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Vd har ordet 
2022 var ett på många sätt unikt år i Svenska Filminstitutets historia. 

 

Ett år då omvärlden kraftigt förändrades – med krig i Europa och dess kraftiga påverkan på ekonomin 

i form av rusande inflation, räntor och priser.  

Ett år som inleddes med pandemirestriktioner men då vi också kom ur pandemin och kunde börja se 

vilka effekter, exempelvis i form av förändrade publikvanor och ekonomiska följdverkningar på 

filmens ekosystem, som verkade bestå. Biografmarknaden ser inte ut att fullt ut återhämta sig. 

Beroendet av offentliga medel är fortsatt stort och växande. Nya sätt att finansiera svensk film 

kommer att behövas framöver. 

 

Genom detta mörker lyser emellertid ett starkt ljus: svensk film har under det gångna året skördat en 

lång rad framgångar vid de tyngsta internationella festivalerna. Ett tecken på att den svenska 

filmpolitiken, med sitt starka fokus på värdefull svensk film, mångfald och yttrandefrihet, har en 

inriktning som stimulerar både bredd och kvalitet. Ett tecken på att Svenska Filminstitutets stöd- och 

främjandeverksamhet levererar på de uppställda målen. 

 

Två Guldpalmer i Cannes, tre Oscarsnomineringar i de tyngsta priskategorierna visar att det 

nuvarande systemet stimulerar utveckling och produktion av svensk film i världsklass. 

 

Höjden finns där. Men även publikens intresse. 57 procent av svenskarna hade sett en svensk film 

den senaste månaden 2022 – vilket visar att svensk film är angelägen och tillgänglig för många – i 

olika visningsfönster. 

 

Svensk film står följaktligen svagare och starkare än på länge, samtidigt. 

 

***  

 

Arbetet med att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska filmarvet har fortsatt i oförminskad 

takt. En stor undersökning har genomförts för att fördjupa förståelsen för användarnas behov, ett 

viktigt underlag för fortsatt utveckling. Under året har emellertid svagheter i dagens lokalförsörjning 

identifierats, en fråga som kommer att kräva verksamhetens fokus under de närmaste åren. 

 

Den interna verksamheten har under det gångna året präglats av den omstart som naturligt sker vid 

byte av vd. Fokus har legat på nulägesanalys och strategisamtal med såväl medarbetare som 

branschrepresentanter. Ett särskilt fokus har varit arbete med en ny mer målstyrd 

verksamhetsplanering, förbättrad arbetsmiljö och nya hybrida arbetssätt. En stor genomlysning av 

stöden och ekonomistyrningen har också påbörjats. 

 

Utmaningar saknas inte i detta skede, men Filminstitutet har 2022 påbörjat ett omställningsarbete 

som lägger grunden för en så relevant och effektiv verksamhet som möjligt, i svensk films tjänst. 

 

Anette Novak, vd 
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Filminstitutets 
uppdrag 

Stiftelsen Svenska Filminstitutets uppdrag är att genomföra regeringens filmpolitik med 

utgångspunkt i de filmpolitiska målen som är beslutade av riksdagen. Som en del av 

uppdraget bevarar och tillgängliggör Filminstitutet det svenska filmarvet, verkar för att barn 

och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och 

visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt.  

  

Den nationella filmpolitiken 

Den nationella filmpolitiken är formulerad i den vision och de sju mål som ingår i propositionen Mer 

film till fler – en sammanhållen filmpolitik (2015/16:132). Vision och mål konkretiseras årligen i 

regeringens riktlinjebeslut. Enligt visionen ska svensk film ha hög kvalitet och uppvisa sådan bredd 

och mångfald av berättelser att den angår alla samt vara ett självklart och tillgängligt val för publiken 

i hela landet och attraktiv internationellt.  

 

Målen för den nationella filmpolitiken: 
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Filminstitutets uppdrag 2022 enligt riktlinjebeslut 

Av regeringens riktlinjer1 följer att Filminstitutet aktivt ska verka för att den svenska filmpolitiken 

genomförs och att de filmpolitiska målen ska vara utgångspunkt. En stor del av Filminstitutets 

verksamhet är att fördela stöd enligt förordningen (2016:989) om statsbidrag till film. Utöver det ska 

Filminstitutet också ansvara för statistikinsamling, omvärldsanalys och uppföljning av svensk 

filmproduktion och filmpolitiska insatser samt utse råd med sakkunniga personer med syfte att ha en 

rådgivande roll i utformningen av de filmpolitiska stöden och i andra för rådsaktörerna relevanta 

frågor. Filminstitutet ska hela tiden utveckla verksamheten för att kunna möta nya utmaningar på 

filmområdet.  

 

Under 2022 hade Filminstitutet ett särskilt uppdrag att följa upp de krisstöd som fördelats av 

Filminstitutet under 2021 med anledning av covid-19-pandemin. Filminstitutet deltog också i 

strategin för regionalt tillväxtarbete 2021–2030 samt i det samverkansråd vid Statens kulturråd som 

ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

Filminstitutet ska även verka och utveckla sin roll som kontaktkontor för mediadelen av EU-

programmet Kreativa Europa 2021–2027.  

 

Av regeringens riktlinjer följer också att Filminstitutet särskilt ska rapportera, bland annat vilka 

åtgärder som vidtagits för att säkra den konstnärliga friheten inom ramen för bidragsgivningen, 

utfallet av digitaliseringen av filmarvet, spridning och visning av de digitalt reproducerade filmerna 

samt arbetet med att främja tillgången för barn och unga på de nationella minoritetsspråken.  

 

De filmpolitiska målen som utgångspunkt 

Sedan 2012 har Filminstitutet jobbat utifrån tre fokusområden vilket också varit styrande för 

rapporteringen i resultatredovisningen: Stärka den svenska filmen, Öka tillgängligheten till och 

kunskapen om film samt Ett drivande och effektivt Filminstitut. För att stärka verksamhetens koppling 

till de filmpolitiska målen samt resultatuppföljningen beslutades under 2022 om fokusområdenas 

upphörande. Som ett första steg i utvecklingsprocessen beslutades att de filmpolitiska målen ska vara 

direkt vägledande för verksamheten.  

 

 

Pandemirelaterade effekter och insatser 

Covid-19-pandemin påverkade Filminstitutets verksamhet även under 2022. Effekterna kopplade till 

pandemin var visserligen betydligt mindre kännbara än 2021. Framför allt första halvåret 2022 

påverkades filmen i alla led och krisstöd delades ut till olika delar av branschen under hela 2022. 

Totalt delades 306,1 miljoner kronor ut under året, 124,4 miljoner till produktionsledet och 181,7 

miljoner till visningsområdet. 

 

Generell prioritering för krisstödshanteringen var att säkra utveckling och produktion av svensk film 

och svensk films väg till publiken. Det löpande stödet till filmprojekt i produktion som drabbats av 

pandemirelaterade kostnader samt utebliven finansiering påbörjades 1 mars 2020 och avslutades 30 

oktober 2022.  

 

Under 2022 fortsatte den treåriga satsningen Talent to Watch med syfte att öka mångfalden av 

konstnärliga uttryck och berättelser. Under året fördelades stöd till 19 regionala organisationer. Nya 

 
1 Riktlinjer för budgetåret 2022 Stiftelsen Filminstitutet 

file:///C:/Users/elbi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PB41DYO2/Riktlinjer%20för%20budgetåret%202022%20Stiftelsen%20Filminstitutet.pdf
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talanger kunde därefter söka stöd för sina projekt i de olika regionerna. Kopplat till satsningen 

anordnades på Nordisk Panorama ett seminarium med rubriken In Times of Crises – Can New Voices 

Emerge?. 

 

Under hösten utlystes också krisstöd för att stötta biografverksamhet i hela landet att attrahera publik 

efter pandemin. Totalt avsattes 6,5 miljoner kronor i detta syfte.  

