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Förord

VÄLKOMMEN TILL 2021/2022 års jämställdhetsrapport
406 dagar – en tidsfråga, ett led i Filminstitutets kontinuerliga
fördjupning inom film och jämställdhet. Filminstitutet har
ett unikt sammanhållet uppdrag för att möjliggöra fler filmupplevelser. Ett av de sju filmpolitiska målen lyder ”jämställdhet och mångfald präglar filmens område”. Vi är övertygade
om att det behövs mer kunskap, såväl inom Filminstitutet som
inom hela branschen, för att uppnå detta mål.
FILM INSPIRERAR, UNDERHÅLLER och provocerar.

Film vidgar perspektiven och har en alldeles särskild kraft
att beröra och nå ut till många. I denna rapport tittar vi
närmare på tidsaspekten när en film blir till. Tid är en dimension som vi inte tittat närmare på i Filminstitutets tidigare
jämställdhetsrapporter. Det visar sig att det tar betydligt längre
tid för kvinnliga filmskapare att få klart långa spelfilmer,
vilket påverkar vilka filmer som når publiken varje år. Det
är inte ”bara” en rättvisefråga utan även en kvalitetsfråga.
Genom filmens alla berättelser skapas samtal och insikter.
Aktuella ämnen kanske inte är lika aktuella längre när åren
går. Och kanske går publiken miste om en relevant berättelse,
just när den är som allra viktigast att ta del av.

”Denna rapport är en pusselbit för att
synliggöra de strukturer som finns när en
film blir till. Kunskap kan hjälpa alla att
ompröva gamla sanningar.”
ATT TID ÄR PENGAR är inget nytt. Denna rapport visar att

kvinnliga filmskapare är fast längre i de faser av filmskapandet
som är extra ekonomiskt utsatta. Vi ser även att manliga
filmskapare i högre utsträckning skickar in ansökningar till nya
filmprojekt och att kvinnor dessutom faller bort i högre grad
under processen. Denna rapport är en pusselbit för att synliggöra de strukturer som finns när en film blir till. Kunskap kan
hjälpa alla att ompröva gamla sanningar. Vi hoppas att vår
rapport ska bidra till det och att vi tillsammans med branschens
aktörer kan verka för förändring inom filmindustrin.
Josefin Schröder
Strategisk analytiker

03 : 00

Inledning

FILMINSTITUTET HAR UNDER lång tid arbetat för jämställd-

het inom filmbranschen. Jämställdhet och mångfald är ett av
sju filmpolitiska mål som styr Svenska Filminstitutets uppdrag
och verksamhet. Sedan år 2000 förs statistik över andelen
filmer som har en kvinna på någon av nyckelpositionerna
regissör, manusförfattare och producent och år 2017 kom
Filminstitutets första jämställdhetsrapport. Årets rapport
406 dagar – en tidsfråga undersöker tidsaspekter under
processen när en film blir till och hur denna skiljer sig åt
mellan kvinnliga och manliga upphovsmakare.
FILMINSTITUTET VERKAR FÖR att stärka den svenska filmen
genom att stödja allt ifrån utveckling och produktion av ny film
till att bevara och tillgängliggöra film till allmänheten. Verksamheten har sin utgångspunkt i den nationella filmpolitiken som är
fastställd av regeringen. Visionen lyder ”Svensk film ska ha
hög kvalitet och uppvisa sådan bredd och mångfald av berättelser att den angår alla” (2015/16:132).

En del i arbetet är utgångspunkten att jämställdhet och
mångfald ska prägla filmområdet. Den här rapporten är
en del i det löpande jämställdhetsarbetet med syfte att öka
kunskapen om jämställdhetsfrågor, samt peka på områden
som behöver särskild uppmärksamhet.
FILMINSTITUTETS FÖRSTA RAPPORT, Hit och ännu
längre (2017), var en historisk tillbakablick på kvinnors
roll i den svenska filmbranschen och på hur Filminstitutets
jämställdhetsarbete sett ut, både vad gäller insatser och
resultat. Året därpå släpptes den andra rapporten, Han,
hon och pengarna (2018), som undersökte de finansiella
förutsättningarna för män och kvinnor i filmbranschen.
Förra årets rapport, Vilka kvinnor? (2019/2020), var en
intervjustudie som undersökte rasifierade kvinnors och
äldre kvinnors förutsättningar i den svenska filmbranschen.

Han, hon och
pengarna

VILKA
KVIN
NOR?

Jämställdhetsrapport 2018

Jämställdhetsrapport 2019/2020
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Andelen kvinnor per nyckelposition för svenska
långa spelfilmer med premiär 2016–2020
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Andelen kvinnor per nyckelposition för svenska
långa dokumentärfilmer med premiär 2016–2020
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I KULTURDEPARTEMENTETS UTREDNING Vägval för
filmen (SOU 2009:73) menar filmutredningen att det är ett
problem att kvinnliga filmmakare är underrepresenterade i
filmproduktionen, samt att varken kommersiell eller konstnärlig konformism i branschen är bra för filmens utveckling.
”Filmpubliken består av kvinnor och män som har rätt att
förvänta sig en större mångfald av berättelser och perspektiv.”
Genom att verka för fler kvinnor i nyckelpositionerna regissör,
manusförfattare och producent ska den statliga filmpolitiken
bidra till både en ökad mångfald av berättelser och bättre
arbetsvillkor för kvinnor i branschen. Statistiken visar att trots
att mycket har förbättrats på filmområdet så är det övervägande
manliga upphovspersoner som ligger bakom de filmer som
har premiär.
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36%
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MÄN FÅR DESSUTOM göra filmer med högre budgetar jämfört
med kvinnor, något som belystes i Filminstitutets jämställdhetsrapport Han, hon och pengarna (2018). Rapporten visade att
kvinnor i nyckelpositioner får tillgång till betydligt lägre
budgetnivåer än män, och att andelen kvinnor i nyckelpositioner minskar i takt med ökande budgetar. Flera av respondenterna i Filminstitutets rapport Vilka kvinnor? (2019/2020) menade
att en del av problemet beror på att projekt skapade av kvinnor
generellt ses som en större ekonomisk risk, och att finansieringsvilligheten då minskar för projekt med högre budget.
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”Kopplingen mellan kön, riskbedömning och
finansieringsvillighet har studerats noggrant
inom riskkapitalbranschen, en bransch som likt
filmindustrin ser stora ojämlikheter i tillgång till
kapital mellan män och kvinnor.”

