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Med denna guide hoppas  
vi hjälpa dig att bättre navigera 

bland mångfalden av 
 internationella filmfestivaler för 
kortfilm, ge råd samt besvara 

några av de vanligaste frågorna 
som kan uppstå inför och under 

en lansering.



Powernapper’s Paradise (2022)
av Samir Arabzadeh

©MigDig 

Smile (2021)
av Jonas Forsman
©Menado 

Den huvudsakliga arenan för 
internationell lansering av kvali
tetsfilm i alla genrer är de 
centrala filmfestivalerna. För 
kortfilm är filmfestivalerna extra 
viktiga för dig som filmskapare 
eftersom det vanligtvis är där 
den möter sin första, och kanske 
största, publik. Att lansera sin 

kortfilm på en filmfestival gör att 
just din unika berättelse når en 
mängd människor, och delta
gandet stärker även din roll som 
filmskapare. 

De flesta filmfestivaler för 
kortfilm har tävlingar i flera 
klasser, där antingen publiken 
eller en särskild jury röstar fram 

pristagarna. Blir din 
film nominerad 
eller vinner kan 
det resultera i 
ytterligare 
uppmärksamhet 
och vind i seglen 
för din vidare lanse
ring och spridning 

Kort om filmfestivaler 
”För kortfilm är 

 filmfestivalerna extra 
viktiga eftersom det 

vanligtvis är där filmen 
möter sin första,  

och kanske största, 
publik.”
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internationellt. I vissa fall ger en 
vinst även prispengar.

Att besöka en filmfestival är 
också ett sätt för dig som 
filmskapare att komma vidare i 
din egen karriär – både genom 
möjligheten att se film och få 
inspiration, och genom att 

besöka de festivaler som har en 
marknad och etablerad 
branschinriktning. Där finns det 
goda möjligheter att både träffa 
och knyta kontakter med andra 
festivaler, distributörer, sälja
genter, inköpare, producenter 
och regissörer.

Det finns alltså en mängd 
anledningar för dig som 
filmskapare att satsa på att ge 
din film ett så rikt festivalliv som 
möjligt. En film kan få upp till två 
års långt festivalliv efter sin 
premiär, och i vissa fall ännu 
längre eftersom det finns festi

valer som väljer filmer utifrån 
tematik snarare än produk
tionsår. 

Innan du börjar anmäla din 
film så finns det ett antal 
saker att tänka på kring 
lanseringen. →

Tjejtoan 4-ever (2022)
av Angelika Abramovitch
©Hawa Sanneh

”Där finns det goda 
möjligheter att både 

träffa och knyta kontak-
ter med andra festivaler, 
distributörer, säljagenter, 

inköpare, producenter 
och regissörer.”
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Det finns idag en mängd film 
festivaler världen över samtidigt 
som det digitala landskapet 
möjliggjort att till låg kostnad 
själv distribuera en kortfilm via 
tjänster som Youtube, Vimeo 
eller olika VOD plattformar. Som 
filmskapare är det lätt att bli 
överväldigad och att gå vilse 
bland alternativen. Det är därför 
viktigt att du som upphovsper

son i färd att lansera din film 
tänker igenom vad som är 
viktigast för dig och din film, vad 
du vill uppnå med en lansering, 
och att du formulerar en strategi 
i enlighet med detta. 

Är det en stor publik som kan 
se din film när och var som 
helst i hela välden det 
viktigaste för dig kan 
en lansering online 

vara en väg att gå. Vill du i stället 
fokusera på en internationell 
premiär på en viss slags festival 
och arbeta på ditt nätverk som 
filmskapare kan det i stället vara 
klokt att satsa på festivaler som 

erbjuder den möjlig
heten innan 

du släpper din film fri online. Att 
göra båda alternativen samtidigt 
är tyvärr aldrig fruktsamt.

För att din strategi ska vara 
fruktsam se till att den är 
utformad i förhållande till 
tipsen på kommande sidor 
och säkerställ att den rimmar 
med reglerna för festivalerna 
du siktar på. 

Lansering & strategi

Habib & the Thief av Naures Sager ©The Uneaven 

Det stora överflödet/Iso ylimäärä
av Magnus Fredriksson

©Bortbyting 

Marknadsföring
Som del av strategin för lansering  
bör med fördel även en plan för 

 marknadsföring formuleras – hur du vill 
 kommunicera din film, i vilka kanaler och 
när. Att exempelvis skapa ett eller flera 
SoMe-konton (Instagram, Facebook, 
Twitter med mera) knutet till filmen, 
 upphovspersoner och/eller bolag  

kan vara ett sätt att stärka din  
närvaro och hjälpa dig  

i din lansering. 
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Produktionsår 
Det datum du visar din film publikt för första gången, oavsett om det är 
nationellt eller internationellt, blir filmens produktionsår eller ”comple
tion date”, inte det datum då filmen spelades in eller blev helt klar. En 
films produktionsår avgör om den är berättigad att söka en viss festival 
eller inte. 

