satsningen på digitalise
ring, och i 2017 års budgetproposition föreslås anslaget perma
nenteras. Det handlar totalt om mer än 12  000 analoga svenska
filmer, varav 2  600 är långfilmer, och till 2019 kommer endast
cirka 500 av dessa att vara digitaliserade och tillgängliga.
De 500 första filmerna är bara en början i en prioritetsord
ning, och även framöver kommer urvalet fortsätta att vara väl
digt viktigt. Ett redaktionsråd bestående av personer med olika
kompetensområden från olika avdelningar på Filminstitutet
arbetar löpande med att välja ut filmer till digitaliseringen. Till

Film i skolan

Filminstitutet stödjer filmpedagogiskt arbete i skolor och kom
muner över hela landet. Filmkunnighet innebär förmågan att
tolka och analysera film och rörlig bild samt en grundläggande
förmåga att själv skapa film. Idag är det viktigare än någonsin
att alla elever i Sverige är filmkunniga för att förstå sin om
värld, nå kunskapsmål i skolan och ha lika demokratiska förut
sättningar i ett digitalt samhälle. Film ska vara en resurs och
användas inom olika sektorer i samhället, däribland exempelvis
skolan och kulturskolan. Film har potentialen att vara både en
konstupplevelse men också en väg till fördjupad kunskap.
För den filmpedagogiska verksamheten ute i landets skolor skri
ver och publicerar Filminstitutet kontinuerligt filmhandledningar,
både för svensk och utländsk film. Filmhandledningarna är den
mest uppskattade resursen inom området och de mest populära
handledningarna är de som tar upp teman som genus, mångfald
och demokrati. Dessa teman används också som sökord för film
handledningarna på vår hemsida, vilket underlättar för de lärare
som särskilt vill ägna sig åt detta. Eleverna kommer därigenom i
kontakt med filmer och diskussioner de annars skulle ha missat.

Film i skolan anordnar varje år skoldagar med fokus på nya möten mellan
lärare, filmpedagoger och skolledningar. 2017 års upplaga hade temat
”Film över alla gränser”, där könsgränser avhandlades av föreläsaren och
transaktivisten Yolanda Bohm. Foto: Anna Håkansson
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 ilminstitutet
F
har satt upp
riktlinjer för
urvalet och m
 ålet är
att få en så stor bredd
som möjligt. En av
aspekterna som
särskilt tas hänsyn till
är kvinnliga upphovs
personer. Många
filmer av kvinnliga
regissörer har genom
historien bortprioriterats på olika sätt och
har inte varit tillgäng
liga för biografer,
utgivna på dvd eller
funnits på någon video
on demand-tjänst.

Det är aldrig för sent, från 1956,
regi av Barbro Boman är en av
några filmer som nu blivit digitali
serade. Foto: Svensk Filmindustri

Ljudrestaurerare Mark Standley
hanterar ljud för vidare digital
bearbetning. Foto: Fredrik Rundström
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rådet har också knutits en referensgrupp med representanter
från Stockholms Universitet, Sveriges Förenade Filmstudios,
Kungliga Biblioteket, Svenska Filmkritikerförbundet, Sveriges
Filmregissörer, Oberoende Filmares Förbund och Film- &
Tv-producenterna.
Filminstitutet har satt upp riktlinjer för urvalet och målet är att

få en så stor bredd i urvalet som möjligt. En av aspekterna som
särskilt tas hänsyn till är kvinnliga upphovspersoner. Många fil
mer av kvinnliga regissörer har genom historien bortprioriterats
på olika sätt och har inte varit tillgängliga för biografer, utgivna
på dvd eller funnits på någon video on demand-tjänst. Med digi
taliseringen finns ett unikt tillfälle att åstadkomma en mer rätt
visande historieskrivning och samtidigt göra denna filmhistoria
känd och tillgänglig.
Det hade såklart varit önskvärt att 50 procent av alla filmer
som digitaliseras var regisserade av kvinnor, men då s kulle
tyvärr inte många filmer kunna bli digitaliserade. Fram till
1960-talet var aldrig fler än tre procent av de svenska filmerna
regisserade av kvinnor. Under 1950-talet regisserades endast
två filmer av kvinnor, Det är aldrig för sent (1956) av Barbro
Boman och Rätten att älska (1956) av Mimi Pollak. Det skulle
med andra ord tyvärr inte bli mycket av en filmhistoria om
Filminstitutet valde att digitalisera lika många – eller lika få
– filmer regisserade av män som av kvinnor. Det bör också
sägas att bland de få filmer som har gjorts av kvinnor genom
historien är det långt ifrån alla som har bevarats, de har inte alltid
betraktats som historiskt eller konstnärligt viktiga.
Av de filmer som har digitaliserats under projektets första
hälft är omkring 20 procent regisserade av kvinnor. Det kan
jämföras med att från 1910 till 2015 var knappt tolv procent av
alla svenska långfilmer regisserade av kvinnor, med merparten
i de senare åren. Redaktionsrådet för urvalet har medvetet höjt
den procentsatsen. Genom digitaliseringen kan Filminstitutet
fortsätta att prioritera filmer gjorda av kvinnor och på så sätt kan
verk som bortprioriterats tidigare lyftas fram och genom dagens
och morgondagens ögon ge viktiga perspektiv på vår historia.

Filminstitutet publicerar kontinuerligt filmhandledningar, både för svensk och utländsk film. Filmhandledningarna är mycket uppskattade och de mest populära
handledningarna tar upp teman som genus, mångfald och demokrati. Dröm vidare av Rojda Sekersöz är en av årets alla filmhandledningar. Foto: Alexandra Aristarhova

Stödgivning
Under de år som rapporten redogör för (och sedan 1993) har
Filminstitutet haft ett konsulentsystem med ansvariga konsu
lenter inom områdena lång spelfilm, dokumentär, kortfilm, sats
ningen Moving Sweden, internationella samproduktioner och
barn och unga. Under perioden 2013–2016 fördelades även ut
vecklingsstöd till dramaserier via en konsulent. Konsulenterna
anställs på minst tre år med möjlighet till förlängning med ytter
ligare max två år. Kortfattat tar hen emot ansökningar, beviljar
utvecklingsstöd och rekommenderar till slut utvalda projekt till
produktionsstöd för vd att fatta beslut om. Självklart ligger det
mycket arbete däremellan som rör själva coachandet för projek
tets utveckling.
Efter det att Filminstitutet började räkna och föra statistik