FILMINSTITUTETS RAPPORT Han, hon och pengarna (2018)
visade även att det var en markant skillnad i finansieringen via
privat kapital från aktörer utanför filmbranschen för filmer med
manliga respektive kvinnliga regissörer. För filmer med en
genomsnittsbudget på 26 miljoner motsvarade privat kapital
(exempelvis privata bidrag, privata riskkapitalbolag och
liknande) i genomsnitt 1,5 miljoner kronor mer för filmer med
en manlig regissör.
Kopplingen mellan kön, riskbedömning och finansieringsvillighet har studerats noggrant inom riskkapitalbranschen, en
bransch som likt filmindustrin ser stora ojämlikheter i tillgång
till kapital mellan män och kvinnor. Relativt ny forskning inom
detta fält visar att ojämlikheten i tillgången till riskkapital
mellan manliga och kvinnliga entreprenörer till stor del kan
förklaras av vilka frågor som entreprenörer möts av från
investerare under pitchmöten (Kanze et al., 2018)1.
GENOM EXPERIMENT SÅ har det visat sig att investerare
oftare ställer frågor till manliga entreprenörer med fokus på
möjligheter, bedrifter och utveckling. Kvinnliga entreprenörer
får oftare frågor som fokuserar på potentiella fallgropar, risker
och hur dessa ska förebyggas. Dessa frågor ger olika svar,
vilket påverkar hur entreprenörernas projekt uppfattas. Då
investerare oftare tenderar att premiera tillväxt och framgång
framför trygghet och stabilitet gynnas de entreprenörer som får
svara på möjlighetsriktade frågor, vilket oftare är män. Enligt
Kanze är detta orsaken till könsgapet i entreprenörers tillgång
till kapital. Om detta tillämpas på filmbranschen skulle
skillnaden i finansiering kunna bero på att kvinnliga och
manliga filmskapare möts av olika logiker när de söker
finansiering. Möjlighetsinriktade frågor inom film skulle vara
de som fokuserar på filmens potential – frågor om konstnärlig
vision, slutresultatet, vilka målgrupper som ska nås, prognoser
för publiksiffror och biljettintäkter. Frågor som fokuserar på att
förebygga fallgropar kan inom filmbranschen handla om hur
filmen ska få in tillräckligt med biljettintäkter, om produktionsbudget kommer att hållas, hur den står sig i konkurrensen och
om möjligheten att lyckas få med andra finansiärer, med mera.
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I DENNA RAPPORT ÄR dock det primära fokuset inte på

filmens finansiering utan på processen när en film blir till.
Analysen visar dock på samband mellan produktionstid och en
films finansiering. Det huvudsakliga syftet är att undersöka om
det finns skillnader mellan kvinnor och män i den tid det tar i
olika skeden.

TENDENSEN ATT DET tar längre tid för kvinnor att nå vissa

milstolpar i karriären är inte unik för filmbranschen. Inom till
exempel akademin har det länge bedrivits forskning som
försöker förklara liknande fenomen; varför kvinnors och mäns
karriärvägar inom akademin ser så olika ut. Trots att kvinnor
under de senaste 30 åren i högre utsträckning tagit del av
universitetsvärlden och forskningen är det fortfarande män som
dominerar på högre positioner. En studie från 2011 visar att det
tar minst tolv år att bli professor i Sverige och att män anställts
som professorer i högre utsträckning än kvinnor.2 I Sverige är
tre fjärdedelar av alla professorer män, och utvecklingen mot en
mer balanserad könsfördelning går långsamt och har till och med
i vissa avseenden stannat av (Anving & Selberg).3
TID ÄR EN dimension som vi inte tittat närmare på i Filminsti-

tutets tidigare rapporter, samtidigt som det varit en fråga som
lyfts i olika sammanhang med tesen att det skulle ta längre tid
för kvinnor att få sina filmer klara. Skulle det över lag ta längre
tid för kvinnor att göra film påverkar det sammansättningen av
filmer som når publiken varje år. Det innebär att tidsfaktorn
skulle kunna vara en av förklaringarna till den ojämlika
könsfördelningen vi ser på nyckelpositionerna för de filmer
som har premiär.

1

Kanze, D., Huang, L., Conley, M., Higgins, E.T. ”We Ask Men to Win & Women
Not to Lose: Closing the Gender Gap in Startup Funding.” Academy of
Management Journal, vol. 61, nr. 2, 2018, s. 586–61

2

Högskoleverket, Forskarkarriär för både kvinnor och män? Statistisk uppföljning
och kunskapsöversikt, Stockholm 2011 (hämtad 2021-10-08) uka.se

3

Anving, Terese & Selberg, Rebecca, Att komma till rätta med könsobalans i
akademin: vad kan Lunds Universitet göra? Lunds Universitet, Lund (hämtad
2021-10-08)

Metod
och urval

DENNA RAPPORT BYGGER primärt på kvantitativa analyser
av Filminstitutets egen data. För att få en så heltäckande bild
som möjligt av processen när en film blir till så är rapporten
indelad i två huvuddelar som bygger på två olika perspektiv.
Den första delen ”Filmens resa” undersöker hur färdiga filmer
har blivit till. Analysen bygger på den data som finns tillgänglig
hos Filminstitutet och är därmed avgränsad till de filmer som
beviljats stöd hos Filminstitutet. Utgångspunkten är att titta på
de filmer som haft premiär under de senaste fem åren och sen
blicka bakåt genom att analysera hur processen såg ut för dem,
från första utvecklingsstöd till färdig film.73 procent av de
237 svenska långfilmer som haft premiär under mätperioden
har beviljats produktionsstöd från Filminstitutet. För att ingå
i urvalet i första delen krävs att filmen både har beviljats
utvecklingsstöd och produktionsstöd av Filminstitutet, detta
för att vi ska kunna följa filmen över tid. Det resulterar i ett
urval på 139 filmer.