 

Under 2022 fördelade Filminstitutet även: 

 

− ett extra pandemi-relaterat kontinuitetsstöd till etablerade produktionsbolag, med möjlighet att 

söka stöd för verksamhetsutveckling,  

− stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall lång spelfilm och dokumentärfilm under hela 2021 

och fram till 30 juni 2022, 

− stöd för pandemirelaterade merkostnader i svensk dramaserieproduktion under hela 2021, 

− stöd till stabilisering och omställning för biografer, 

− stöd till intäktsbortfall för filmer med lanseringsstöd under andra kvartalet 2022 samt 

− stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler, streamingplattformar och 

visningsorganisationer. 
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Den svenska filmen 2022 

Filmåret 2022 präglades till viss del av en återgång till det normala före pandemin. 

Publikrestriktioner för biograferna upphävdes den 9 februari 2022. Trots att merparten av året var 

restriktionsfritt nådde inte antalet biografbesök upp till nivåerna före pandemin. Totalt uppgick 

biografbesöken till 10,4 miljoner, cirka 35 procent lägre jämfört med 2019 års besök.  

 

Sverige har ett stort antal biografer per capita jämfört med de flesta andra europeiska länder. 

Biografstrukturen är varierad med många olika typer av biografägare, så som ideella föreningar, 

privata aktörer som äger en eller flera biografer på mindre orter och stora biografkedjor som äger 

flersalongsbiografer i de mellanstora och stora städerna. Sett till omsättning domineras dock 

marknaden tydligt av en enskild aktör vilket på olika sätt kan missgynna både distributörer och 

konsumenter. 

 

De senaste åren har de globala strömningstjänsterna investerat kraftigt i innehåll såväl i Sverige som i 

andra länder, men under 2022 märktes en ny trend. Från att ha belönat tillväxt i antal abonnenter 

övergick investerare till att öka kraven på lönsamhet vilket fick till effekt att flera bolag genomförde 

eller började planera för besparingar. Relaterat till detta har flertalet strömningstjänster infört eller 

aviserat planer på att lansera annonsfinansierade versioner. Dessa förändringar kan få både positiva 

och negativa effekter på finansieringen av svensk film framöver.  

 

Produktion av film innebär stora finansiella risker och de senaste årens kraftfulla utveckling av serier 

har gjort det än mer utmanande och tidskrävande att säkra finansiering till produktion av film. De 

traditionella affärsmodellerna är inte längre lika framgångsrika som tidigare och de nya utvecklas i 

allt högre tempo. Även den traditionella intäktsmöjligheten via ägande av immateriella rättigheter 

utmanas. Pandemiåren ledde till nya modeller av samarbeten mellan traditionella finansiärer och 

strömningsaktörer, inklusive parallell distribution på biograf och digitala tjänster. Den så kallade 

”fönsterpolitiken” som tidigare innebar en exklusiv visningsrätt för biografer under en period från 

filmens lansering (omkring tre till fyra månader) luckrades under pandemin upp. Flera filmer med 

premiär på biograf släpptes kort därefter via strömningstjänster. Långfilmer var under pandemin 

nödgade till premiärer via strömningstjänsterna för att nå stora delar av publiken, men fortsätter att 

vara ett viktigt medel för strömningstjänster för att locka och behålla kunder på en marknad med allt 

starkare konkurrens.   

 

Under 2022 hade totalt 283 långfilmer biopremiär i Sverige, en ökning med 58 filmer jämfört med 

2021. Ökningen kan delvis härledas till uppskjutna premiärer under pandemin. Även antalet 

premiärsatta svenska långfilmer ökade under 2022. Totalt hade 60 svenska långfilmer premiär, varav 

52 på biograf och åtta via streaming. Detta innebär en ökning med elva filmer jämfört med 2021. Sett 

enbart till svenska långfilmer med biografpremiär så var ökningen 16 filmer. Andelen av filmerna 

som hade biografpremiär ökade därmed från 73 procent 2021 till 87 procent 2022. 

 

Antalet biografbesök till svensk film uppgick till drygt två miljoner, vilket innebar en andel på 19,4 

procent av de totala biobesöken under 2022. Intresset för att se svensk film var högt under året och 

svensk film nådde ut brett till publiken även via andra visningsfönster än biograf. I Filminstitutets 

årliga publikundersökning, som utfördes under sista kvartalet 2022, uppgav 57 procent att de sett en 

svensk film den senaste månaden. Av dessa såg 49 procent filmen på tv, 29 procent genom 

strömningsabonnemang och nio procent på biograf. 
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Svensk film upplevde under 2022 ett stort internationellt genomslag med stor spridning och 

uppmärksamhet på filmfestivaler. Svensk film visades på de mest tongivande och prestigefulla 

festivalerna och erhöll priser på flera av dem. Triangle of Sadness i regi av Ruben Östlund vann ett 

av filmvärldens mest åtråvärda priser – Guldpalmen – i Cannes, där Tarik Saleh vann pris för bästa 

manus för Boy from Heaven, en film som även valdes ut som Sveriges Oscarsbidrag. Magnus 

Gerttens dokumentärfilm Nelly & Nadine tilldelades en Teddy Award på Berlins filmfestival där 

även Sanna Lenkens Comedy Queen vann en Kristallbjörn. 

 

0.1 Antal svenska långfilmspremiärer 2019–2022 

 
 

0.2 Biografbesök 2019–2022 (Totalt antal i tusental, andel svensk film)  
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Konstnärlig frihet 

Filminstitutet har regeringens uppdrag att aktivt verka för att den svenska filmpolitiken genomförs 

utifrån de sju filmpolitiska målen. Den filmpolitiska visionen är att svensk film ska hålla hög kvalitet 

och uppvisa en sådan bredd och mångfald av berättelser att den är en angelägenhet för alla.  

 

Utgångspunkten för stödfördelningen är bredd bestående av olika genrer, perspektiv och målgrupper 

för att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå de filmpolitiska målen utan att negativt påverka den 

konstnärliga friheten. I regeringens riktlinjebeslut för 2022 ska Filminstitutet särskilt redovisa vilka 

åtgärder som vidtagits för att säkra den konstnärliga friheten inom ramen för bidragsgivningen.  

 

För att säkra konstnärlig frihet har Filminstitutet arbetsprocesser och interna beslutsgångar med 

tydliga och transparenta kriterier för på vilka grunder stöd fördelas. Filminstitutets konsulenter tar 

ställning till ansökningar utifrån de bedömningskriterier som finns i stödens olika riktlinjer. Tre 

kvalitetskriterier, originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet, utgör grunden för alla 

bedömningar. Filminstitutet skiljer på bedömningsprocessen av det enskilda projektet och på det 

övergripande uppdraget, som till exempel uppdraget att redovisa statistik fördelat på kön, som löper 

över tid. Projektets konstnärliga kvalitet är alltid överordnad i bedömningsprocessen.  

 

Filminstitutets stödgivning sker utifrån förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Inom ramen 

för förordningen tas ytterligare stödbestämmelser fram. Vid framtagandet av nya stöd eller vid större 

förändringar i befintliga stöd tas synpunkter in från filmbranschen, bland annat genom de råd med 

sakkunniga personer som enligt regeringens riktlinjebeslut ska utses, Råden har en rådgivande roll i 

utformningen av de filmpolitiska stöden och i andra, för rådsaktörerna, relevanta frågor. Enskilda 

stödbeslut fattades under året formellt av chefen för avdelningen Filmstöd efter delegation från 

Filminstitutets vd. Vad gäller stöd till utveckling och produktion görs bedömningen av Filminstitutets 

respektive filmkonsulent. I Myndigheten för kulturanalys rapport Så fri är konsten konstaterades att 

det inte finns något i stödgivningen som är uttryckligen styrande men att det av stödsökanden kan 

uppfattas som så.  