blev det uppenbart att vi behövde nya sätt att prata om kvalitet.
Därför har Filminstitutet infört kvalitetskriterier som utgångs
punkt för diskussion och argumentation om vilken kvalitet olika
projekt har. Kriterierna är i dagsläget originalitet, angelägen
het och hantverksskicklighet. Vid varje rekommenderat beslut
måste konsulenten argumentera för hur projektet relaterar till
kriterierna, och även se till att deras medel fördelas jämnt mellan
kvinnor och män över tid. Det mest intressanta med att tydlig
göra ett projekts kvalitet – istället för att ge vika för subjektiva
känslor (då risken för omedveten diskriminering ökar) som ”det
känns i magen”, ”jag blev kär” eller ”du känner igen kvalitet när
du ser det”– är både att beslutet blir begripligt och att det handlar
om projektet och inte könet.
Tre ord är dock inte nog för att beskriva vad kvalitet är. Varje
ord måste nyanseras för att det ska vara relevant i relation till
olika sorters film. I takt med att nya konsulenter kommer in ut
vecklas språkbruket, och vårt mål är en bra och tydlig kommuni
kation med filmskaparna när vi efterfrågar kvalitet vid stöd
givning. Filminstitutet arbetar under 2017 med att ta fram nya,
fler, mer utvecklade och systematiska, riktlinjer för bedömning

av kvalitet. Det kommer att innebära nya begrepp som på olika
sätt säger något om ett projekts kvalitet som till exempel dess
originalitet eller relevans. Sammantaget ska dessa begrepp ge en
helhetsbild av nivån på kvaliteten på det aktuella projektet. Detta
verktyg kommer främst att användas av filmkonsulenterna i de
ras bedömning av inskickade manus.
Definierad kvalitet och inte förväntad kvalitet blir alltså
s tyrande för besluten. Den forskning som visar att män väljs på
potential och kvinnor på erfarenhet 9 stödjer vår tro att vi där
med har möjlighet att nå den högsta, från tid till annan, möjliga
kvaliteten. Resultatet från de senaste årens stödbesluts fram
gångar i betyg från svenska recensenter och på i nternationella
festivaler stödjer oss än mer. Svenska filmer har generellt över
tid högre snittbetyg från svenska recensenter. De tre högst
betygsatta filmerna de senaste tio åren är från de senaste sju åren
och har alla regisserats av kvinnor.
Vägen hit har bland annat handlat om beslutsfattarna som
ger stöd till ny svensk film, vilka har mött stort motstånd. Vissa
filmare som sökt stöd har blivit osäkra på vilka grunder stöd
fördelats. Motståndet bygger på principiella argument, men kan
också tolkas utifrån subjektiva perspektiv. Vi har märkt under
åren att män ofta ansett att de fått stöd för att de är k ompetenta
filmare. De kvinnor som fått stöd har förstås också ansett att
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Nordic Women in Film är en kunskapsbank
och inspirationskälla om kvinnor i svensk film
som verkar för att sprida kunskap och
medvetenhet om kvinnors professionella
insatser på filmens område, i ett historiskt
perspektiv och i samtiden.

det beror på kvaliteten på deras projekt, och de var inte sällan
av den åsikten att det inte skett någon diskriminering. De själva
är beviset på att diskriminering inte sker. Vanligtvis vill ingen
kvinna se sig som inkvoterad, eller bli associerad med ett kön
som ” behöver hjälp”, allra minst de som faktiskt inte behövt det.
De män som inte fått stöd tidigare ser sina chanser minska ytter
ligare. Endast de kvinnor som inte fått stöd tidigare ser en riktig
fördel i att erkänna att det sker en diskriminering. Att vara den
person, konsulenten, som ska möta all frustration och besvikelse
är en stor utmaning och dessa personer behöver vara förankrade
i en beslutsprocess och urvalskriterier. Bristen på intern förank
ring skapade ett externt motstånd initialt men samtidigt fanns en
stor acceptans för det interna arbetet. I takt med framgångarna
för de kvinnliga filmarna har det externa motståndet vänts till ett
starkt stöd även om stödet långt ifrån är totalt.
Utmaningen för konsulenterna är att stöden ska gå till projekt

med hög kvalitet, men de ska dessutom svara mot en hel del andra
uppdrag. Det ska finnas film för alla, oavsett ålder eller genre
preferenser. Det ska finnas en mångfald av titlar för en komplett
repertoar. För att nå alla med de bästa projekten är jämställdhet
och en bred representation av röster nödvändig. Jämställdhet och
bred representation är alltså en viktig s trategi för att nå s jälva
målet med hög kvalitet i alla projekt, för alla. För att undvika
omedvetet diskriminerande val har en viktig a spekt varit att ut
bilda samtliga anställda på Filminstitutet i både jämställdhet och
mångfald. Men utbildning är svårt att omsätta i verkligheten.
Själva beslutsfattandet sker i olika stadier, från tidig utveckling
till slutligt produktionsstödsbeslut. Vid beslutet för produktions
stöd är det oftast försent att börja tänka jämställdhet. I Sverige och
de andra nordiska länderna har vi ett konsulentsystem som ger
en enskild person makt, och ansvar, att göra valet av vilka projekt
som ska få stöd för att uppnå alla mål. När konsulenten slutligen
föreslår ett produktionsstöd så har det föregåtts av många val att
inte gå vidare med andra projekt. De projekt som föreslås har ofta
skäl till varför de ska få stöd. En stor utmaning är alltså är att förstå
varför andra projekt inte uppfattades ha lika hög kvalitet. Därför
är arbetet med att göra orden som används begripliga så viktigt
och även att utvidga till fler tydliga begrepp.
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Genom att räkna varje beslut, och aggregera siffrorna vart
efter, blir det uppenbart om valen faller uppseendeväckande
ofta till ett visst köns fördel. Det skapar en medvetenhet som
påverkar valen tidigare i processen. Dessutom börjar beslutsfat
tarna titta på filmerna med nya ögon, letar kvalitet på nya sätt
för att kunna nå målet med en jämn stödfördelning. Räknandets
kanske viktigaste funktion är alltså att medvetenheten och upp
märksamheten ökar.