I FILMINSTITUTETS SENASTE jämställdhetsrapport Vilka
kvinnor? (2019/2020) belystes vikten av att ta ett intersektionellt perspektiv i jämställdhetsarbetet. Kvinnor är ingen
homogen grupp och om diskriminering ska bekämpas så
måste hänsyn tas till alla diskrimineringsgrunder, då de
samspelar och kan förstärka varandra. Filminstitutet har i
nuläget ingen möjlighet att bryta ner statistiken som denna
rapport bygger på i annat än kön. Det är därför viktigt att ha
med sig att det kan finnas lager av diskriminering som rapporten inte tar hänsyn till. I den klassificering som görs av
upphovspersoner finns enbart alternativen man eller kvinna
samt olika konstellationer av flera personer.4

73%

RAPPORTENS ANDRA DEL heter ”Bortfall under vägen” och

tittar närmare på hur processen ser ut för de filmer som faller
bort, från första ansökan till premiär för de filmprojekt som
slutförs. I detta avsnitt utgår vi från filmer som har ansökt om
utvecklingsstöd för första gången mellan åren 2016–2017 och
följer sen filmprojekten för att se var och när de faller bort.

73 procent av de 237 svenska långfilmer som haft
premiär under mätperioden har beviljats produktionsstöd från Filminstitutet.
4

Filminstitutet är medvetna om att alla inte identifierar sig i dessa binära
könsnormer och sedan 2018 går det i ansökningsförfarandet för filmstöd att
uppge ”annat” som kön, utöver kvinna respektive man.
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Filmens
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DEN TID DET TAR för en enskild film att bli klar påverkar

sammansättningen av vilka filmer det är som har premiär varje
år. I det här kapitlet tittar vi på den tid det tog att göra klart de
filmer som haft premiär de senaste åren. Urvalet är avgränsat
till de filmer som sökt stöd hos Filminstitutet. Filminstitutet har
genom tillgång till detaljerad data en unik möjlighet att följa
dessa filmers resa – från första utvecklingsstöd till färdig film.

FILMINSTITUTET FÖRDELAR I huvudsak två olika typer av

stöd när det gäller produktion av långfilm. Utvecklingsstödet
kommer oftast först i Filminstitutets del av filmprocessen.
Syftet med stödet är att stärka svensk film genom att ge
producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att
utveckla ett filmprojekt fram till produktion. Stödet kan sökas
enligt gällande riktlinjer av professionella och dokumenterat
verksamma svenska manusförfattare, regissörer och producenter inom film, tv eller motsvarande. Utvecklingsstöd går att
söka i flera steg, för både idé, manus- och projektutveckling.
PRODUKTIONSSTÖDEN KAN ANTINGEN beviljas av

konsulent (konsulentstöd) eller av en bedömningskommitté
(marknadsstöd). För de projekt som har erhållit utvecklingsstöd
av konsulent söks stödet när producenten i samråd med
konsulenten kommit fram till att projektet är redo för produktionsstödsbeslut. Syftet med stöden är att genom svensk
filmproduktion få fram en bred repertoar av svensk film inom
alla genrer med hög kvalitet, attraktionskraft och relevans för
publiken. Produktionsstödet kan sökas av etablerade svenska
producenter. Med etablerad producent avses för lång spelfilm
en producent som producerat minst två långfilmer eller en
långfilm och en dramaserie. Med etablerad dokumentärfilmsproducent avses producent som ska ha producerat minst två
väl genomförda och konstnärligt intressanta dokumentärfilmer eller motsvarande.
I GENOMSNITT TAR det 1 243 dagar för en lång spelfilm att

bli klar från första utvecklingsstöd till att filmen har premiär.
Det vill säga ungefär tre år och fem månader. Motsvarande tid
för en dokumentärfilm är 1 435 dagar eller tre år och elva
månader. I analysen som följer tittar vi på skillnaden mellan
män och kvinnor för hur lång tid det tar att göra film. Resultaten visar en betydande skillnad mellan könen, och även en
skillnad mellan hur det ser ut för lång spelfilm jämfört med
dokumentärfilm.

Om urvalet
Urvalet i det här kapitlet är lång svensk spelfilm och dokumentärfilm som hade premiär under åren 2016–2020 eller
under det första halvåret 2021 och som har beviljats produktionsstöd från Filminstitutet. Pandemin har haft en påverkan
på premiärerna 2020 och 2021, men detta bedöms inte
påverka resultatet då vi inte sett någon väsentlig skillnad
mellan könen gällande denna aspekt. Både filmer som har
beviljats produktionsstöd från Filminstitutets konsulenter och
filmer som har beviljats marknadsstöd ingår. De filmer som
inte har beviljats utvecklingsstöd har rensats bort då avsnittet
följer filmer från det första utvecklingsstödet till filmens
premiär. Urvalet omfattar 73 filmer för spelfilm och 66 filmer
för dokumentärfilm. Filmerna har klassificerats med antingen
man, kvinna eller jämn i nyckelpositionerna regi, manus och
producent. ”Man” respektive ”Kvinna” innebär att detta kön
är i övervägande majoritet på de respektive nyckelpositionerna i projektet. Till exempel kategoriseras två män och en
kvinna på en nyckelposition som man. ”Jämn” innebär en
jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på samma
nyckelposition, exempelvis en man och en kvinna i ett
producentteam. I några diagram har jämn exkluderats, främst
då det enbart varit ett fåtal filmer som hamnat inom denna
kategorisering för vissa nyckelpositioner.
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Total tid (antal dagar) för en svensk
lång spelfilm att bli klar
1 551
Kvinna
Man

1 330

1 299

Jämn

1 192

* I urvalet fanns enbart en film med
jämn regi, därför är det exkluderat ur
diagrammet.