 

I enlighet med riktlinjebeslutet för 2022 ska Filminstitutet särskilt redovisa vilka åtgärder som 

vidtagits för att säkra den konstnärliga friheten inom ramen för stödgivningen. Det är av största vikt 

att kontinuerligt se över att Filminstitutets arbetssätt inte uppfattas som konstnärligt styrande. Under 

2022 tog Filminstitutet fram och påbörjade implementeringen av en handlingsplan med olika 

aktiviteter, bland annat initierades en genomgång av samtliga styrdokument kopplade till 

stödgivningen för att säkerställa att ingen text kan uppfattas som begränsande av den konstnärliga 

friheten. Arbetet med att se över hur den konstnärliga friheten upprätthålls är en naturlig del i det 

löpande arbetet och är även en integrerad del av den övergripande översyn av stöden som initierats av 

Filminstitutet under 2022.  
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Filmpolitiskt mål 1:  
Utveckling och produktion av 
värdefull svensk film sker 
kontinuerligt och i olika delar av 
landet 

Filmpolitiken ska bidra till att stimulera utveckling och produktion av svensk film, med bredd och 

mångfald av berättelser, över hela landet. Det sker bland annat genom fördelning av ekonomiskt stöd 

till produktion av svensk lång spelfilm, kortfilm och dokumentärfilm.  

 

Filminstitutets stöd är många gånger avgörande för att en film ska kunna produceras. Stöd från 

Filminstitutet utgör i regel 30 till 40 procent av budgeten för de filmer som får produktionsstöd. 

Stöden skapar förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet när det gäller filmproduktion, något 

som är centralt för filmbranschen inte minst på en liten marknad som den svenska. 

 

Stöden gick under 2022 till en bredd av filmer som på olika sätt berör, berikar och bryter ny mark. 

Publiken består potentiellt av hela den svenska befolkningen och en målsättning är att det ska finnas 

en film för alla i det samlade utbudet. I Filminstitutets arbete ingår även att främja den svenska 

filmens kvalitet och förnyelse. Det kan gälla själva hantverket eller filmens konstnärliga värden.  

 

Under 2022 fortsatte Filminstitutet utveckla och kvalitetssäkra stödgivning till utveckling och 

produktion av värdefull svensk film. Genom en kontinuerlig dialog, såväl internt som med olika 

branschaktörer, skapar Filminstitutet ett kontinuerligt lärande för en fortsatt kvalitativ stödfördelning 

i en föränderlig tid.  

 

En översyn av samtliga stöd och processer inleddes 2022, för att säkerställa att stödbudgeten fördelas 

på ett sådant sätt att det stöttar svensk film på bästa sätt nu och i framtiden. Översynen beräknas pågå 

även under 2023.   

 

Filminstitutet arbetar med olika kriterier för att säkerställa att arbetet stödjer kvalitativ svensk film. I 

bedömningen av varje enskilt filmprojekts konstnärliga kvalitet –  från manus till premiärsatt film –  

är tre kriterier vägledande: angelägenhetsgrad, hantverksskicklighet och originalitet.  Ett sätt att 

löpande följa filmers kvalitet över tid är att notera festivalframgångar i kombination med betyg från 

filmrecensenter. Kombinationen av dessa indikatorer ger ett så kallat kvalitetspoäng. Denna poäng 

utgör ett mått på kvalitet, där bedömningen bygger på en, från Filminstitutet oberoende, professionell 

bedömning.  
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Metoden fångar in vissa aspekter av kvalitet men kan inte ge en helhetsbild av hur svensk film 

presterar i detta avseende. De filmer som hade högst kvalitetspoäng 2022 var Boy from Heaven (5,93 

av sju möjliga) och Triangle of Sadness (5,50). 

 

En annan aspekt på kvalitet är mångfald i betydelsen att röster från hela landet fått del av 

utvecklings- och produktionsstöd. Utmaningen på detta område är att olika regioner har växlande 

förutsättningar för filmproduktion, där vissa saknar tillräckliga förutsättningar för en professionell 

filmproduktion. Ett datadrivet förhållningssätt och ett aktivt uppsökande arbete bedrevs under året för 

att stimulera en långsiktigt positiv utveckling av filmutveckling och filmproduktion i hela landet. 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 1 (a)  

 

3,70 
 

Genomsnittlig kvalitetspoäng* för långfilm med konsulentstöd (spelfilm och dokumentär) är en 

indikator på kvaliteten i de filmer som får stöd från Filminstitutet. 3,70 är resultatet för de filmer som 

hade premiär 2022 med konsulentstöd. Detta är högre än föregående period då genomsnittet var 

3,61. 

 

*Kvalitetspoängen är en sammanvägning av recensioner och festivalframgångar där högsta möjliga 

värdet är 7. 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 1 (b)  

 

12 
 

Antalet regioner med hemmahörande organisationer som mottagit utvecklings- och/eller 

produktionsstöd är en indikator på att stöd till värdefull svensk film delas ut i olika delar av landet. I 

tolv av landets 21 regioner finns organisationer representerade som mottagit utvecklings- och/eller 

produktionsstöd 2022. 2022 var första gången Filminstitutet undersökte detta, vilket innebär att det 

inte finns några jämförbara siffror från tidigare år. Nyckeltalet kommer att följas upp löpande 

framöver. 
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Stöd till utveckling och produktion  
av ny svensk film 

Totalt inkom 886 ansökningar för filmprojekt gällande utvecklings- eller produktionsstöd under 

2022. Det var ungefär samma nivå som 2021. En viss minskning av ansökningar för långa spelfilmer 

samt en ökning av ansökningar för korta dokumentärfilmer noterades. Som en del av Filminstitutets 

uppsökande arbete för att stimulera utveckling och produktion i hela landet, fokuserade 

Filminstitutets konsulenter under 2022 på att träffa filmskapare i de regioner där de verkar. 

 

Under året beviljades totalt 89 filmer produktionsstöd. Filmerna lever på olika vis upp till en 

mångfald av perspektiv, höga konstnärliga ambitioner, originalitet, angelägenhet och 

hantverksskicklighet och med potential att nå publik både i Sverige, via olika visningsfönster och 

internationellt. I 33 procent av de beviljade svenska långfilmsprojekten var regissörerna debutanter, 

vilket bedöms vara en rimlig nivå för återväxt och svensk films framtid. 

 

Produktionskostnaderna inom den långa spelfilmen har eskalerat på grund av ökad konkurrens om 

både kreatörer och team samt på grund av inflation. Med Filminstitutets nuvarande ordinarie 

stödbudget kommer det framåt sannolikt krävas högre stöd till enskilda projekt, vilket leder till färre 

titlar med produktionsstöd per år och i förlängningen risk för minskad bredd och mångfald i det 

svenska filmutbudet.  

 

Sammantaget uppvisar filmerna en stor bredd i ämnen, perspektiv och berättargrepp utifrån många 

originella perspektiv med både nationell och internationell potential. 

 

 

1.1 Antal inkomna utvecklings- och produktionsansökningar för filmprojekt  

 

 2020 2021 2022 

Lång spelfilm  405 418 387 

Lång dokumentärfilm  170 175 195 

Kort spelfilm 339 220 180 

Kort dokumentär 61 37 74 

Internationella samproduktioner 40 44 50 

Totalt, alla filmer 1015 894 886 

 

1.2 Antal beviljade produktionsstöd för filmprojekt  

 

 2020 2021 2022 

Lång spelfilm  15 18 16 

Lång dokumentärfilm  11 21 14 

Kort spelfilm 26 25 28 

Kort dokumentär 20 4 9 

Internationella samproduktioner 17 17 22 

Totalt, alla filmer 89 85 89 
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Lång spelfilm 

Det totala antalet ansökningar för svensk lång spelfilm 2022 var 387. Det var en minskning med sju 

procent jämfört med 2021 då antalet var 418. Det bedöms dels bero på den kraftigt expanderande 

marknaden för serieproduktion, som skapat många uppdrag och arbetstillfällen för produktionsbolag 

och kreatörer, dels på att det extra kontinuitetsstöd till bolag på grund av pandemin som fördelades 

2020 och 2021 gav stöd till utveckling av projekt. 