Nordic Women in Film

Nordic Women in Film började som en idé 2012. Projektet lan
serades 2016 och har nu blivit en del av Filminstitutets ordina
rie verksamhet. Med sajten nordicwomeninfilm.com strävar vi
efter att kombinera olika aspekter i presentationen av kvinnors
insatser – den lexikaliska, den forskningsinriktade akademiska
och jämställdhetsaspekten. Nordic Women in Film har blicken
vänd mot filmhistorien, men är också starkt förankrad i samtida
filmarskap. Arkivet är inte filmhistoriens slutgiltiga vila, utan en
skattkammare av en till stora delar okänd och oskriven historia
om kvinnlig talang och kvinnors gärning inom filmen.
De för närvarande cirka 800 namnposterna utgör det huvud
sakliga innehållet i databasen. Posterna innehåller metadata,
uppgifter om verksamhetsår, filmografi, biografisk text, still
bilder, länkar till andra relevanta sajter och rörlig film. Nygjorda
intervjufilmer och nyskrivna artiklar och essäer kompletterar
informationen. Genom närvaro på sociala medier, främst
Filminstitutets Facebook-sida Svensk film och Nordic Women
in Films Instagram-konto, lyfter vi fram olika evenemang med
filmkvinnor, retrospektiver, uppmärksammar festivalnärvaro,
priser och utmärkelser med mera. Genom att länka till sajten och
relevanta namnposter sprider vi information om Nordic Women
in Film.
Redaktionen för sajten medverkar regelbundet till sättningen

av Cinematekets program med inbjudna gäster och filmvisning
ar. Fotograferna Sophia Olsson och Ita Zbroniec-Zajt deltog i ett
samtal om filmfoto och valde några inspirationsfilmer och visade
egna alster. Filmaren Lena Ewert berättade om sin stormiga tid
vid Filminstitutets filmskola i slutet av 60-talet, i samband med

en visning av Den vita sporten, en av de tre omdebatterade filmer
hon hann göra i anslutning till utbildningen. Danmarks mest pro
duktiva manusförfattare genom tiderna, Harriet Bloch, presen
terades i en föreläsning i samband med en visning av Kärlek och
journalistik av Mauritz Stiller.
Ett nytt seminarium ”Transnordic trajectories: past, present
and future film history through Nordic Women in Film”– ägde
rum den 30 november 2017 på Filmhuset. Detta i samband med
en nylansering av sajten, som lever upp till sitt namn när den
nu blir nordisk. Med medel från Nordiska rådets jämställd
hetsfond (NIKK, Nordisk information för kunskap om kön)
kommer sajten i slutet av 2017 att inbegripa även danskt och
norskt material. NIKK-projektet är en ettårig satsning där
Stockholms Universitet och Filminstitutet samarbetat med
Nasjonalbiblioteket i Oslo och Köpenhamns Universitet kring
att bygga upp ett nätverk av forskare och skribenter med i ntresse
för kvinnors bidrag till nordisk filmhistoria, med fokus på
kvinnors arbete som regissörer, producenter, fotografer, film
klippare och manusförfattare. En del texter om internationellt
kända och/eller verksamma kvinnor och andra nyckeltexter
finns tillgängliga på engelska. I ett längre perspektiv är målet att
sajten också ska inkludera artiklar på finska och isländska, samt
att fler nordiska språktexter ska översättas till engelska.

”

Filminstitutets handlingsplan
”Mål 2020: En jämställd filmproduktion,
både framför och
bakom kameran”
(på engelska ”50/50
by 2020”) har fått brett
nationellt och inter
nationellt genomslag
både i bransch och
i medier.

Genom samarbetet mellan Filminstitutet och Stockholms
Universitet fördjupas och vidareutvecklas det etablerade nät
verket för forskning om kvinnor i nordisk filmhistoria. Forsk
arna, med specialistkompetens om dansk och norsk filmhistoria
i nätverket, bidrar till produktionen av texter på danska och
norska. Nyckeltexter från respektive land översätts från svenska,
danska och norska till engelska för att göra forskning om nordisk
filmhistoria och om kvinnors bidrag till denna historia tillgäng
lig för en större internationell läsekrets.
Visionen är att sajten, i sin nordiska utformning, kommer att
vara till gagn såväl för nordiska filmforskare som för en intres
serad allmänhet i de nordiska länderna. Genom att forsknings
material om nordisk film publiceras på en sajt som är fritt till
gänglig och öppen för alla som är intresserade, och där en stor
del av artiklarna är skrivna i ett mer lättillgängligt format än vad
som är vanligt inom akademin, tror vi också på en god spridning
av materialet på sajten.
De fyra samarbetsorganisationernas roller:

● Stockholms Universitet, Institutionen för Mediestudier, är

huvudansvarig för det ettåriga NIKK-projektet. I projektled
ningen ingår koordinering av nätverksmöten, kontakt med
externa skribenter, övergripande ansvar för projektets forsk
ningsanknytning samt långsiktig planering/utveckling av en
strategi för forskningens bredare nordiska och internationella
spridning.
● Filminstitutet är ansvarig för driften av nordicwomeninfilm.
com. Organisationens roll i NIKK-projektet är att underhålla
den befintliga sajten och se till att det dansk-, och norsksprå
kiga material som skapas av forskare i nätverket laddas upp på
sajten i ett lämpligt format.
● Nasjonalbiblioteket är huvudansvarig för NIKK-projektets
urval av norska kvinnliga filmarbetare, koordinering av upp
drag från norsktalande forskare och granskning av norska
texter.
● Köpenhamns universitet, Institut for Medier, Erkendelse og
Formidling, har motsvarande roll i Danmark.
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Med hjälp av den samlade forskarkompetensen i nätverket
Women’s Film History Network: Norden utvecklas sajtens
forskningsanknytning och potential att fungera som en nordisk
kunskapsbank för forskare och allmänhet.

Press- och pr-arbete

Kommunikationsarbetet på Filminstitutet innebär s ortering,
värdering och prioritering. Vår verksamhet är både stabsfunk
tionsmässig (intern) och uppsökande (extern). Båda funktionerna
behandlas utifrån frågor kring tonalitet och prioritering. Det
handlar med andra ord inte bara om vad som lyfts fram utan även
hur det görs. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar kommunika
tionsavdelningens dagliga arbete genom att vi värderar:
● Vilka ord och bilder använder vi oss av när vi pratar om och
skriver om svensk film och filmarna bakom?
● Vilken tidpunkt väljer vi – i vilken kontext?
● Vilka kanaler väljer vi och vilka talespersoner lyfter vi fram?
● Hur ligger vi till i balansen?
Press- och branschmeddelanden föregås av noggrann värde
ring kring vilka titlar och filmare som hamnar på bild, i rubrik,
ingress och brödtext. Urvalet blir än viktigare vid mer o mfattande
utskick då alla projekt inte får plats. Urvalet ska ha balans och
trovärdighet och samtidigt inkludera jämställdhetsarbetet. En
etablerad filmskapare har högt nyhetsvärde men vi kan öka på
med kunskap och vinklar genom att hela tiden väga in nya namn
och deras erövringar.
Ett tydligt exempel på detta är kommunikationsresan med

Amanda Kernell, för att nämna ett genombrott för en filmare
under 2017, som vi har följt och stöttat sedan hennes första kort
film. Ett annat är Ruben Östlunds Guldpalmsvinst i Cannes för
The Square, där också scenografen Josefin Åsberg vann Prix
Vulcain för samma film 2017.
Vi håller ett extra öga på de projekt som har kvinnor i nyckel
positioner (regissör, manusförfattare, producent, fotograf,
klippare) så att vi hela tiden har nya historier att berätta.