1 276

1 288

1 146

1 145

n/a*

Regi

Manus

Producent

Lång spelfilm
DET TAR GENERELLT sett längre tid för filmer med kvinnor

i nyckelpositioner att bli klara. Särskilt tydligt är det för
filmprojekt med kvinnliga manusförfattare. För dem tar det
i genomsnitt 406 dagar längre, från första utvecklingsstöd till
att filmen har premiär, jämfört med män. Det innebär att det i
genomsnitt tar fyra år och fyra månader för filmer med kvinnliga
manusförfattare att bli klara och tre år och två månader för
filmer med manliga manusförfattare. Liknande tendenser syns
även för regissörer. Filmer som har en kvinnlig regissör tar i
snitt 138 dagar längre att bli klara jämfört med vad det tar för
filmer med en manlig regissör. Producentens kön verkar dock
inte påverka tiden det tar för ett filmprojekt att bli klart.
EN LOGISK KONSEKVENS av att det tar längre tid för
kvinnliga upphovsmakare att göra en film är att det blir färre
filmer per kvinnlig upphovsperson som produceras över tid.
Det innebär att även om det finns lika många kvinnliga som
manliga manusförfattare verksamma på arbetsmarknaden, så
kommer ändå färre filmer med kvinnliga manusförfattare att
nå publiken.
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EN NÄRMARE ANALYS av processen när en film blir till

visar att det är i utvecklingsfasen som den stora skillnaden
finns mellan filmprojekt med manliga nyckelpersoner jämfört
med kvinnliga. Skillnaden i tiden det tar för kvinnliga nyckelpositioner att bli klara med filmen kan helt förklaras av den
längre tid det tar för kvinnor från att en film beviljas sitt första
utvecklingsstöd till att filmen beviljas ett Letter of Intent (LOI),
en bekräftelse på produktionsstöd från Filminstitutet. Stegen
därefter skiljer sig inte nämnvärt mellan könen.

Total tid (antal dagar), från första utvecklingsstöd
till premiär av svensk lång spelfilm
Från utveckling till LOI
Från LOI till Produktionsstöd
Från Produktionsstöd
till premiär

579

552
581
554

160

552

537

123

121
153

160

145

655

485

812

464

603

547

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Regi

Manus

Producent

406

Är skillnaden i antalet dagar det tar för långa spelfilmsprojekt med kvinnliga manusförfattare att bli klara
jämfört med projekt med manliga manusförfattare.
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Antal utvecklingsstöd per nyckelposition för manliga
respektive kvinnliga filmprojekt, lång spelfilm
Kvinna

3,4

Man
Jämn

2,9

2,9
2,4

Regi

ATT DET ÄR i utvecklingsfasen den stora tidsskillnaden ligger
syns även genom antalet utvecklingsstöd som beviljats. I
genomsnitt beviljas fler utvecklingsstöd för filmer med kvinnor
i nyckelpositioner. Detta gäller oavsett om vi tittar på filmer
med en kvinna som regissör, manusförfattare eller producent.
KÖNSSKILLNADERNA I LÄNGDEN på utvecklingsfasen

speglas även i beloppen på de utvecklingsstöd som beviljas.
Filmprojekt med kvinnor på nyckelpositionerna får i snitt
en halv miljon kronor mer i sammanlagda utvecklingsstöd
jämfört med filmprojekt med män. Även snittbeloppet är högre
bland kvinnligt ledda projekt: varje enskilt stöd är i genomsnitt
56 000 kronor högre än de stöd manligt ledda projekt får.
Kvinnliga filmskapare får alltså både fler utvecklingsstöd och
beviljas större belopp än manliga filmskapare.
VÄRT ATT NOTERA är dock att utvecklingsstödet enbart står
för en liten del av en films totala budget, i synnerhet för projekt
med en medelstor eller hög budget. Trots att filmprojekt med
kvinnor på nyckelpositionerna får högre utvecklingsstöd
innebär en lång tid i utvecklingsfasen en ekonomisk utsatthet
för dessa upphovspersoner. Det är generellt i produktionsfasen som filmskaparna får full ersättning inom svensk
filmproduktion. Det innebär att den långa tid som kvinnor
har i utvecklingsfasen kan vara ogynnsam ekonomiskt trots
de högre utvecklingsstöden.
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2,3

Manus

2,9

2,3

2,4

Producent

I FILMINSTITUTETS INTERVJUSTUDIE bakom rapporten

Vilka kvinnor? vittnade kvinnor i filmbranschen om att viljan
att satsa på kvinnliga upphovspersoner är högre i utvecklingsfasen än inom produktion och att anledningen till det är att det
inte kräver ett lika stort ekonomiskt åtagande. Dessa vittnesmål
pekar på att den långa utvecklingstiden drivs av finansiärers
ovilja att gå in i produktion, snarare än av att kvinnliga upphovspersoner själva önskar denna situation.

500 000
Filmprojekt med kvinnor på nyckelpositionerna får
i snitt en halv miljon kronor mer i sammanlagda
utvecklingsstöd jämfört de med män.

Genomsnittlig total summa för samtliga utvecklingsstöd
per film, lång spelfilm (kronor)
Kvinna
Man

1 544 000

1 243 000
1 036 000
857 000

821 000

Regi

750 000

Manus

Producent

Snittbelopp per utvecklingsstöd och film,
lång spelfilm (kronor)
Kvinna
Man

408 000

385 000
316 000

Regi

341 000

341 000

308 000

Manus

Producent
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Total tid (antal dagar) för en svensk
lång dokumentärfilm att bli klar
Kvinna
Man

1 640

1 592

1 584

1 331
1 171

1 166

Regi

Manus

Producent

Lång dokumentärfilm
FÖR LÅNG DOKUMENTÄRFILM är tidskillnaden kopplat till

kön den motsatta jämfört med lång spelfilm. För samtliga
nyckelpositioner tar det längre tid för män att bli klara jämfört
med kvinnor. Längst tid tar det för filmer med manliga manusförfattare. För dessa filmer tar det i genomsnitt 1 592 dagar, från
första utvecklingsstöd till att filmen har premiär. Det innebär att
det i genomsnitt tar nästan fyra och ett halvt år för manliga
manusförfattare att få klart sina filmer. För filmer med kvinnliga
manusförfattare tar det i genomsnitt tre år och två månader för
filmen att bli klar.
NÄR VI TITTAR närmare på var i processen det tar längre tid

för män jämfört med kvinnor inom dokumentärfilm, ser vi att
det främst är produktionsfasen som är längre för män. Det vill
säga tiden efter att filmen beviljats produktionsstöd till att
filmen har premiär.
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VI HAR I tidigare rapporter visat att dokumentärfilmer med
manliga upphovspersoner i genomsnitt har högre budgetar
(Han, hon och pengarna, 2018; Vilka kvinnor?, 2019/2020).
Det finns även en tydlig koppling mellan lång produktionstid
för dokumentärfilmer och hög budget. Filmer med hög budget
har en längre produktionstid jämfört med filmer med låg
budget. Det skulle med andra ord kunna innebära att den längre
tiden för manliga dokumentärfilmsprojekt jämfört med
kvinnliga förklaras av att dessa projekt i högre grad är större
och mer komplexa produktioner som kräver både mer pengar
och tid att färdigställa. Budgetens storlek tycks inte samspela
lika mycket med utvecklingstiden för filmprojekt.