 

Drama dominerar bland ansökningarna med en andel på 60 procent, följt av genrefilm såsom komedi, 

thriller och skräck. Här syntes ingen större förändring jämfört med 2021. 92 procent av 

ansökningarna var live action följt av blandad teknik och animation. Den genomsnittliga tiden från 

första utvecklingsstöd till produktionsstöd ökade något, från 2,5 år 2021 till 2,6 år 2022.  

 

Antalet beviljade produktionsstöd av konsulent för lång spelfilm var under året tolv, varav tre inom 

ramen för talangutvecklingsprogrammet Moving Sweden.  

 

Under året spelades det in 18 långa spelfilmer med god spridning över hela landet med stöd från 

Filminstitutet. Flest inspelningar skedde i Västra Götaland, följt av Stockholm, Skåne, Norrbotten, 

Västernorrland, Värmland och Gotland. 

 

Under 2022 var genomsnittlig kvalitetspoäng för långa spelfilmer med konsulentstöd 3,57. Det var i 

nivå med 2021, då genomsnittet var 3,60. Marknadsstödda filmer uppvisade betydligt lägre 

genomsnitt, 2,86 kvalitetspoäng, en tendens som har setts även historiskt.  

 

1.3 Genomsnittlig kvalitetspoäng, lång spelfilm  

 

Premiärår 2020 2021 2022* 

Filmer med konsulentstöd  3,29 3,60 3,57** 

Filmer med marknadsstöd  2,79 2,98 2,86 

Totalt filmer med produktionsstöd 3,19 3,45 3,29 

* Filmer med premiär under 2022 kan komma att visas på festivaler under 2023, denna statistik speglar läget per 20230117. 

** Inklusive en hybridfilm. 

 

 

Barn- och ungdomsfilm 

Under 2022 inkom totalt 81 ansökningar för film riktad till barn och unga. 56 ansökningar gällde 

lång spelfilm, 15 kort spelfilm och tio dokumentärfilmer.  

 

Två av de konsulentstödda spelfilmsprojekten 2022 var riktade till barn och unga. Båda filmerna 

baserades på förlagor. Det var en live action-film för ”tweenies” (mellan barn och tonåringar) samt 

en animerad film för den allra yngsta publiken. Ingen film för tonåringar fick produktionsstöd under 

året men en avsiktsförklaring (Letter of Intent, LOI) i genren skräck, baserad på en originalhistoria, 

utfärdades. En kortfilm fick produktionsstöd och ytterligare tre barnfilmsprojekt beviljades 

marknadsstöd med en estimerad biografpublik på fler än 200 000 personer.  
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Dokumentärfilm 

Under 2022 inkom sammanlagt 269 ansökningar till dokumentärfilm, varav 195 för lång 

dokumentärfilm och 75 för det korta formatet. Det är en ökning med 27 procent där merparten av 

ökningen utgörs av ansökningar för kortfilm. 2022 noterades en fortsatt ökning av 

projektansökningar som utmanar med nya filmiska grepp, distinkta och unika röster som bidrar både 

till en utveckling av filmspråket liksom originella och nytänkande vinklingar på samtiden.  

 

Det beviljades produktionsstöd till 14 långa dokumentärer vilket är betydligt lägre än 2021. 

Anledningen var att fler projekt än vanligt beviljades under 2021, vilket sannolikt berodde på 

pandemin och att producenter under 2021 lyckades slutföra ett flertal utdragna finansieringar av 

projekt. Nio korta dokumentärer fick produktionsstöd, en dryg dubblering jämfört med föregående år. 

Antalet produktionsstöd till kort dokumentärfilm har varierat stort över åren, bland annat på grund av 

tillfälliga satsningar och intresse från stödsökanden.  

 

Filminstitutets utvecklingsstöd är ofta avgörande för att filmskapare ska kunna testa sina idéer och 

finna filmens kärna, form och förutsättningar. 2022 öppnades åter de flesta marknader, 

finansieringsforum och festivaler för fysiskt deltagande, men efter pandemin valde färre 

beslutsfattare fysisk närvaro. Detta innebär en utmaning för svensk dokumentärfilm vad gäller att nå 

bredare internationell finansiering.  

 

Under 2022 var den genomsnittliga kvalitetspoängen för långa dokumentärfilmer 3,89. Liksom 

tidigare år nådde dokumentärfilm en högre nivå jämfört med lång spelfilm. 

 

 

1.4 Genomsnittlig kvalitetspoäng, lång dokumentärfilm 

 

Premiärår 2020 2021 2022* 

Filmer med produktionsstöd 3,73,79 33,62 3,89 

* Filmer med premiär under 2022 kan komma att visas på festivaler under 2023, denna statistik speglar läget per 20230117. 

 

 

Kortfilm och nya format 

Under 2022 inkom 180 ansökningar till kort spelfilm och nya format riktade till en vuxen målgrupp, 

vilket är 18 procent färre än föregående år. Antal ansökningar för drama minskade markant och 

nästintill alla andra genrer ökade. Även antalet ansökningar gällande animation och nya format ökade 

i förhållande till tidigare år. Ökningen går att härleda till Internationella samiska filminstitutets 

satsning Árran 360ﾟ. Satsningen resulterade i att tre projekt sökte och fick stöd från Svenska 

Filminstitutet. Tematiskt behandlades frågor som varit vanliga över tid, såsom psykisk ohälsa, klimat, 

familj och utanförskap. Även teman såsom krig och nationell tillhörighet förekom bland ansökningar 

2022.  

 

Många mötesplatser för kortfilm har varit stängda på grund av pandemin. Att dessa har öppnat igen 

kan ha bidragit till att flera nya konstnärliga konstellationer sökte stöd under året.  

 

Sökande från regioner med produktionscentrum skickade i större utsträckning in ansökningar med 

hög kvalitet. För att öka kunskapen över hela landet, om ansökningsförfarandet och spridningen av 

ansökningar till Filminstitutet, mötte kortfilmskonsulenten under året unga filmskapare runtom i 

landet, ofta i samarbete med filmregioner eller utbildningar. 
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Totalt beviljades produktionsstöd till 28 korta spelfilmsprojekt under 2022, vilket är en ökning från 

förra årets 25 projekt. Knappt hälften av projekten var inom drama och i övrigt fanns det projekt 

inom ett flertal genrer såsom komedi, thriller, skräck och science-fiction.  

 

 

Efterhandsstöd 

Filminstitutet har två typer av efterhandsstöd; Publikrelaterat stöd (PRS) och Stöd till utveckling av 

projekt baserat på kvalitetsresultat. Syftet med det publikrelaterade stödet är att bidra till en stark och 

dynamisk filmbransch och att underlätta finansiering av ny svensk film. Syftet med stödet till 

utveckling av projekt baserat på kvalitetsresultat är att premiera kvalitet och utveckla svensk film 

baserat på enskilda filmprojekts nationella och internationella framgångar. Under 2022 förlängde 

Filminstitutet de tillfälliga riktlinjerna för PRS som införts under pandemin. Detta för att justera för 

ett lägre antal sålda biobiljetter per film.   

 

Publikrelaterat stöd (PRS) 

PRS baseras på uppnådd bruttobiljettintäkt från biografvisning under filmens första sex månader. 