För kommunikationsarbetet gäller det att ha tät kontakt med
övriga avdelningar för att hålla kompassen rätt. Till exempel
följs den löpande statistik om upphovspersoner i de projekt
som erhåller produktionsstöd. Där kan pr-arbetet vara med att
väga upp snedvridningar som upptäcks genom att till exempel
ytterligare lyfta fram kvinnor i en särskild yrkesgrupp för att
visa på positiva exempel. Inför alla våra större evenemang så
som höst- och vårpresentationerna, Guldbaggen samt semina
rier och pressträffar på filmfestivaler, tar vi fram olika underlag
för hur balansen ser ut både för att själva se hur vi ligger till,
men också för att hitta vinklar att servera bransch och medier.
Transparens och perspektiv i både tid och innehåll ska genom
syra vårt arbete.
Lika viktigt som att reflektera över den interna kompassen –

lika viktigt är det för kommunikationsavdelningen att följa den
informella diskussionen i branschen och följa aktuella filmares
egen kommunikation för att snappa upp frågor, nyheter och ten
denser. Här är sociala medier ett bra verktyg för att snabbt kunna
haka på, göra egen nyhet eller bara uppmuntra, kommentera och
visa att vi är med.
Kontinuerligt utbyte sker med filmdatabasen Nordic Women
in Film, som samlar kvinnliga filmskapare. Ett framlyftande av
Nordic Women in Films verksamhet och texter sker till exem
pel genom Filminstitutets Facebook-konto och webbplats.
Samarbetet kommer öka i och med den nya versionen av Svensk
Filmdatabas som lanseras i början av 2018. Där kommer kors
länkning ske mellan databasernas innehåll och redaktionerna
kunna utbyta idéer med varandra.
Jämställdhetsarbetet genomsyrar också arbetet med nylanse
ringen av Svensk Filmdatabas, inte minst artikelsidorna, både
vad gäller teman och skribenter. Där vägs representation in
totalt, inte enbart kön.
Filminstitutets handlingsplan ”Mål 2020: En jämställd film

produktion, både framför och bakom kameran” (på engelska
”50/50 by 2020”) har fått brett nationellt och internationellt ge
nomslag både i bransch och i medier, inte minst på grund av vd
Anna Serners deltagande i pressevent, seminarier och panel
debatter. Där jobbar vi bland annat nära Wift (Women in Film &
Television) för att sprida budskapet till deras nätverk och skapa
en plattform för utbyte av inspiration. Hashtaggen #5050by2020
har fått ett eget etablerat liv på sociala medier, men det gäller för
oss att hela tiden lyfta nya erövringar inom vårt område och se
arbetet över tid.
PR-arbetet innebär även ordnande av evenemang, allt från
mindre pressträffar till större presentationer och Guldbagge
galan som görs tillsammans med SVT. Filminstitutet är där dri
vande till exempel i arbetet av val av konferencier, prisutdelare,
artister som uppträder och välja vilka personer som är på plats
för att möta pressen och representera en film i medier.

Andra satsningar inom filmbranschen

Amanda Kernell har blivit uppmärksammad stort både utomlands som
i Sverige för hennes film Sameblod. Foto: Carla Orrego Veliz
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Inom filmen har det över lång tid funnits ett stort antal civilrätts
liga organisationer som bildats och skapat opinion. Wift (Women
in Film & Television) har funnits i Sverige sedan 2003 och d rivit
ett aktivt arbete för lika villkor för kvinnor inom film. Wift
har bland annat tagit fram ett antal skrifter; ”Att göra som man
brukar” (2006), ”Om kvalitet” (2007), ”The Fast Track” (2011)
och ”En riktig snyftare” (2013). I samband med dessa skrifter har
det ordnats seminarier och debatter kring dessa ämnen.

Ellen Tejle initativtagare/grundare
till A-märkning, som är en
jämställdhetsmärkning för film.
A-märkning ges till filmer som
klarar Bechdel-Wallace-testet
som innebär att filmen porträtterar
två kvinnor som är namngivna,
samt att kvinnorna talar om
någonting utöver män.
Foto: Isabell Höjman

Wift arbetar numera även på nordisk bas i den n ystartade
organisationen Wift Nordic. Vid sidan av det har det d essutom
skapats ett antal andra aktiviteter och projekt som s yftat till
att öka medvetenheten om både ojämställdheten men o ckså
kvinnors höga kompetens och kapacitet i filmskapande. Doris
projektet är ett sådant projekt som startade 1999 i Göteborg med
syftet att arbeta för förändringar av attityder och strukturer i
filmbranschen. Dorisprojektet bjöd in kvinnliga filmskapare
på alla kreativa positioner att skapa kortfilmer gjorda enbart av
kvinnor. Andra projekt är Stockholms Feministiska Filmfestival
som lyfter film skapad av kvinnliga filmskapare som skildrar
kvinnliga berättelser och erfarenheter samt Ifema (International
Female Film Festival Malmö) som sedan 2006 visar filmer av
kvinnliga regisstörer. Film i Väst har framgångsrikt d rivit pro
jektet The Hub, som främjade kvinnliga filmskapare i regionen.
Från Skåne kan nämnas Producing People, ett utvecklings
program för att stärka talangfulla skånska producenter. I
Norrbotten lanserade Filmpool Nord projektet MQ film för att
samla filmintresserade unga kvinnor i hela regionen. Projekten
och människorna bakom är många, och alla har de skapat förut
sättningarna för arbetet som sker på Filminstitutet.
Women’s Film History Network: Norden är ett nätverk för
akademiker som forskar om nordisk film med särskilt fokus på
kvinnors bidrag till filmhistorien. Detta informella nätverk ska
pades i samband med konferensen ”Making the Invisible Visible
in a Digital Age” som anordnades av Stockholms Universitet
och Filminstitutet på Filmhuset i Stockholm 2014. Nätverket
har idag ett trettiotal medlemmar som bedriver forskning i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nordamerika
och Storbritannien. Samordnare för Women’s Film History
Network: Norden är Ingrid Stigsdotter. Under 2016–2017 bidrog
NIKK (Nordisk information för kunskap om kön, ett nordiskt
samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet) till finansiering
en av projektet Women’s Film History Network: Norden, ett
samarbete mellan Institutionen för Mediestudier vid Stockholms
Universitet och den digitala tjänsten nordicwomeninfilm.com
vid Filminstitutet. Underrubriken är ”vi reviderar den nordiska
filmhistorien via nordicwomeninfilm.com”.
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Lisa Langseth, Suzanne Osten, Jane
Magnusson, Sanna Lenken, Alexandra-
Therese Keining och Lisa Ohlin fick pryda
Swedish Films omslag till upplagan inför
Cannesfestivalen 2016. Foto: Johan Bergmark

En världsnyhet
Från år 2000 till idag har andelen kvinnor ökat markant inom alla tre nyckelroller för svensk
film. Denna utveckling har skapat stort internationellt intresse för Filminstitutets arbete
och för svensk film.