Total tid (antal dagar), från första utvecklingsstöd
till premiär av svensk lång dokumentärfilm

Från utvecklingsstöd till LOI
Från LOI till produktionsstöd
Från produktionsstöd
till premiär

780

713

717

421
334

350

127

185

129

186

705

679

692

690

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Regi

170

740

Kvinna

Manus

151

706

Man

Producent

Budget i förhållande till produktionstid,
lång dokumentärfilm

Hög budget
(över 4 mnkr)

874

Medelbudget
(mellan 2 och 4 mnkr)

824

Låg budget
(mindre än 2 mnkr)

723

Produktionstid
Övrig tid

530

468

339
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Koppling mellan tid
och kvalitet
VI KAN KONSTATERA att det finns en tydlig skillnad mellan

könen i hur lång tid det tar att göra en film, där det för kvinnliga
regissörer och manusförfattare tar betydligt längre tid jämfört
med män i utvecklingsfasen av lång spelfilm. Det tycks också
vara ett omvänt samband för lång dokumentärfilm, där filmprojekt med manliga upphovsmän i regel tar längre tid i
produktionsfasen. I detta avsnitt har vi undersökt om det finns
någon koppling mellan hur lång tid det tar för en film att bli
klar, och filmens kvalitet.
FILMINSTITUTET UTGÅR FRÅN tre ledord i arbetet med

kvalitet; angelägenhetsgrad, hantverksskicklighet och originalitet. Filminstitutet bedömer kvalitet i en films olika faser, från
manus till hur en färdig film presenteras. Att mäta kvalitet
kopplat till konstnärlig utövning är svårt. Kvalitet är både
subjektivt och individuellt och går i viss mån inte att mäta
överhuvudtaget. Analysen i den här rapporten bygger på en
förenklad definition av kvalitet, baserad på vilka betyg som
filmen får av professionella bedömare i vad Filminstitutet
kallar betygsindex.

DET FINNS EN stor spridning både i tid och betygsindex för de

svenska långa spelfilmer som har haft premiär de senaste fem
åren. Kvalitet mätt som vilket betyg filmen får av kritiker har
ingen tydlig korrelation med hur lång tid det tagit för en film att
bli klar – det vill säga, längre tid innebär inte per definition
högre betygsindex. En viss tendens syns dock i att de filmer
som ligger i det kortare tidsspannet för lång spelfilm (under
1 000 dagar från första utvecklingsstöd till att filmen har
premiär) har ett lägre genomsnittligt betyg jämfört med de
filmerna som ligger i tidsspannet 1 000 –2 000 dagar.
FÖR LÅNG DOKUMENTÄRFILM så är spridningen i betyg

betydligt mindre, trots stor spridning i tid. Dokumentärfilmerna
håller generellt en något högre nivå i genomsnittsbetyg jämfört
med långa spelfilmer.

SAMMANFATTNINGSVIS SÅ KAN vi konstatera att det enligt
denna analys inte finns några starka statistiska samband mellan
hur lång tid en film tar att bli klar och vilket betyg den sen får
av professionella bedömare.

Filminstitutet följer löpande hur filmer som har premiär tas emot av kritikerna,
och sammanställer filmers betyg i ett så kallat betygsindex. Betygsindex
bygger på recensioner i 15 svenska källor. Minst fem källor, som recenserat
filmen senast en månad efter premiär krävs för att filmen ska få ett genomsnittligt betyg. Annan betygsskala än 0–5 räknas om till rätt enhet, där 5 är
högsta betyg.
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Betygsindex och total tid från första utvecklingsstöd till att
filmen har premiär för svensk lång spelfilm

Betygsindex

5

2,5

2 000
0

4 000

Dagar

Betygsindex och total tid från första utvecklingsstöd till att
filmen har premiär för svensk lång dokumentärfilm

Betygsindex

5

2,5

2 000
0

4 000

Dagar

17: 00

Bortfall
under vägen
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MEDAN VI I föregående kapitel undersökte hur lång tid det tar
för filmskapare från första utvecklingsstöd till premiär, tittar vi
nu närmre på vad som sker från att de första ansökningarna till
filmprojekt kommit in. Vilka projekt är det som faller bort och
aldrig blir någon film? Avslutas filmprojekt vid olika tillfällen,
beroende på om de leds av män eller kvinnor?
BASERAT PÅ EN genomgång av tidigare forskning kring

könsobalans i akademin identifieras några olika nyckelområden
som har avgörande betydelse för kvinnors karriärvägar inom
akademin. Det område som länge beskrivits som den främsta
förklaringen till skillnaden kallas "leaky pipeline", det vill säga
att kvinnor droppar av längst vägen i sin akademiska karriär.
Detta har dock i en ny sammanställning från Vetenskapsrådet
2020 visat sig inte helt stämma. Andra områden som enligt
såväl svensk som internationell forskning visar sig avgörande
för kvinnors karriärvägar inom akademin är skillnader i
meritering och skattning av kompetens, lönestrukturer samt
tilldelning av forskningsmedel.5

FÖR ATT UNDERSÖKA hur bortfallet ser ut inom film-

branschen följer vi än en gång filmens resa – från ansökan
och första beviljade utvecklingsstöd till premiär – för att se
om könsfördelningen på de tre nyckelpositionerna förändras
i takt med att filmprojekt faller bort under skapelseprocessen.