Som en följd av pandemins påverkan gjorde Filminstitutet en tidsbegränsad revidering av regelverket 

för PRS. Stödets ursprungliga grundnivåer för bruttointäkterna behölls, men varje köpt biljett gavs ett 

högre värde med koppling till hur många besökare biografen på grund av restriktionerna kunde sälja 

till.  

 

Efter en analys i januari 2022 beslöts att fortsätta med tillfälliga riktlinjer fram till 30 juni 2022. Detta 

på grund av ovissheten om biopublikens beteende efter pandemin, samt för att skapa förutsättningar 

för ett risktagande med en mer gynnsam PRS-beräkning. Dessutom kompletterades de 

tillfälliga riktlinjerna för PRS under perioden 15 februari–30 juni 2022. PRS kunde därmed betalas ut 

till filmer som, under perioden på grund av pandemin, flyttat sin bekräftade och planerade premiär 

från biograf till en strömningstjänst. Från 1 juli trädde de ordinarie riktlinjerna i kraft. 

 

Under 2022 beviljades sammanlagt 14 filmer PRS utifrån de tillfälliga riktlinjerna, varav åtta med 

biopremiär 2021 och fem med biopremiär 2022. En film flyttade premiären från biograf till 

strömningstjänst. En film fick beslut om förskottsutbetalning inför förväntad PRS under 2023.  

 

Stöd till utveckling av projekt baserat på kvalitetsresultat 

Arton filmer kvalificerade sig för att söka stöd baserat på kvalitetsresultat under 2022: sex långa 

spelfilmer, fyra långa dokumentärer, fem korta spelfilmer och tre korta dokumentärer. För långfilmer 

är det i nivå med 2020 och 2021 medan antalet kortfilmer ökade från fem filmer 2020 till åtta. Syftet 

med stödet är att premiera kvalitet och utveckla svensk film baserat på enskilda filmprojekts 

nationella och internationella framgångar och genomslag. En extern referensgrupp bedömde 

projekten och stöd fördelades till tre långa dokumentärer, fyra långa spelfilmer samt sex kortfilmer – 

hälften spelfilmer och, hälften dokumentärer. Antalet kortfilmer som fått stöd ökade och totalt 

beviljades 13 filmer stöd 2022 jämfört med nio filmer 2021. 
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Talangutveckling 

Satsningen på talangutveckling Moving Sweden är ett etablerat samarbete med SVT. Syftet är att 

stimulera förnyelsen av svensk film samt stärka återväxten och främja nya berättelser, perspektiv och 

röster samt att dessa ska finnas i hela landet.     

 

Antalet inkomna ansökningar under 2022 var totalt 122, inklusive initiativet Wild Card som riktar sig 

till nyutexaminerade regissörer. Utvecklingsstöd söktes löpande, men produktionsstöd hade tre 

deadlines under året och tre filmer tilldelades produktionsstöd 2022. Det är en ökning av antalet 

ansökningar från andragångsregissörer och projekt som redan är inspelade.  

 

I Wild Card-ansökningarna 2022 förekom en stor mångfald av svenska filmstudenter från filmskolor, 

både i Sverige och internationellt. Tre Wild Card-vinnare, en dokumentär och två spelfilmer, 

presenterades under Looking Back - Looking forward, ett talangseminarium som arrangerades av 

Filminstitutet, SVT och Stockholms filmfestival. 

 

Under våren 2022 sammanställdes en enkät om Moving Sweden-stödet som besvarades av 

representanter från branschen. Utvärderingen pekade på följande styrkor med stödet: ökad möjlighet 

till synliggörande av talang, en ingång till branschen för nya filmskapare samt förenklade möjligheter 

att uppnå full finansiering. Under hösten utvärderade en extern panel stödet utifrån de elva hittills 

färdigställda långfilmerna. Panelen såg en bredd och en mångfald av filmer och röster inklusive en 

hög produktionskvalitet, trots en lägre budget. Resultatet av panelens arbete presenterades under ett 

seminarium i samarbete med Stockholms filmfestival. Filminstitutet och SVT beslutade om ett 

fortsatt samarbete som sträcker sig fram till och med 31 december 2024. 

 

Det ordinarie stödet Talangutveckling i hela landet, hade två deadlines under 2022. Krisstödet Talent 

to Watch omfattar 50 miljoner kronor till spelfilm under tre år och är ett samarbete med Sveriges 19 

filmregioner. Stödet utlystes i början av 2021 och kommer under satsningens sista år (2023) även 

inkludera dokumentärfilm.  

 

Stödet har bidragit till en tät dialog och ett samarbete med regionerna avseende talang i hela landet. 

Under 2022 tilldelades åtta regioner stöd till utveckling av långfilm och 19 regioner stöd till 

produktion av kortfilm. En utveckling som skett från föregående år är att fler regioner fick utökade 

regionala produktionsmedel, vilket möjliggjort för dem att söka medel för långfilmsutveckling. Flera 

av talangerna i Talent to Watch har i sin process fått utvecklingsmedel via filmkonsulenterna. Ett 

filmprojekt gick hela vägen till produktionsstöd i Moving Sweden och spelades in under 2022. Under 

hösten utformades riktlinjer för 2023, då produktionsbolag enligt plan kommer att ha möjlighet att 

söka produktionsmedel för projekt som utvecklats inom Talent to Watch.  

 

Talent to Watch påverkade även det ordinarie stödet, då flera regioner sökte för kompletterande 

talangprogram. Ytterligare samarbeten med festivaler utvecklades under året. Under filmfestivalen 

Nordisk Panorama hölls ett seminarium för kortfilmsdelen i Talent to Watch och ett samarbete med 

Göteborg Film Festival inleddes. Samarbeten med internationella festivaler fortsatte och fördjupades 

och utlysningar till internationella laboratorier för svenska producenter gjordes under hösten. 

 

 

 

 



18 

Filmpolitiskt mål 2: 
Allt fler ser värdefull film som 
sprids och visas i olika 
visningsformer i hela landet 

Enligt filmpropositionen ska begreppet ”film i hela landet” vara centralt för filmpolitiken. Ett brett 

utbud av såväl svensk som utländsk film ska göras tillgängligt för en så stor publik som möjligt. 

Insatser ska vidtas för att tillgängliggöra värdefull film för alla som bor i Sverige, oavsett 

funktionsförmåga eller modersmål. Filmpolitiken ska verka för att sprida en bred repertoar av filmer 

med många olika genrer, berättarperspektiv och formspråk från många olika språkområden. Det ska 

vara en självklarhet att film som har fått statligt stöd ska finnas tillgänglig för publiken.  

Biograferna har en unik position som bärare av filmkulturen och hjälper till att sprida engagemang 

för filmen. Stöd till biografer och visningsorganisationer ska verka för att bibehålla en bred 

biografstruktur över hela landet.  

För att främja publikens möte med filmen har Filminstitutet ett stödsystem som ska verka för att 

stärka spridning och visning av film i Sverige. Stöden är riktade till biografer, distributörer, 

filmfestivaler, strömningstjänster och visningsorganisationer. Filminstitutets stöd är formade för att 

de ska stimulera ett brett utbud av såväl svensk som utländsk film som görs tillgängligt och ses av 

publik i hela landet. Stöden inkluderar alla visningsfönster för film.  

För att allmänheten ska ha tillgång till ett brett utbud av svensk film, även efter filmernas initiala 

lanseringsperiod, sprider Filminstitutet äldre film via olika visningsfönster. För att detta ska vara 

möjligt reproduceras analog film till samtida tekniska digitala format för att möjliggöra spridning och 

visning. Urval av filmer för digitalisering sker i samarbete med rättighetsinnehavare och 

visningsaktörer som representerar olika visningsformer för att öka möjligheten att filmerna möter en 

publik. 