Vårt arbete ger resultat
Utvärderingar och analyser av såväl semiarier som stödgivning
visar att arbetet som görs har effekt. Mycket av arbetet kring
jämställdhet har, som tidigare argumenterats för, införlivats i
den dagliga verksamheten och utfallet speglar detta. Det visar
sig i vilka filmer som digitaliseras, vilka som bjuds in till semi
narier, hur filmhandledningar skapas, satsningar som görs,
vilka filmer som får stöd och så vidare. Även den internationella
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uppmärksamheten visar att det som Filminstitutet gör är unikt
och väcker intresse hos andra länder och påverkar deras eget
jämställdhets- och kvalitetsarbete.
Svenska filmkritiker är i hög grad positiva till de filmer som
produceras, och svensk film har aldrig förut haft så höga snitt
betyg. Högst betyg under perioden 2007–september 2017 fick
Sameblod (2017) av Amanda Kernell, med 4,40 i snittbetyg.
Den följs av Återträffen (2013) av Anna Odell med 4,33 i betyg,
Apflickorna (2011) av Lisa Aschan med 4,21, Searching for

Andel långa spelfilmer med en kvinna i en nyckelroll – filmer med konsulentstöd per stödår
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Sugar Man (2012) av Malik Bendjelloul med ett snitt på 4,20
samt Maria Larssons eviga ögonblick (2008) av Jan Troell och
Tjuvheder (2015) av Peter Grönlund som båda fick ett snitt på 4,17.
Filmer som har fått produktionsstöd av konsulent från
Filminstitutet har i genomsnitt ett högre genomsnittligt betygs
index än filmer utan stöd, 3,16 jämfört med 2,30. Det genom
snittliga betygsindexet för de filmer som fått automatstöd eller
det tidigare marknadsstödet har ett genomsnittligt betygsindex
på 2,35. Även för filmer som fått konsulentstöd finns det skillna
der mellan olika genrer, men det genomsnittliga betygsindexet är
högre för filmer med stöd än de utan i samma genre. Filmer där
regissör, manusförfattare och producent sammantaget till över
vägande del är kvinnor, har ett högre genomsnittligt betygsindex
än filmer där männen är i flertal, 3,12 jämfört med 2,85. Det gäl
ler all typ av film förutom dokumentärfilm där det genomsnitt
liga betygsindexet är detsamma oberoende av sammansätt
ningen för dessa funktioner. Det gäller också, förutom inom
kriminalfilm, sett till de tre funktionerna separat. Filmer med
övervägande del kvinna/kvinnor som manusförfattare, regissör
eller producent har ett högre betygsindex än filmer med man/
män i dessa funktioner. Snittbetygetet har också större spridning
för filmer gjorda av män.
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Niki Lindroth von Bahr är en av flera svenska kvinnliga regissörer som rönt
framgång på internationella filmfestivaler. Under filmfestivalen i Toronto 2017
vann hennes kortfilm Min Börda pris. Foto: Marie-Therese Karlberg

Bechdel-Wallace Test är ett test som kan fungera som en
ögonöppnare, där det framgår i en film huruvida det finns minst
två namngivna kvinnliga karaktärer, som pratar med varandra
om något annat än män. Detta test har vi, sedan 2015, gjort på
de svenska långa spelfilmer vi gett stöd under året. 2015 klarade
75 procent av premiärerna testet, och 2016 var siffran 50 procent.
Filminstitutet har genom de beslut som fattats även under
2016 nått målet om jämn könsfördelning för olika typer av stöd.
Ser vi till samtliga tre år i den senaste avtalsperioden blir det
än tydligare att samtliga stöd fördelats jämnt mellan män och
kvinnor. I princip alla stöd har en könsfördelning, andel kvinnor,
på 45–60 procent.
Undantaget är automatstödet (som sedan dess omvandlats till
ett marknadsstöd), som under 2015 uppnått en nästintill jämn
könsfördelning (regi 60 procent kvinnor, manus 37 procent och
producent 60 procent) men som under tidigare år, särskilt 2013,
led av en märkbart skev fördelning då ingen kvinna i positionen
regi eller manus fick stöd. Utvecklingen för detta stöd kan därför
sägas peka än tydligare på att arbetet med jämställdhet gått fram
åt och gett goda resultat. Tydligt blir o ckså att jämställdhetsarbe
tet med stödgivningen lönar sig när vi tittar på andelen kvinnor på
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Sameblod har uppmärksammats stort, redan innan premiären, utomlands. Bland annat premiärvisades filmen vid filmfestivalen i Venedig 2016. Där den vann pris
för Bästa europeiska film. Filmen visades även på Torontos filmfestival 2016. På Göteborgs filmfestival 2017 belönades filmen med Dragon Award Best Nordic
Film. Foto: Sofia Olsson

Guldbaggegalan är också ett bra exempel på utfallet i ett
l ängre perspektiv. Den går av stapeln i januari varje år och där
prisas filmer och filmskapare som under det gånga året skapat
filmer och berättelser av hög kvalitet, nått ut till en stor publik
eller både och. Här ser vi det konkreta resultatet av de s atsningar
som gjorts, där till exempel unga kvinnliga filmskapare fått
chansen att etablera sig i branschen, fått stöd för en filmidé,
genomfört den och sedan tilldelats priser i större utsträckning än
tidigare. Särskilt åren 2011, 2012 och 2013 sticker ut då kvinnliga
regissörer stod bakom de filmer som tilldelades Guldbaggar
för Bästa film de åren; Gabriela Pichler, Lisa Aschan respektive
Anna Odell.

dessa tre positioner i filmer med stöd och utan. Andelen kvinnor
som huvudfunktion på de olika positionerna regissör, producent
och manusförfattare, för långa spelfilmer som haft premiär under
de senaste tre avtalsperioderna (2000–2005, 2006–2012 samt
2013–2016) har utan undantag alltid varit bättre fördelade för
filmer med stöd från Filminstitutet än filmer utan. Utvecklingen
för filmer utan stöd rör sig också i en positiv riktning, särskilt för
producenter, men inte i samma takt som filmerna med stöd.
Under perioden 2006–2012 gav Filminstitutet 29 procent av
sina stödbeslut till kvinnliga regissörer. Under perioden 2013–
2016 ökade denna till 49 procent. För de senaste fem åren har
fördelningen blir det tydligt att, även om stöden varierar från år
till år, går det stadigt åt rätt håll.
Flera svenska kvinnliga regissörer har deltagit på interna
tionella filmfestivaler och rönt framgångar. Amanda Kernells
Sameblod har prisats, under filmfestivalen i Toronto 2017 vann
Niki Lindroth von Bahr kortfilmspris för Min börda, och 2015
vann Beata Gårdeler och Sanna Lenken kristallbjörnar under
Berlins filmfestival för Flocken och Min lilla syster.