5

Om urvalet
I detta kapitel utgår vi ifrån filmprojekt som ansökt om
utvecklingsstöd för första gången 2016 eller 2017, vilket
innefattar 358 spelfilmer och 174 dokumentärfilmer.
Åren har valts för att vi ska kunna följa filmerna framåt,
det vill säga att se vad som hänt efter första ansökan:
vilka har beviljats utvecklingsstöd, vilka har sedan beviljats
produktionsstöd och slutligen haft premiär? De filmskapare
som faller bort mellan dessa tre steg kan antingen ha fått
avslag på sina ansökningar, valt att inte ansöka, eller inte
hunnit ansöka efter fem års tid. Vilket typ av bortfall som
sker för olika filmer är inte huvudfokus för detta kapitel,
utan analysen bygger på att undersöka de filmer som
beviljats stöd under hela filmens skapelseprocess – från
första utvecklingsstödsansökan till premiär.
I detta urval följer samma klassificeringar på nyckelpositionerna regi, manus och producent som i föregående kapitel.
Kategorin ”jämn” utgör endast en liten andel av det totala
urvalet, och har därmed exkluderats i vissa diagram för att
göra resultaten mer lättlästa.

Vetenskapsrådet, Hur jämställt är det i högskolan? Kvinnors och mäns
förutsättningar att bedriva forskning, Stockholm, 2021 (hämtad 2021-10-08)
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Andel kvinnor på nyckelpositionerna i ansökningarna till
utvecklingsstöd 2016–2020, lång spelfilm [%]
Regi
Manus
Producent

55

49

56
54

52
47
45

44
45

41

44

42
40

39

35

2016

2017

Lång spelfilm
KVINNOR SÖKER UTVECKLINGSSTÖD i något mindre
utsträckning än män, med viss variation mellan de olika nyckelpositionerna och över åren. För samtliga ansökningar om
utvecklingsstöd är det nyckelfunktionen regissör som har lägst
andel kvinnor, 41 procent, medan motsvarande andel ligger på
47 procent för manusförfattare och 49 procent för producenter.
2019 lanserade Filminstitutet en satsning på kvinnliga manusförfattare, vilket förklarar den höga andelen kvinnliga manusförfattare bland ansökningarna det året.
KVINNOR UTGÖR EN större andel av de beviljade ansökning-

arna till utvecklingsstöd än vad de utgör sett till samtliga ansökningar. Det tyder på att kvinnliga filmskapare i genomsnitt har
större sannolikhet att få sina ansökningar beviljade jämfört
med män. Ungefär lika många män som kvinnor står för nyckelpositionerna för de filmprojekt som beviljats utvecklingsstöd
2016–2020. Denna statistik visar dock inte hur stor andel av
ansökningarna som beviljats till nya filmprojekt.
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2018

2019

2020

Andel kvinnor uppdelat per beslut i ansökningarna
till utvecklingsstöd 2016–2020, lång spelfilm
52%

Alla ansökningar
Beviljade ansökningar

46%

48%

47%

49%

41%

Regi

I FÖREGÅENDE KAPITEL fastslogs det att kvinnliga film-

skapare i genomsnitt får fler utvecklingsstöd än män, vilket
innebär att kvinnors andel av beviljade utvecklingsstöd gäller
färre unika filmprojekt än mäns. Det är därför viktigt att titta
närmre på de filmer som ansöker om utvecklingsstöd för första
gången för att kunna mäta jämställdheten i de nya projekt som
plockas upp av Filminstitutets stödsystem.
GENOM ATT BARA titta på de filmer som ansökt om utveck-

lingsstöd för första gången under 2016 och 2017 ser vi en
tydligt ojämn fördelning bland ansökningarna. Kvinnor söker
utvecklingsstöd för nya projekt i betydligt lägre utsträckning än
män. Tydligast är denna ojämna fördelning för regissörer och
manusförfattare; endast 35 procent av ansökningarna gäller
filmer med kvinnliga regissörer, och 38 procent gäller filmer
med kvinnliga manusförfattare. Kvinnor står som producenter
för 45 procent av dessa filmer, en betydligt mer jämn könsfördelning jämfört med de andra två nyckelpositionerna.

Manus

Producent

UNGEFÄR TVÅ TREDJEDELAR (63%) av filmerna som
ansökte om utvecklingsstöd för första gången 2016 och 2017
fick avslag på sina ansökningar. Detta utgör det första bortfallet
under filmens resa från idé till premiär. Könsfördelningen inom
detta bortfall visar på att manligt ledda filmer är mer sannolika
att få avslag på sina ansökningar än filmer med kvinnor på
nyckelpositionerna. Detta leder till en mer jämn könsfördelning
bland de filmer som beviljats utvecklingsstöd för första gången:
kvinnor utgör här 44 procent av regissörerna, 42 procent av
manusförfattarna och 49 procent av producenterna.
FILMER MED MANLIGA nyckelpositioner premieras däremot i
nästa steg i processen, produktionsstöd. En betydligt större del
av dessa projekt har beviljats produktionsstöd, jämfört med
projekt med kvinnliga nyckelpersoner. Den ojämna könsfördelningen i detta bortfall är tydligast för manusförfattare och
producenter: medan manliga manusförfattare och producenter
båda möter ett bortfall på 61 procent, är motsvarande procentuella bortfall för kvinnor 80 procent respektive 78 procent.
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Bortfallsanalys genom hela stödprocessen för långa spelfilmer
som ansökte om utvecklingsstöd för första gången 2016–2017,
antal filmer
Kvinna

168

Man

Regissörer
90

67

51
22

20

13
Ansökningar

Utvecklingsstöd

12

Produktionsstöd

Premiär

205

Manusförfattare
121
64

46

Ansökningar

Utvecklingsstöd

25

23

9

8

Produktionsstöd

Premiär

130

Producenter

101

46
45

Ansökningar
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Utvecklingsstöd

18

17

10

9

Produktionsstöd

Premiär

Bortfallsanalys genom hela stödprocessen för långa spelfilmer
som ansökte om utvecklingsstöd för första gången 2016–2017,
andel kvinnor [%]