 

Den absoluta majoriteten av filmer i den svenska filmhistorien är producerade för biografvisning och 

biografen är en prioriterad visningsform för de svenska filmerna. Filminstitutet bidrar till en levande 

biografkultur i Sverige via utlån och distribution av analog och digital film till biografer i hela landet. 

Smalare film som ofta inte producerats för biograf strömmas till hela landet via Filmarkivet.se. 

Skolbio introducerar barn och unga för den gemensamma biografupplevelsen och biografen som 

visningsfönster. Filminstitutet arbetar även för att underlätta för en mängd olika aktörer att anordna 

visningar genom bland annat samordning och ekonomiska stöd. 
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Filminstitutet bidrar även till att öka kännedomen om och uppskattningen av svensk film genom att 

arrangera en attraktiv filmgala riktad till en bred allmänhet. 

 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 2 (a) 

 

57% 
 

Hur stor andel av befolkningen som såg svensk film under den senaste månaden är en indikator på 

om allt fler ser värdefull film. 57 procent av befolkningen i åldrarna 15–74 år svarade i Filminstitutets 

publikundersökning under fjärde kvartalet 2022 att de sett svensk film den senaste månaden (oavsett 

visningsfönster). Det är en fortsatt ökning2 jämfört med 2021 då motsvarande siffra var 45 procent 

och 2020 då andelen var 35 procent. 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKTMÅL 2 (b) 

 

83,4% 
Hur stor andel av de digitaliserade filmerna som finns tillgängliga via vod och/eller dvd/bluray är en 

indikator på hur tillgängliga filmerna är för medborgarna i hela landet. 83,4 procent av de 

digitaliserade filmer som är släppta för visning fanns tillgängliga under 2022, motsvarande 426 filmer 

från det svenska filmarvet. Motsvarande siffra 2021 var 77 procent. 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKTMÅL 2 (c) 

 

242 
Antal kommuner i Sverige som mottagit biografstöd är en indikator på den geografiska spridningen 

av Filminstitutets visningsfrämjande stöd och att värdefull film visas i hela landet. 242 kommuner i 

Sverige innehåller en biografaktör som mottagit biografstöd från Filminstitutet. Detta motsvarar 83,4 

procent av Sveriges kommuner. Motsvarande siffra 2021 var 253 kommuner (87,2 procent).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Siffran för 2022 är inte helt jämförbar med tidigare år då undersökningsperioden skiljer sig något mellan åren.  
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Ny svensk films väg till publiken 

Filminstitutet stödjer svensk film i alla led, från utveckling och produktion till tillgänglighet för 

publik över tid. För att stödja ny svensk films möte med publik finns Stöd till lansering av svensk 

långfilm som distributörer kan söka för att få ekonomisk hjälp till distribution och marknadsföring, 

eftersom marknadsföring är dyrt och distributören tar en hög ekonomisk risk. 

 

Efter en översyn av Filminstitutets stöd till distribution och visning under 2020 infördes i september 

2021 uppdaterade riktlinjer för Stöd till lansering av svensk långfilm. De stora förändringarna i detta 

stöd är att stödet gäller för filmens första visningsår då distributörerna kan söka stöd för till exempel 

både biograflansering och vod-lansering, samt att minsta egeninsats i distributionsbudgeten ska vara 

25 procent mot tidigare 50 procent. 

 

I inledningen av 2022 gällde fortfarande publikrestriktioner på biograferna. Detta resulterade i att 

många filmers biografpremiärer flyttades fram, vilket i sin tur fick effekten att filmer hamnade i kö 

för ett premiärdatum med möjlighet till bra spridning på biograferna.  

 

 

Stöd till lansering av svensk långfilm 

Under året inkom 64 ansökningar för lansering av svensk långfilm. Antalet sökande aktörer var 20 

(inklusive samproduktioner). Första halvåret 2022 mottogs 33 ansökningar och andra halvåret 31. 

 

Bland ansökningarna fanns 15 dokumentärer, jämfört med 23 år 2021. Bland de 20 sökande 

aktörerna bedömdes enbart sex kunna distribuera film professionellt och kontinuerligt. Det kan bero 

på att många svenska filmer är koncentrerade till ett fåtal etablerade distributörer och att övriga 

filmer antingen distribueras direkt av producenten eller av en mindre, oetablerad distributör. 

Ökningen av antalet sökande bedöms även relatera till att antalet ansökningar för stöd under 

produktionsfasen ökade, stöd som ofta söks av producenten till skillnad från de stöd som söks av 

distributören under lanseringsfasen. Ökningen av ansökningar för stöd under produktionsfasen 

förväntas göra fler filmer bättre rustade inför lansering 2023 och 2024.  

 

Antalet fördelade stöd var år 2022 i nivå med 2019 medan sammanlagt beviljat stödbelopp ligger i 

nivå med 2020 och 2021. Den högre stödsumman 2022 jämfört med 2019 beror på att fler filmer med 

stor publikpotential beviljades stöd, vilket ger högre stödbelopp per film. Sammanlagt utgick 

2 250 000 kronor extra i pandemirelaterat stöd under 2022, utöver ordinarie stödbudget.  

 

Av de svenska filmer som beviljades lanseringsstöd under 2022 hade 25 långa spelfilmer, sju långa 

dokumentärer samt en hybridfilm premiär, förhållandevis jämnt fördelat mellan vår och höst. 

Samtliga av dessa filmer hade premiär på biograf. 

 

Den 1 september 2021 infördes nya riktlinjer för detta stöd som bland annat möjliggjorde lansering i 

olika fönster under filmens första visningsår. Trots förändringen fokuserade huvuddelen av 

ansökningar 2022 på biografpremiär.  
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2.1 Stöd till lansering av svensk långfilm 

 

 2019 2020 2021 2022 

Beviljade stöd 51 56 58 53 

Distributörer 14 15 15 20 

Beslutade stöd (kronor) 13 220 375 20 482 500 22 866 900 20 823 140 

 

 

Stöd till distribution och visning av film i Sverige 

För att nå det filmpolitiska målet Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika 

visningsformer i hela landet fördelar Filminstitutet varje år olika typer av stöd till distribution och 

visning av film i Sverige. Efter en översyn av dessa stöd under 2020 infördes i september 2021 

uppdaterade stöd för distribution och visning. Därmed blev 2022 det första hela kalenderår med dessa 

stöd. De stora förändringarna innebar att stöden till enskilda titlar gäller för filmens första visningsår; 

distributörer kan söka stöd för till exempel både biograf- och vod-lansering. Dessutom delades det 

årliga stödet upp i två. Det ena gäller distributörer, filmfestivaler och strömningsplattformar och det 

andra för biografer. 

 

De publikrestriktioner som gällde på biograferna i början av 2022 drabbade inte bara biografer utan 

även distributörer och filmfestivaler. Efter att restriktionerna tagits bort kom publiken inte 

omedelbart tillbaka i samma utsträckning som före pandemin och många filmer hade redan skjutit 

fram sina premiärer. Under första halvåret 2022 kvarstod fortfarande extra krisstödsmedel och 

Filminstitutet delade i maj ut Stöd till intäktsbortfall för film med lanseringsstöd på 15 904 400 

kronor samt Stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler, 

streamingplattformar och visningsorganisationer på 30 776 074 kronor. 

 

Filmfestivalerna har återhämtat sig väl. En stor andel av filmfestivalerna har övergått till program på 

både biograf och digital plattform, vilket stärker filmfestivalernas angelägenhet och breddar 

publiken. Totalt beviljades 17 filmfestivaler stöd under 2022, antingen årligt stöd eller stöd till 

enskilda projekt. Dessa festivaler är lokaliserade i sju regioner, på åtta orter, varav flera även har 

verksamhet på andra platser i landet för att nå en bredare publik. De flesta större festivaler av 

nationellt intresse finns i storstadsregionerna. 