Internationell uppmärksamhet

Att vi är ensamma om att ha åstadkommit jämställdhet med
åtminstone Filminstitutets pengar är tydligt av flera skäl. Vi kan se
att internationella produktioner med kvinnliga regissörer hittar
Sverige som samproduktionsland. Andelen kvinnliga regissörer
som får stöd från våra internationella samproduktionspengar har

Andel långa spelfilmer med en kvinna i en nyckelroll – filmer med konsulentstöd per avtalsår
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Fördelning konsulentstöd på kvinnor på nyckelpositionerna, per stödår. Över tid ökar andelen kvinnor på de tre nyckelpositionerna, men eftersom vi inte
kvoterar ser utfallet olika ut från år till år.
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Röster utifrån
Jämställdhetsarbetet har skapat en ny intresserad blick på svensk film och förhoppningsvis
bygger det all svensk films varumärke.

It is an established fact that w
 omen
are underrepresented in cinema, particularly among the ranks of directors.
In the United States, w
 omen direct
from 5 to 10 percent of f eature films, according to
statistics compiled by the entertainment website
Indiewire. /… /
Before one assumes that this gender imbalance
is one of those regrettably intractable problems,
tied to social forces that take decades to alter,
consider the case of Sweden. The government-
backed Swedish Film Institute helps fund most of
the country’s cinematic output. Between 2000 and
2012, these films were essentially dominated by
men, who in a given year typically directed between
70 and 90 percent of all productions. Those statistics began to change quite rapidly after the 2011
appointment of Anna Serner as chief executive of
the Institute. She called the gender imbalance in
Swedish cinema a “catastrophe” and set an ambi
tious target that half the films supported by the
Institute should be made by women. Last year, the
Institute achieved gender parity among directors for
the first time and is on track to replicate its s uccess,
or come c
 lose, in 2015.”

The New York Times, 2015 13

On April 25, Serner was on hand to deliver
a lecture to an audience of mostly New
York Film Academy students in Burbank,
California, during which she tore apart the
excuses for gender inequality used by executives in both the Swedish film industry and
Hollywood. Her castigations seemed all too relevant: Just last
week, TheWrap reported that Fox and Paramount have not hired
a single woman to direct their respective slates of more than
20 upcoming movies. ‘Male and female producers come to me,
and they say, 'You know, Anna, it's only young men coming up
showing [me] their portfolios,' Serner said. ‘And it's like, Yeah,
that's probably true. But if you want the best films, you should
probably start looking for the women and not be so lazy, sitting and waiting for them, because otherwise, you won't get the
best ones. Because otherwise, you will just have to get the ones
[that know to show up], and that's not good enough. ‘Then the
producer gets really mad with me, actually. But that's the truth.’ ”

Buzzfeed, 2016 14

The Australian Directors Guild has also suggested that local productions adopt a quota to ensure
50% of films funded by Screen Australia are made by female directors. The Swedish Film Institute
introduced a similar policy in 2012, with a goal to reach gender parity for directors, producers and
writers and attained it within just three years. When CEO of the Swedish Film Institute Anna Serner found
women were having a harder time getting finance from other sources because financiers didn’t ‘trust them’
The Guardian, 2016 12
she knew she had to take action.” 

Ms Serner's revolutionary policy has not been welcomed by all of Sweden's neighbours. "Denmark always
think we are crazy doing this. They say they already
have equality, but Denmark only gives 17 per cent of
funding to female directors. Most leaders tend to hesitate because it is really very scary. You are asking for trouble and they are
not prepared to take the trouble. I get a lot of support from Finland
and Iceland but they don't do anything. ‘The further you get from
Sweden, the less threatened p
 eople tend to feel… We had Jane
Campion visit us recently and she just loved it. She is bringing an
action plan to both New Zealand and Australia’ Campion will face
an uphill battle in Australia. The number of women in some areas of
the industry, particularly technical, has been going backwards. The
Swedes put us to shame, in fact. They also shine a light.”

The Sydney Morning Herald, 2015 11

Internationally, the film industry is in the
midst of a kind of feminist awakening, with
the inciting incident being slightly different
in each country /…/
Many countries are looking to Sweden as an example. When Anna Serner, an outspoken chief executive from the advertising world, became head of
the Swedish Film Institute in 2011, 26% of the movies
the agency financed were directed by women. Due in
large part to Serner’s aggressive advocacy, by 2014,
50% of the films the institute financed were directed
by women. Female directors now win about 60% of
the prizes at Sweden’s version of the Oscars, and the
majority of Swedish directors invited to international
film festivals are women. Sweden’s programs, which
are partly funded by a 10% tax on movie tickets, would
seem unthinkably interventionist in the market-driven
American film industry, and have even been controversial in a country that considers gender equality a cornerstone of its identity.” 
Los Angeles times, 2016 10
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Anna Serner reser världen över och pratar om Filminstitutets jämställdhetsarbete. Här senast vid Torontos filmfestival 2017. Foto: TIFF

dubblats under perioden 2013–2016 och ligger nu på 50 procent.
Det beror med stor sannolikhet på att de märkt att våra p engar
letar även kvinnliga filmare, och det gör att deras chanser är
större om de söker stöd i Sverige än i andra länder. För svensk
del innebär det att svenska kreatörer får arbeta med stora inter
nationella filmskapare som exempelvis Agnieszka Holland,
och dessutom får sola sig i glansen av att få filmer utvalda till
de finaste festivalerna. De internationella samproduktioner
Filminstitutet givit stöd till har en hög närvaro i exempelvis
Cannes, Toronto och Berlin.
Filminstitutet blir inbjudna världen över för att prata om jäm
ställdhetsarbetet, hittills till långt flera länder än vad som hinns
med. Urvalet av länder som besöks bygger på en värdering av
om landet är en viktig marknad för svensk film, om vi ändå är
där på festival eller om landet har ett demokratiskt underskott
i övrigt (bristande yttrandefrihet eller bristande mänskliga
rättigheter även vid sidan av könsdiskriminering). Det betyder
att vi har varit i många ställen i Europa (Tyskland, Frankrike,
Spanien, Albanien, Grekland, Irland, Storbritannien, Norge,
Finland, Island, Danmark) och utanför (USA, Kanada, Mexiko,
Brasilien, Sydkorea, Georgien, Australien). I nästan alla länder
får besöken stor medietäckning. Jämställdhetsarbetet har skapat
en ny intresserad blick på svensk film vilket bygger svensk films
varumärke.