Regi
Manus
Producent

49

45

44
42

39

38

38

35

37
36

28
27

Ansökningar

Beviljas
utvecklingsstöd

Beviljas
produktionsstöd

Premiär

DEN ÖVERVÄGANDE MAJORITETEN av filmerna som
beviljats produktionsstöd har sedan premiär, oavsett könsfördelningen på filmens nyckelpositioner. Av de 358 nya
filmprojekt som fanns bland ansökningarna till utvecklingsstöd
under 2016 och 2017 har slutligen 31 filmer haft premiär (per
oktober 2021). Om vi tittar på processen som en helhet så kan
vi konstatera att kvinnor faller bort i högre grad jämfört med
män. Det är endast för regissörer vi ser en ökning i andelen
kvinnor från första ansökan till premiär. Noterbart är dock att
filmer med kvinnliga filmskapare faller bort senare i processen.
Å ena sidan kan detta tolkas som att kvinnliga filmskapare ges
en större möjlighet att utforska och utveckla filmidéerna, å
andra sidan innebär det att de hålls kvar längre jämfört med
män i projekt som sen ändå inte blir någon film i slutänden.
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EN DJUPARE ANALYS över varför så många manliga projekt

faller bort redan i ansökningsfasen jämfört med kvinnliga har
inte gjorts. Andelen kvinnliga projekt minskar i nästa steg, vid
beviljade produktionsstöd. Detta gäller framför allt projekt med
kvinnliga manusförfattare och producenter. Projekt med
kvinnliga regissörer beviljas produktionsstöd i nästan lika hög
grad som de beviljas utvecklingsstöd, och i högre grad än deras
andel av samtliga ansökningar.

FÖR ATT SE om det fortsatt är samma skevhet har vi undersökt

hur det ser ut för de filmprojekt som ansökte om utvecklingsstöd
för första gången under 2020. Dessa filmer kan vi visserligen
inte följa lika långt fram i tiden för att se hur bortfallet ser ut
men det ger en bild av om den initiala skevheten vid första
ansökan är sann även idag. Nedslaget på 2020 års nya filmprojekt bland de inkomna ansökningarna till utvecklingsstöd visar
på en något mer jämn fördelning jämfört med 2016–2017.
Bland ansökningarna år 2020 har 38 procent av filmprojekten
kvinnliga regissörer, 43 procent kvinnliga manusförfattare och
46 procent kvinnliga producenter, en genomsnittlig ökning på
3 procentenheter jämfört med könsfördelningen tre år tidigare.
Även om det går åt rätt håll är det fortfarande fler manliga
filmskapare som söker stöd för nya filmprojekt.
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”Även om det går åt rätt håll så visar ett
nedslag på 2020 års ansökningar att det
fortfarande är fler manliga filmskapare
som söker stöd för nya filmprojekt.”

Andel kvinnor per nyckelposition i ansökningarna till utvecklingsstöd 2016–2020, lång dokumentärfilm [%]

Regi
Manus
Producent

54

53
51
51
45

50

52
46

47

46

46

2016

2017

49
45

44

44

2018

2019

2020

Lång dokumentärfilm
TITTAR VI PÅ de totala ansökningarna till utvecklingsstöd

inom dokumentärfilm, ser vi liksom för lång spelfilm att
jämställdheten varierar över åren men ligger på en relativt
jämn fördelning mellan könen på de olika nyckelpositionerna.
Sammantaget utgjorde kvinnor 48 procent av nyckelpositionerna för de 735 ansökningar som kom in under 2016–2020,
vilket är jämförbart med motsvarande fördelning för spelfilm.
GENOM ATT BARA fokusera på de nya filmprojekt som ingick

bland ansökningarna till utvecklingsstöd 2016 och 2017 får vi
en bild som påminner om den för spelfilm: Kvinnor är underrepresenterade bland regissörer, manusförfattare samt producenter (ca 40 procent kvinnor på samtliga poster).
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Bortfallsanalys genom hela stödprocessen för långa
dokumentärfilmer som ansökte om utvecklingsstöd för
första gången 2016–2017, antal filmer
Kvinna

96

Man

Regissörer
56
35

25

Ansökningar

Utveckklingsstöd

16

16

14

13

Produktionsstöd

Premiär

81

Manusförfattare
50
28

19

Ansökningar

Utveckklingsstöd

14

14

13

12

Produktionsstöd

Premiär

93

Producenter
58
35

23

Ansökningar

26 : 00

Utvecklingsstöd

16

16

14

14

Produktionsstöd

Premiär

Bortfallsanalys genom hela stödprocessen för långa
dokumentärfilmer som ansökte om utvecklingsstöd för
första gången 2016–2017, andel kvinnor [%]

Regi
Manus
Producent

49
48
47
47

47
45

42
40
39

42
41

38

Ansökningar

Beviljas
utvecklingsstöd

Beviljas
produktionsstöd

Premiär

RESTERANDE STÖDPROCESS VISAR dock på en mer
jämställd utveckling än den för spelfilmer. Snittet mellan män
och kvinnor på nyckelpositionerna ändras inte avsevärt när vi
ser på de nya filmerna som fick sina ansökningar beviljade,
även om kvinnors andel ökar något. Innan produktionsstöd
beviljats har en betydligt högre andel av manligt ledda projekt
fallit bort jämfört med bortfallet för kvinnliga projekt. För
manusförfattare är denna utveckling allra tydligast: medan
14 av 28 (50%) filmer med manliga manusförfattare aldrig
beviljats produktionsstöd, är motsvarande bortfall för kvinnliga
manusförfattare 6 av 19 (32%) filmer.
I SLUTÄNDEN BLIR det en mer jämn könsfördelning bland de

filmer som haft premiär. Av de filmer som vi följt sen första
ansökan 2016–2017 så utgör kvinnor 45 procent av regissörerna, 48 procent av manusförfattarna och 47 procent av producenterna för de 32 filmer som premiärsatts.
SAMMANTAGET SER VI alltså att den initiala skevheten i

ansökningar för nya filmprojekt för lång dokumentärfilm
kompenseras upp i resten av processen vilket gör att utfallet
blir mer jämlikt mellan könen för de dokumentärfilmer som
har premiär.
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Sammanfattning
och slutsatser
Årets jämställdhetsrapport är en kvantitativ studie som fokuserar på processen när en
film blir till, eller inte blir till. Statistiken baseras på de filmer som har sökt stöd hos
Filminstitutet och i rapporten följs dessa för att se hur lång tid det tar för en film att bli
klar och vilka projekt som faller bort på vägen. Bilden som utkristalliseras är att det
finns stora skillnader mellan könen, som på olika sätt påverkar vilka filmer som blir till,
och hur lång tid det tar.

Det tar betydligt längre tid för långa spelfilmer
med kvinnliga manusförfattare och regissörer att
färdigställas. Detta påverkar sammansättningen
av de filmer som har premiär och bidrar till den
ojämna könsfördelningen bland premiärsatta
filmer varje år.