 

Stöd till distribution och visning, årligt stöd och enskilda projekt och titlar 

Det tidigare årliga stödet inom distribution och visning delades upp i två separata stöd inför 2022: 

Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film 

respektive Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer. Uppdelningen 

genomfördes för att stödgivningen skulle bli tydligare vad gäller bedömningar, prioriteringar och 

stödnivåer. 

 

20 organisationer beviljades Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar 

för visning av värdefull film. 

 

18 utländska filmer beviljades lanseringsstöd och sex utländska barnfilmer beviljades 

versioneringsstöd, inom Stöd till distribution av utländsk värdefull film. Totalt 42 ansökningar inkom 

till stödet.  
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Projektstödet hade ett något lägre antal ansökningar 2022 jämfört med 2021. Pandemins avtagande 

bedöms ha lett till en återgång i festivalaktiviteter, medan övriga visningsarrangemang 

bortprioriterades av de sökande. 15 festivaler ansökte om årligt stöd varav tio beviljades. Därutöver 

ansökte elva festivaler om projektstöd under 2022, varav sju beviljades. 

 

Antalet utländska filmer som premiärsattes på biograf 2022 med stöd från Filminstitutet (antingen via 

årligt stöd eller lanseringsstöd till enskilda titlar) var 109. Stödet stärker utbudet av filmer med hög 

konstnärlig kvalitet från hela världen, men det stora antalet titlar gör att det uppstår kraftig 

konkurrens om biografernas begränsade antal visningstider. För flertalet av dessa filmer är därmed 

möjligheterna att nå en publik små och stödets övergripande syfte, att främja filmens möte med 

publiken, uppfylls bara delvis. Även detta är föremål för den stödöversyn som påbörjades under 

hösten 2022 och kommer att fortgå under 2023.  

2.2 Stöd till distribution och visning (kronor) 

 

2020  2021 2022 

Årligt stöd*  30 240 000 28 120 000 23 210 000 

Stöd till enskilda 
projekt och titlar  

3 804 145 4 010 000 3 300 000 

Totalt beslutat stöd  34 044 145 32 130 000 26 510 000 
* Inför 2022 delades det årliga stödet inom distribution och visning upp i två separata stöd. Årligt stöd till etablerade 
medlemsorganisationer för biografer redovisas under rubriken Stöd till att stärka biografstrukturen i Sverige. 

 
 

2.3 Biograflanserade utländska värdefulla filmer med stöd, ursprungsland (109 filmer)  

 

 

 

 

 

Asien
15%

Europa
77%

Nordamerika
7%

Oceanien
1%
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2.4 Filmer som visades på svenska filmfestivaler med stöd från Filminstitutet, ursprungsland 
(1 518 filmer)  

 

 

Stöd till spridning av svensk kortfilm 

Syftet med Stöd till spridning av svensk kortfilm är att öka synligheten och möjliggöra att fler ser 

svensk kortfilm. Filmformen ska finnas tillgänglig för allmänheten, enligt de filmpolitiska målen. Få 

aktörer, vid sidan om Filminstitutet, SVT och filmfestivaler, arbetar med spridning av kortfilm. 

Stödet möjliggör att vissa aktörer långsiktigt kan arbeta med distribution av kortfilm. Eftersom 

intäktsmöjligheter för kortfilm är begränsade behövs stöd för att säkra att filmerna når publik. Genom 

kortfilmsstödet kan dessa filmer uppmärksammas och få tydliga platser att nå en publik året om.  

Under 2022 inkom fem ansökningar, varav två beviljades med stöd på sammanlagt 700 000 kronor. 

Under 2022 såg svensk kortfilm en återgång till tiden före pandemin, med visningar på såväl biograf 

som digitala plattformar. De satsningar som genomfördes fullfinansierades i princip genom stöd från 

Filminstitutet och möjliggjorde för publik i Sverige att möta svensk kortfilm, något som inte hade 

varit fallet utan kortfilmsstödet.  

 

2.5 Stöd till spridning av svensk kortfilm 

 

 2020 2021 2022 

Summa, beslutat stöd (kronor)  715 000 600 000 700 000 

 

Andra stöd fördelade inom distribution och visning 

Andra stöd som fördelas årligen inom distribution och visning är Stöd till publikanalys och innovativ 

marknadsföring och Stöd till utbildning inom distribution och visning. Mot bakgrund av att 

Filminstitutet identifierat behov på marknaden av ökad kunskap om publiken och om hur den kan 

nås, infördes under 2021 ett stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring. Målet är att ge 

stödsökanden möjlighet att genomföra fördjupade publikanalyser och pröva marknadsföringsmetoder 

som leder till ökad kunskap om filmens genomslag. Stödet kan sökas av hela filmbranschen och 

främjar nytänkande och utveckling, företrädesvis i samverkan mellan aktörer och genom att resultatet 

kan delas och spridas till en större del av branschen.  
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Under 2022 genomfördes fyra stödomgångar som resulterade i tio inkomna ansökningar, att jämföra 

med tre stödomgångar med fem sökande projekt år 2021. Det största stödet gick till projektet 

Distributörer+biografer=sant där distributörer stödjer biografer i marknadskampanjer för värdefulla 

filmer som biografen vanligtvis inte arbetar med. Stöd fördelades även till Uppsala kortfilmsfestival 

och SF Studios för att genomföra publikanalyser i syfte att förstå publikens behov och intressen inför 

framtida kampanjer. Antalet avslag i förhållande till bifall visar att ett flertal ansökningar inte 

uppfyllde stödets villkor. Det gällde framför allt marknadsföringsprojekt där Filminstitutet bedömt att 

graden av innovation var låg och ansökningarna brustit vad gäller att beskriva konkreta planer och 

avgränsningar. 

 

Antal ansökningar till Stöd till utbildning inom distribution och visning ökade under 2022 till 32, 

jämfört med 25 ansökningar 2021. Av de inkomna ansökningarna beviljades 29 stöd. Inom ramen för 

stödet beviljade Filminstitutet stöd till kurser för biografers studieresor, konferenser och 

internationella workshoppar. 

 

2.6 Summa beslutat stöd (kronor) 

 

 2020 2021 2022 

Stöd till utbildning inom distribution  

och visning  
218 368  116 152 196 376 

Stöd till publikanalys och innovativ 

marknadsföring * 
- 6 194 000 610 750 

* Inkluderat krisstödsmedel år 2021.  

 

Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning 

Syftet med stödet är att öka tillgängligheten till film för personer med funktionsvariation. Stödet 

fördelas i hög utsträckning till syntolkade ljudspår för svensk film, men även i viss mån för 

syntolkade ljudspår och upplästa undertexter för utländsk film. Stöd ges även till enskilda syntolkade 

filmvisningar på biograf, framför allt festivalvisningar, samt till tekniska utvecklingsprojekt inom 

området. 

 

2.7 Stöd till ökad tillgänglighet inom spridning och visning 

 

 2020 2021* 2022 

Summa beslutat stöd (kronor) 1 250 347 331 991 989 825 

*Det låga stödbeloppet 2021 beror på pandemin, då få större svenska filmer hade biografpremiär och i princip inga 

syntolkade visningsarrangemang genomfördes. 

 

Filminstitutet äger den tekniska lösningen som används för uppspelning av ljudspår för syntolkning 

och upplästa undertexter. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag till Filminstitutet och Post- och 

telestyrelsen (PTS) år 2011 att utveckla den sändnings- och mottagningsutrustning som krävs för att 

film på biograf ska kunna vara tillgänglig för alla. Uppdraget resulterade i den tekniska lösning som 

Filminstitutet äger. I ägarskapet ingår att löpande diskutera behov av utveckling och förbättring av 

tjänsten dels med teknik- och applikationsutvecklare, dels med intresseorganisationer som 

Synskadades Riksförbund och Dyslexiförbundet, för att tjänsten fortsatt ska vara relevant för brukare 

i målgrupperna. Två aktiva applikationer, VoiceVision och MovieTalk, är kopplade till tjänsten. 
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Filminstitutet mäter varje år hur tjänsten används. Under 2022 laddades 8 103 ljudspår ned till 

applikationerna, vilket är en något lägre siffra än år 2021. 