50/50 by 2020

Bland de mest framträdande insatserna under 2016 var semi
nariet under Cannesfestivalen. Där ordnade Filminstitutet ett
seminarium för att diskutera jämställdheten i filmbranschen.
Det var uppskattat och efterdyningarna av detta blev märkbart
även under 2017 års festival då jämställdhetsseminariet blev
inskrivet i det ordinarie schemat för festivalen.
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Ringarna på vattnet är tydliga. Sveriges Radios Roger Wilson
rapporterar att det hörts flera röster om jämställdheten inom
filmbranschen,15 där bland a nnat Cannesfestivalens jurymedlem
Jessica Chastain lyfte frågan under juryns presskonferens på
2017 års festival. Hon kommenterade under presskonferensen att
när hon som jurymedlem sett tjugo filmer efter varandra, hade
blivit chockad av kvinnoskildringarna i tävlingsbidragen.
För första gången i mitt liv har jag sett 20 filmer under
10 dagar och det jag verkligen kommer att bära med mig efter
den här upplevelsen är den kvinnosyn som skildras i dessa. Ärligt
talat var det väldigt obehagligt. Det fanns en del undantag, men jag
var förvånad över hur kvinnor skildras på film.”

Hon riktade en uppmaning till filmindustrin att släppa in fler
kvinnliga regissörer för att kunna förändra de perspektiv som
präglar branschen idag.
Om vi hade fler kvinnliga historieberättare hoppas jag att
vi skulle se fler av de kvinnor jag möter i mitt dagliga liv. De
ägnar inte sina liv åt att bara reagera på de män som rör sig kring
dem – de har sina egna åsikter.”

Framtida utmaningar
Vi har kommit en bra bit på vägen, men fortfarande finns mycket arbete kvar att göra för
jämställdhet framför kameran, bakom kameran och kring arbetsvillkoren för filmskapare.

S

verige har idag en jämställd fördelning av filmstöden
mellan män och kvinnor. Men, flera jämställdhets
utmaningar kvarstår där kvinnor till exempel ten
derar att arbeta i projekt med mindre budget än sina
manliga kollegor. Och fortfarande kommer rapporter
om sexistiska händelser och kommentarer i branschen, detta har
inte minst blivit tydligt genom #metoo-debatten under hösten
2017. Det är olika värdesystem som ska förenas där kvalitet inte
ska vara synonymt med män, utan kvalitet inom film ska vara
oberoende av vem som får möjlighet att göra den. För vi tror
inte att strukturerna egentligen har förändrats på ett långsik
tigt hållbart sätt. Den internationella uppmärksamheten ledde
till seminariet ”50/50 by 2020 – Global Reach” i Cannes 2017.
Det här initiativet handlar om att räkna även bakom kameran.
Handlingsplanens syfte är att hålla frågan och medvetandet vid
liv så vi både utvecklar våra beslutsvägar, men även fortsätter
arbetet med att förhoppningsvis slippa ha en jämställdhetsplan
i framtiden. Den nya handlingsplanen fortsätter att lyfta fram
vikten av att räkna, men vi utvecklar räknandet till att gälla
både bakom och framför kameran. Vi fortsätter sprida kunskap,
och denna rapport är en del av den kunskapen. Flera länder
har antagit målet om en jämn fördelning på 50/50 till år 2020
(Kanada, Irland och delar av Australien bland annat) och andra
tar inspiration av arbetet. Sverige har särskilt gynnsamma förut
sättningar att åstadkomma jämställdhet men vi ser att det även
går i andra länder.

”

Vi fortsätter
sprida kunskap, och
denna rapport är en
del av den kunskapen.
Flera länder har antagit
målet om en jämn
fördelning på 50/50
till år 2020.

Maria Jansson berör tre pelare i sin text. Det är att det ska bli

fler kvinnor på nyckelpositionerna producent, regissör och
manusförfattare, att fler kvinnor ska leda till bättre villkor för
kvinnor i filmbranschen och att fler kvinnor ska bidra till att
garantera att en mångfald berättelser och perspektiv gestaltas
på vita duken. Vi kan slå fast att vi uppnått förändring åtmin
stone gällande två av dem; fler kvinnor på nyckelpositioner
och att fler perspektiv nu tas tillvara på vita duken. Den tredje
aspekten, om att arbetsvillkoren ska ändras för kvinnor, är
svårare att mäta. Här kan det handla om flera olika villkor,
både de praktiska, till exempel på en inspelningsplats; att
kvinnliga filmskapare borde få tillgång till barnomsorg så de
kan ta de uppdrag de vill (se EWA-studien på sidan 22), men
även de ekonomiska villkoren; att även pengarna ska distribu
eras lika i högre grad, inte bara projekten. Men det är vår över
tygelse att villkoren för kvinnor ändras i takt med att kvinnor
tar större plats i branschen.
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Viktiga händelser
Flera filmavtal, propositioner, personer, utredningar, projekt och filmer har passerat revy under
åren. Här listar vi några händelser som påverkat arbetet med jämställdhet på Filminstitutet.
Foto: Filminstitutets bildarkiv, TriArt, Folkets Bio och Patrik C Österberg

2005

Cinemateket visar
en retrospektiv med
Mai Zetterling.

2000

Åse Kleveland tillträder som vd.
Nytt filmavtal, Filminstitutet får i
uppdrag av regeringen att föra
statistik över stödgivningen baserat
på kön – första gången jämställdhet
skrivs in i en proposition till
Filminstitutet.

2002

Boken ”Män, män, män och en och annan
kvinna…” utkommer. Ett initiativ från Arena
och Filminstitutets konsulenter och belyser
villkoren för kvinnliga filmskapare.

2007

Rookieprogrammet startar,
ett initiativ för första- och
andragångsregissörer
inom långfilm.

2003

1999

Andelen långa spelfilmer
med konsulentstöd med
kvinnor i nyckelroller är
17 % för regissörer, 19 %
för manusförfattare och
25 % för producenter.

2001

Hälften av alla utdelade
fortbildningsstöd för
yrkesverksamma filmer
går till kvinnor.

Karolina Jonssons kortfilm
Novembersnö utsågs till
tävlan i Cannes.

2004

Boken ”Hur svårt kan det vara?” av
Camilla Larsson, i samarbete med
Filminstitutet, släpps. Maria Bloms
Masjävlar vinner Guldbagge för
Bästa film.

2006

Cissi Elwin tillträder som ny vd.
Nytt filmavtal tillkommer. Ylva
Gustavsson och Catti Edfeldt
vinner Guldbagge för bästa film
Förortsungar.
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2010

Rapporten ”00-talets
regidebutanter och jämställdheten” publiceras.
Filminstitutet får särskilda
medel från regeringen i
en flerårig satsning att
öka jämställdheten i film
branschen.