Rättigheter
Har du säkrat alla rättigheter? Som filmens upphovsperson ska du 
kunna säkerställa att du har rätt att använda filmens 
kompletta material, inklusive filmat material, 
manus och musik. Var särskilt uppmärk
sam när det gäller musik som inte är 
komponerad  speciellt för filmen, 
samt om filmen är gjord efter/med 
inspiration från en litterär förlaga. 
Rättigheter går oftast att 
förhandla fram eller köpa. Även 
om det kan innebära en viss 
kostnad så är den i regel låg 
jämfört med det man kan få i 
böter om det kommer fram att 
man använt material man inte har 
rättigheterna till. 

Viktigt att tänka på

”Även om det kan 
innebära en viss kostnad 

att förhandla fram 
 rättigheter så är den i 

regel låg jämfört med det 
man kan få i böter.”

Inifrån akvariet av Lina Berger
©Tobias Dahlin 

Svonni vs Skatteverket
av Maria Fredriksson

©Ballad Film 
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Oscarsnominering
Vill du försöka få din film 
nominerad till en Oscar? I så 
fall behöver den uppfylla flera 
kriterier. Börja med att ta reda 
på vilka festivaler världen över 
som kvalificerar, då denna lista 
kan ändras från år till år. Din 
film kan bli nomineringsbar till 
en Oscar genom att vinna ett av 
de större priserna på någon av 
dessa festivaler. Filmen kan 
även kvalificera sig till en 
nominering genom att visas på 
biograf i Los Angeles tre dagar i 
rad som en del av biografens 
officiella repertoar. Filmen får 
inte ha visats publikt på inter-
net, TV eller vara utgiven på 
DVD och VOD innan den har 
kvalificerat sig. Mer infor-
mation, riktlinjer och hur 
du ansöker hittar du 
här.

European  
Film Award
Den europeiska motsvarig-
heten till Oscars är European 
Film Award där ett antal kvalifi-
cerade festivaler i Europa 
nominerar en kortfilm var. Från 
det totala urvalet väljs sedan 
fem titlar ut att tävla om det 
europeiska kortfilmspriset vid 
den årliga galan i december. 
Mer information om kvalifice-
rade festivaler och riktlinjer 
hittar du här.

Premiärkrav 
Har du höga ambitioner när det gäller vilka festivaler du vill att din film 
ska visas på? Kom i så fall ihåg att de största och mest prestige fyllda 
filmfestivalerna som Berlin International Film  Festival, Cannes Film 
Festival, Venice International Film Festival, med mera har premiärkrav. 
Därför kan du behöva prioritera, till exempel genom att välja bort en 
festivalvisning i förmån för en annan större om den ena eller båda har 
premiärkrav. De flesta kortfilmsfestivaler har dock inte krav på världs 
eller internationell premiär – däremot har flera av de viktigaste krav på 
nationell premiär i landet. Om du vill att din film ska få premiär på en 
viss festival så bör du alltså inte anmäla den till en mängd mindre 
festivaler, som du sedan tackar nej till ifall filmen kommer in på ditt 
förstahandsval. Detta för att anmälan till festivaler i regel är bindande. 

Mer information om premiärkrav och vad det innebär hittar du 
exempelvis online här. 

Visning på internet 
En del festivaler diskvalificerar filmer som finns eller har funnits publikt 
på plattformar som är tillgängliga världen över, så som Youtube eller 
Vimeo. När du anmäler din film till festivaler ska du därför se till att 
visningslänken du använder (en Vimeo länk eller dylikt) är engelsk
textad och skyddad med lösenord. Om din film finns publikt på en 
nationell streamingplattform som till exempel SVT Play se till att ert 
avtal erbjuder ”geoblocking” så att din film enbart kan ses i Sverige 
och därmed i regel kan kvalificera sig till festivaler utanför Sverige. 
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https://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility
https://www.europeanfilmacademy.org/industry/submissions/
https://festagent.com/en/journal/premiere-status