Den stora tidstjuven för kvinnliga filmskapare
inom lång spelfilm är utvecklingsfasen. Kvinnliga
filmskapare beviljas i regel högre och fler
utvecklingsstöd per filmprojekt. Utvecklingsstöden är dock enbart en liten del av filmens
totala produktionsbudget. Filminstitutets tidigare
jämställdhetsrapporter pekar på svårigheter för
projekt med kvinnliga upphovspersoner att säkra
extern finanisering vilket krävs för att komma
vidare till produktion. Det är en möjlig förklaring
till varför denna fas är längre för kvinnliga filmskapare.
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För lång dokumentärfilm tar det betydligt längre
tid för filmer med manliga upphovspersoner att
bli klara, jämfört kvinnliga. För dessa filmer
ligger tidsskillnaden främst i produktionsfasen.
Det visar sig finnas ett samband mellan hur lång
tid en dokumentärfilm tar att producera och dess
totala budget. Det innebär med andra ord att
den längre tiden för manliga dokumentärfilmsprojekt jämfört med kvinnliga skulle kunna
förklaras av att dessa projekt i högre grad är
”större”/mer komplexa produktioner som kräver
både mer pengar och tid att färdigställa.

Vi ser inga tydliga samband mellan hur lång
tid det tar att färdigställa filmprojekt och vilka
recensioner filmerna får. Vi kan därmed inte säga
att det skulle vara gynnsamt för filmens kvalitet
att det tar så pass mycket längre tid för kvinnliga
filmskapare att få klart sina långa spelfilmer.

Om vi tittar på processen som en helhet kan vi
konstatera att kvinnor faller bort i högre grad
jämfört med män för lång spelfilm. Det är endast
för regissörer vi ser en ökning i andelen kvinnor
från första ansökan till premiär. Noterbart är dock
att filmer med kvinnliga filmskapare faller bort
senare i processen. Å ena sidan kan detta
innebära att kvinnliga filmskapare får en större
möjlighet att utveckla sina filmidéer. Å andra
andra sidan innebär det också att de blir kvar
längre jämfört med män i projekt som kanske
aldrig blir någon film i slutänden.

Ansökningsstatistiken visar att det är betydligt
fler män än kvinnor som söker ett första
utvecklingsstöd för filmer. Detta gäller både
lång spelfilm samt lång dokumentärfilm. För lång
dokumentärfilm jämnas dock den initiala skevheten ut under processen medan den för lång
spelfilm till stor del består. Ett nedslag på ansökningar år 2020 visar att andelen kvinnor som
söker stöd för nya projekt har ökat något de
senaste åren, men att det fortfarande är fler
manliga filmskapare som söker stöd för nya
filmprojekt.
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Målen för den nationella filmpolitiken:

1 2 3 4

Utveckling och produktion
av värdefull svensk film sker
kontinuerligt och i olika delar
av landet.

Allt fler ser värdefull film som
sprids och visas i olika visningsformer i hela landet.

Filmarvet bevaras,
används och utvecklas.

Svensk film sprids alltmer
utomlands och kvalificerat
internationellt utbyte och
samverkan sker på filmområdet.

5 6 7

Barn och unga har goda
kunskaper om film och rörlig
bild och ges möjligheter till
eget skapande.

Jämställdhet och mångfald
präglar filmområdet.

Filmen bidrar till att stärka
yttrandefriheten och det
offentliga samtalet.

Vägen framåt
DENNA RAPPORT FOKUSERAR på tid som en aspekt av
ojämlikhet. Vi kommer inte kunna förändra hur utbudet av
filmer ser ut, utan att vara medvetna om tidens inverkan på
detta. En aspekt som bör belysas är att kvinnliga filmskapare
är längre i den fas av filmproduktion som är särskilt utsatt
ekonomiskt, utvecklingsfasen. Längre utvecklingstid innebär en
ekonomisk sårbarhet och risk. Det är först vid produktionsbeslut som en films finansiering säkrats och projektet får tillgång
till en fullständig produktionsbudget. En anledning till att det
tar så mycket längre tid för kvinnor i utvecklingsfasen skulle
kunna förklaras av en större svårighet att hitta finansiering. Vi
ser även att det är just i övergången från utveckling till produktion som många projekt med kvinnliga filmskapare faller bort,
vilket även det skulle kunna vara förknippat med möjligheten
att hitta extern finansiering. Det vill säga, det är svårare för
projekt med kvinnliga upphovspersoner att hitta finansiering
vilket gör att det tar längre tid för de som väl lyckas, samtidigt
som det också skulle kunna förklara varför det är så många
kvinnliga projekt som faller bort i detta steg i processen.
FILMBRANSCHEN ÄR EN del av det samhälle vi lever i och
dessa strukturer är inte unika. Som vi tidigare tagit upp i
rapporten så finns det forskning inom både riskkapital och
akademin som pekar på strukturella ojämlikheter mellan
kvinnor och män i tillgång till finansiering. Vi har även i
rapporten identifierat en initial tröskel för kvinnor när det gäller
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att skicka in en första ansökan, något som även syns i forskning
på andra områden och som påverkar vilka filmer som slutligen
möter en publik.
FILMINSTITUTET HAR SOM uppdrag att verka för att jämlik-

het och mångfald präglar filmområdet där en del av visionen är
att ”Svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa sådan bredd
och mångfald av berättelser att den angår alla […].”. En
förutsättning för att uppnå denna vision är att kompetens och
talang tas tillvara likvärdigt. Denna rapport har visat på att det
finns skillnader mellan manliga och kvinnliga filmskapares
processer som gör att vi riskerar att gå miste om nya perspektiv
och berättelser. Filminstitutet har en möjlighet att driva
förändring på de områden som vi har inflytande över, och
denna rapport är en pusselbit för att synliggöra de strukturer
som finns när en film blir till. En viktig nyckel är kunskap, och
att sprida denna kunskap både internt hos oss på Filminstitutet
och till filmbranschen i stort. Rapportens innehåll kommer vara
underlag för fortsatta diskussioner och samtal om varför det ser
så olika ut mellan kvinnor och män, vilken förändring som
behövs och hur den kan genomföras. Vi menar att vi genom att
synliggöra rådande strukturer tillsammans kan verka för
förändring inom filmindustrin.
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