2016

Ny handlingsplan för jämställdhet,
Jämställdhetsseminarium i
Cannes, Nordic Women in Film
lanseras, EWA-projektet
slutrapporteras, digitaliseringsrapport släpps, andelen långa
spelfilmer med konsulentstöd
med kvinna i nyckelroller är 65 %
för regissörer, 38 % för
manusförfattare och 42 % för
producenter.

2012

Gabriela Pichlers Äta sova dö har
premiär. Vinner sedermera en
Guldbagge för bästa film. Producent
China Åhlander tar emot priset.

2014

Den särskilda satsningen Unga
kvinnors filmskapande avslutas
– rapporten ”Inför nästa tagning”
släpps i anslutning till det,
EWA-projektet startar.

2009

Bengt Toll blir tillförordnad vd.
Statliga utredningen ”Vägval för
filmen” färdigställs.

2008

Maj Wechselmanns
dokumentär Bang
och världshistorien
blir årets mest sedda
dokumentär.

2013

2011

Anna Serner tillträder
som vd för Svenska
Filminstitutet, Unga
kvinnors filmskapande
inleds, samarbete med
regionerna förstärks,
Lisa Aschans Apflickorna
vinner Guldbagge för
Bästa film.

Handlingsplan för ökad
jämställdhet, Moviement
initieras, nytt filmavtal och
jämställdhetsmålet blir
50/50 snarare än 40/60.
Anna Odells Å
 terträffen
har p
 remiär och når höga
besökssiffror. Filmen tilldelas
sedan en Guldbagge för
Bästa film. Det blir tredje
året i rad som G
 uldbaggen
för Bästa film gick till en film
som regisserats, skrivits och
producerats av en kvinna.

2015

Målet om att stöden ska
fördelas jämställt uppnås,
unga kvinnors filmskapande
summeras och slutrapporteras.
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Avslutning
Noter

1 Jämo Resurs ”Jämställdhetens historia” http://www.jamombud.se/

omjamstalldhet/jamstalldhetshi/
2 Jansson, Maria (2016) “The quality of gender equality: gender

quotas and Swedish film governance i International Journal of
Cultural Policy” samt Jansson, Maria (2017) ”Gender equality in
Swedish film policy: Radical interpretations and ‘unruly’ women” i
European Journal of Women’s Studies
3 P
 roposition 1998/99:131 ”Ny svensk filmpolitik”.

4 Regeringens skrivelse 2002/03:140 ”Jämt och ständigt. Reger-

ingens jämställdhetspolitik och handlingsplan för mandatperioden”
5 SOU 2009:73 ”Vägval för filmen”
6 Aftonbladet 2010-04-12 "Män som ratar kvinnor", för liknande

resonemang se också Dagens Nyheter 2015-11-28 "Många kritiska
röster mot Filminstitutets identitetspolitik" och Östgötakorrespondenten 2013-05-23 "Svensk film i politikens klor".
7 Skeije, Hege & Mari Teigen (2003) ”Men imellom. Mansdominans

och europeiska policytexter. Den norske Maktutredning”. Oslo:
Gyldendal
8 Wik, Annika (2014) ”Nästa tagning - filmutbildningar: på väg mot ett

jämställt filmsverige : en rapport”. Stockholm: Svenska filminstitutet.
s. 22–23
9 Linghag, Sophie (2009) ”Från medarbetare till chef: kön och makt i

chefsförsörjning och karriär”. Kungliga Tekniska högskolan. Samt
Van Der Brinck et al (2015) “Inflating and down playing strengths
and weaknesses—Practicing gender in the evaluation of potential
managers and partners” i Scandinavian Journal of Management
10 Los Angeles Times 2016-05-26: http://www.latimes.com/

entertainment/movies/la-et-mn-film-financing-gender-diversity20160523-snap-story.html
11 The Sydney Herald 2015-05-24: http://www.smh.com.au/

entertainment/movies/how-sweden-hit-its-5050-gender-targetfor-film-productionin-record-time-20150518-gh489a.html
12 The Guardian 2016-03-11: https://www.theguardian.com/

mad-for-film/2016/mar/11/why-gender-matters-diversity-behindthe-camera
13 The New York Times 2015-10-07: https://www.nytimes.

com/2015/10/08/arts/international/how-swedish-cinema-gavewomen-directors-a-bigger-role.html?_r=0
14 Buzzfeed 2016-04-27: https://www.buzzfeed.com/arianelange/

sweden-film-gender
15 Roger Wilson 2017-05-16. ” Svensk filmpolitik i fokus på filmfesti-

valen i Cannes” Kulturnytt Sveriges radio P1

Övriga källor
Torbiörnsson, Tove: Intervjuer Moviement, inspelade 28–29 maj
2014 på Filmhuset, Stockholm/Svenska Filminstitutet
Filminstitutets Resultatredovisning 2010–2016
Filmavtal 2000, 2006, 2012
Statistik Filminstitutet
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Vidareläsning
På www.filminstitutet.se/dokument samlar vi våra interna styrdokument, handlingsplaner och regeringens propositioner och regleringsbrev, till exempel:
Handlingsplan for representation och tillgänglighet
 ål 2020 En jämställd filmproduktion, både framför och bakom
M
kameran (2016)
På väg mot en jämställd filmproduktion (2013)
På www.filminstitutet.se/jamstalldhet samlar vi statistik, information
och mål kring vårt jämställdhetsarbete. Där finns också projektrapporter till flera av de projekt som beskrivits i denna rapport, till exempel:
EWA-rapporten (2016)
Inför nästa tagning (2012)
00-talets regidebutanter och jämställdheten (2010)

Tack till
Ami Ekström (Film i Väst), Cissi Elwin, Genusredaktörerna,
Helene Granqvist (Wift), Annika Hellström (Doris), Maria Jansson,
Susann Jonsson (Filmpool Nord), Åse Kleveland , Hanna Sohlberg
(Film i Skåne), Anne-Marie Söhrman Fermelin (Filmbasen) , Anna
Wahl samt alla andra som medverkat till rapporten, de olika projekten
och både det genomförda och pågående arbetet mot en jämställd
filmbransch.
* De 30 regissörerna på bild på innehållssidan:
Lisa Langseth, Suzanne Osten, Jane Magnusson, Sanna Lenken,
Alexandra-Therese Keining, Lisa Ohlin, Elisabet Gustafsson,
Beata Gårdeler, Nanna Blondell, Alexandra Dahlström, Maja Borg,
Lovisa Sirén, Bahar Pars, Charlotta Miller, Lena Koppel, Lisa James
Larsson, Malin Erixon, Lisa Siwe, Tora Mkandawire Mårtens,
Kirsi Nevanti, Joanna Rytel, Katja Wik, Ellen Fiske, Karin Fahlén,
Linda Hambäck, Frida Kempff, Ella Lemhagen, Niki Lindroth von Bahr,
Mia Engberg och Nikeisha Andersson.
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