Observera att det finns en mängd 
oseriösa filmfestivaler ute i världen 
som alla lockar med framgång och 
möjliga priser för de filmer som tackar 
ja till en inbjudan, ofta handlar det om 
att du som upphovsperson betalar dig 
till en inbjudan snarare än att festivalen 
gör ett väl kurerat filmprogram med ett 
urval av de anmälda titlarna. Festivaler 
likt detta kallas allt från ”fake festivals” 
till ”vardagsrumsfestivaler” eller 
”godisfestivaler” och är tyvärr inte alltid 
helt lätta att identifiera. Några varnings-

klockor är dock att festivalen till 
exempel har väldigt många priskatego-
rier, tar betalt för det mesta, är svåra att 
få kontakt med och har ingen eller 
väldigt knapphändig information på sin 
sajt eller anordnas endast online, 
ibland så ofta som varje månad där i 
stort sett alla filmer vinner ett pris. 
Priset här kanske är ett diplom eller 
statyett du själv får betala för eller en 
”festival laurel” att sätta på ditt 
marknadsföringsmaterial. 

Det finns flera artiklar och klipp om 

”fake festivals” online där du kan lära 
dig mer. Så håll dig uppdaterad, läs på 
ordentligt innan du anmäler och lovar 
bort din film.

Det finns även en rad företag och 
tjänster som mot en kostnad erbjuder 
dig som upphovsperson att göra 
jobbet åt dig, att anmäla och distribu-
era din film till så många filmfestivaler 
som möjligt – högt som lågt – och 
livnär sig på så sätt. Kvantitet är inte 
alltid kvalitet så se till att vara påläst 
och informerad. 

På filmfestivalernas hemsidor 
hittar du information om regler, 
deadlines och hur du anmäler 
din film. De flesta festivaler 
använder sig av externa anmäl
ningsplattformar så som 
 FilmFreeway och Shortfilm depot. 
På dessa plattformar behöver du 

skapa ett konto och sedan 
endast publicera nödvändig 
information om din film vid ett 
tillfälle för att därefter enkelt 
anmäla den till flera festivaler 
knutna till plattformen i fråga. 
Observera dock att flera 
 festivaler numera tar en 

anmälnings avgift. Varje produk
tion bör därför avsätta en del av 
sin budget för festivaldistribution 
av den slutgiltiga filmen. 

Många kortfilmsfestivaler 
välkomnar kortfilm av alla genrer. 
Det finns även en mängd festi
valer som endast riktar sig in på 

en specifik genre – skräck, 
komedi eller fantasy för att 
nämna några exempel. Innan du 
anmäler till en viss festival bör 
du därför läsa på om din film 
passar festivalens profil. Något 
som kan spara dig både tid och 
pengar.

Se upp för oseriösa festivaler
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Anmälan

https://filmfreeway.com/
https://www.shortfilmdepot.com/
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Rough cuts/works-in-progress
Ett vanligt misstag är att anmäla sin film innan den är redo, att man 
låter en festivals deadline avgöra snarare än att det du vill berätta är 
helt klart. För även om en festival enligt sitt regelverk accepterar
”rough cuts/worksinprogress” ska du vara medveten om att din film 
kommer bedömas i förhållande till alla helt färdiga filmer som också 
anmälts, och det kan vara tusentals. 

Att din vision om det färdiga resultatet är tydligt för dig betyder 
inte att det nödvändigtvis är det för mottagaren. Väljer du ändå att 
anmäla din film bör det framgå tydligt i visningslänken vad som 
saknas  en svart ruta innan filmen startar som anger huruvida filmen 
är låst i klipp eller ej, saknar ljud, grade eller 
liknande kan vara en god idé. 

Att anmäla en ofärdig film innebär 
också att du förbrukat din chans 
om den inte blir inbjuden, du kan 
inte anmäla den igen till 
samma festival när den väl är 
helt klar.

”Att din vision om det 
färdiga resultatet är 

tydligt för dig betyder 
inte att det nödvändigtvis 

är det för mottagaren.”

Den längsta väntan 
av Lisa Meyer 
©Malin Nicander

Nattåget av Jerry Carlsson 
©Marcus Dineen



Marknadsförings material 
När du anmäler din film till olika festivaler, oavsett om det är via en 
festivals egna anmälningsformulär eller via en anmälningsplattform, 
behöver du ha en engelsktextad och lösenordskyddad visningslänk 
(förslagsvis Vimeo) och relevant produktionsinformation till hands, 
samt kunna leverera visuellt marknadsföringsmaterial. Se därför till att 
ha ett genomarbetat och komplett underlag på både svenska och 
engelska redo innan du börjar anmäla din film. 

Många festivaler efterfrågar även information om eventuella 
SoMekonton (Instagram, Facebook, Twitter med mera) knutna till film 
och upphovspersoner att använda i sin egen marknads föring av en 
inbjuden titel. 

Inifrån akvariet av Lina Berger
©Antonio Ikovic

Säljagent
Fler och fler kortfilmer skriver idag  

avtal med en säljagent som arbetar med 
att sälja filmen för olika visningsfönster 

som exempelvis TV, VOD eller andra 
plattformar. Intäkterna delas sedan mellan 

parterna enligt en överenskommen 
intäkts fördelning. Då intäktsmöjligheten 
för kortfilm annars är begränsad kan en 

säljagent erbjuda en extra inkomst 
 samtidigt som filmen kan få en  

bredare distribution utanför  
festivalvärlden. 
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Förslag på lämpligt underlag är:
•  Produktionsinformation som sammanfattar tekniska 
förutsättningar, visningsformat, filmteam, 
 genomarbetat kortsynopsis, regissörbio- och 
 filmografi (svenska och engelska).

•  Högupplösta stillbilder (minst 300 dpi, tiff/jpeg) som 
skildrar filmens tematik och känsla.

•  Högupplöst bild på filmens regissör (minst 300 dpi, 
tiff/jpeg).

•  Digital affisch (pdf/tiff/jpeg).
•  Digitalt press kit (pdf).
•  Tidkodad dialoglista (pac, srt eller vrt). 
•  Trailer/teaser/klipp från filmen. 



Visningsmaterial
För att de internationella filmfestivalerna ska kunna överväga just 
din film för visning måste den färdiga visningskopian ha engelska 
undertexter, även de gånger festivalens huvudspråk inte är 
 engelska. Många filmfestivaler producerar dock egna elektroniska 
undertexter på det egna språket och det är därför viktigt att kunna 
leverera en engelsk dialoglista med tillhörande tidskoder på 
begäran.

”För att de  
 internationella 

 filmfestivalerna ska 
kunna överväga just din 
film för visning måste 
den färdiga visnings
kopian ha engelska 

 undertexter.”
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Alvaret (2021)
av Maria ErikssonHecht

©Josua Enblom

Badaren (2020) av Jonatan Etzler
©French Quarter Film

De vanligaste formaten för visning:
•  DCP (Digital Cinema Package)
•  ProRes (422HQ eller 4444)
•  H264/MP4 (max 10 GB)

För att kunna tillmötesgå olika festivalers tekniska 
behov är det därför klokt att ha dessa tre format 
till hands. Och då både med och utan engelsk 
text för festivaler som ämnar göra egna 
översättningar, vanligt i till exempel Tyskland, 
Frankrike och Spanien.



Svenska Filminstitutet 
Internationella enheten 
Box 27 126
102 52 Stockholm
Tel +46 8 665 11 00
filminstitutet.se   

filminstitutet.se
      facebook.com/swedishfilminstitute 
      instagram.com/swedishfilm

Art Director: Markus Edin

Om oss som gjort guiden… 
Svenska Filminstitutets internationella enhet arbetar med 
internationell lansering och distribution av ny svensk film i alla 
genrer. För kortfilm finns två möjligheter till stöd: 

• Stöd till internationell lansering av svensk kortfilm är ett 
stöd som kan sökas för en films internationella premiär i tävlan 
på en stödberättigad festival. Mer information, riktlinjer, 
stödberättigade festivaler, och hur du ansöker finns här. 

• Internationella enheten arbetar dessutom aktivt med lansering 
av kortfilm internationellt och tar årligen in ett antal nya titlar i sin 
katalog. För mer information om Begäran om internationell 
festivaldistribution av svensk film, riktlinjer, och hur du 
ansöker finns här.

För mer information
Jing Haase
Festivalansvarig kortfilm
 jing.haase@sfi.se

Josefina Mothander
Festivalansvarig kortfilm
josefina.mothander@sfi.se

Hitta ett  urval 
festivaler för 
kortfilm här
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https://www.filminstitutet.se
http://facebook.com/swedishfilminstitute
https://www.instagram.com/swedishfilm/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/svensk-film-i-utlandet/
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/stod-till-internationell-lansering/stod-till-internationell-lansering-av-svensk-kortfilm/
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/stod-till-internationell-lansering/begaran-om-internationell-festivaldistribution-av--svensk-film/
https://www.filminstitutet.se/contentassets/0ef8b370550249e6bbfc495540ef5903/Festivalguide_Festivaler_20221101.pdf