 

2.8 Nedladdningar av ljudspår för syntolkning 

 

 2020 2021 2022 

Antal nedladdningar  9 259 9 344 8 103 

 

Intresseorganisationerna efterfrågar att ett större antal breda, utländska filmer förses med ljudspår för 

syntolkning och upplästa undertexter. Intresset för att söka stöd för detta har dock varit litet hos 

distributörerna. Därmed uppnås endast delvis det övergripande syftet med stödet, att öka 

tillgängligheten till film för personer med funktionsvariation. 

 

Stöd till biografägare för visning av värdefull långfilm 

Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm bidrar till att uppfylla Filminstitutets mål 

om att allt fler ska se värdefull film. Biografägare uppmuntras att programsätta ny värdefull långfilm  

genom ett efterhandsstöd som baseras på antalet sålda biljetter. Stödet skapades i syfte att verka för 

att bibehålla en levande biografstruktur över hela landet.  

 

Stödet som fördelades 2022 var något omarbetat mot tidigare år och bytte under året namn. En 

stödtrappa baserad på antal sålda biljetter tillkom och endast filmer som haft premiär under de två 

senaste åren (2020–2021) var berättigade till stöd.  

 

Stödet per såld biljett anpassas efter totalbudgeten. 243 biografer beviljades stöd om 48,89 kronor per 

såld biljett upp till 10 000 besök samt 24,44 kronor per biljett för besök 10 001–20 000 och 12,22 

kronor per biljett därutöver. Inför 2022 höjdes budgeten för stödet i samband med att alla stöd inom 

distribution och visning sågs över. Dessutom förstärktes budgeten under 2022 med kvarvarande 

medel från 2021 som inte nyttjades på grund av att pandemin begränsat biografverksamheten.  

 

2.9 Beviljade stöd till visning av ny värdefull långfilm (öppna visningar av värdefull långfilm) 

 

 2020 2021 2022 

Summa per biljett (kronor) (medel år 2022)  20 17 41,27 

Summa beslutat stöd (kronor) 19 915 380 11 033 119 18 000 001 

 

 

Stöd till att stärka biografstrukturen i Sverige 

Pandemin har haft stor inverkan på antalet biografbesök, även efter det att restriktionerna togs bort i 

februari 2022. Publiken kom inte tillbaka i samma utsträckning som före pandemin och många filmer 

hade redan skjutit fram sina premiärer. De totala antalet biografbesök under året var 10 412 343 

vilket är 65,5 procent av 2019 års totala antal besök. 

 

Filminstitutet fördelade under 2022 Stöd till stabilisering och omställning för biografer för 

genomförda visningar till och med juni 2022. Stöd fördelades till 247 biografägare, till biografer på 

283 orter i alla Sveriges 21 regioner. Totalt fördelades 135 miljoner kronor i krisstöd till biograferna. 
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Antalet ansökningar till Stöd till upprustning av biograf ökade då fler biografer satsade igen från 

andra halvåret 2022. Det är nu över tio år sedan digitaliseringen av Sveriges biografer genomfördes, 

med investeringar i ny teknik. Det innebär att utrustningen behöver bytas ut på grund av slitage och 

att flera leverantörer slutar tillverka reservdelar till de äldsta, digitala projektorerna. 

 

Stöd till upprustning och nya biografer 

Stöden för upprustning och nya biografer bidrar till Filminstitutets övergripande uppdrag att 

bibehålla en levande biografstruktur över hela landet. Det övergripande målet med stöden är att verka 

för att landets invånare inom rimligt avstånd från sin bostad har en biograf, som med god teknisk 

standard och visningsmiljö kontinuerligt visar film. Stöd fördelas även till biografer i större orter som 

visar värdefull och kompletterande film och som därmed bidrar till att fler ska se värdefull film.   

 

Ansökningarna om Stöd för upprustning av biografer mer än fördubblades under 2022, från 61 

ärenden under 2021 till 124 ärenden under 2022. Ansökningarna var relativt jämnt fördelade mellan 

halvåren. På grund av ett ovanligt högt antal ansökningar under den sista, större 

ansökningsomgången för året, varav många gällde projektorer och omfattade större belopp, räckte 

den planerade budgeten inte till för att täcka behoven. 

 

Sammantaget beviljades 109 stöd 2022. 19 stöd beviljades till nya projektorer och elva stöd till 

servrar till projektorer. 13 stöd för ljudutrustning av olika omfattning, 13 stöd till filmdukar och sex 

stöd till biograffåtöljer beviljades. Ett stort antal stöd till utrustning för digital filmdistribution 

beviljades vilket förbättrar biografernas tillgång till film samt stöd för kassasystemsteknik, 

ljusskyltar, digitala skärmar för marknadsföring, med mera. Stöd till ny biograf utgick för projektor, 

filmduk, ljudutrustning samt marknadsföring.  

 

2.10 Beviljade stöd till upprustning av biograf 

 

 2019 2020 2021 2022 

Antal beviljade ansökningar  97 73 57 109 

Summa beslutat stöd (kronor) 7 230 129 5 827 844 6 030 995 10 583 234 

 

2.11 Beviljade stöd till ny biograf 

 

 2019 2020 2021 2022 

Antal biografer som beviljats stöd 2 0 1 1 

Summa beslutat stöd (kronor) 940 560 0 730 000 400 000 

 

Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer 

För att verka för att främja publikens möte med filmen har Filminstitutet skapat ett årligt stöd till 

etablerade medlemsorganisationer för biografer. Målet med stödet är att landets invånare inom 

rimligt avstånd från sin bostad ska ha tillgång till en biograf som kontinuerligt visar film. För att 

verka för måluppfyllnad stödjer Filminstitutet etablerade organisationer som arbetar med utveckling 

av biografverksamhet i hela landet.  
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Stödet fördelades för första gången 2021 för verksamhetsåret 2022. Tidigare omfattades 

biograforganisationerna av det årliga stödet inom distribution och visning där även distributörer av 

värdefull utländsk film, filmfestivaler och streamingtjänster ingick. 

 

Fem organisationer beviljades stöd 2022: Folkets Hus och Parker, Våra Gårdar, Bygdegårdarnas 

Riksförbund, Föreningen Folkets Bio och Biografcentralen. Totalt fördelat stöd uppgick till 

7 350 000 konor. Sammantaget stöttar dessa organisationer biografstrukturen på små och medelstora 

orter i hela landet, samt biografer i större städer som är inriktade på värdefull film. 

 

 

Spridning av värdefull film 

Filmpolitiken syftar till att värdefulla filmer ska vara tillgängliga i hela landet. För att detta ska ske 

även efter filmernas primära kommersiella livscykel (omkring 18 månader) krävs ibland särskilda 

insatser. En viktig del av Filminstitutets strategier är digital reproduktion som syftar till att film inte 

ska bli otillgänglig av tekniska skäl. Analoga filmer är skapade för analoga biografer och när 

biograferna numera är digitala måste filmerna föras över till ett digitalt format. När de väl är digitala 

är de lätta att anpassa till andra digitala plattformar såsom strömningstjänster. 

 

För att film ska kunna tillgängliggöras krävs förutom ett visningsmaterial i samtida format även att 

personer som äger immaterialrättigheter kopplade till filmen givit sitt samtycke. Att Filminstitutets 

digitalt reproducerade filmer sprids säkerställs genom att visningsaktörer och rättighetsinnehavare 

involveras i urvalet av filmer. Filmens rättighetssituation och framtida möjligheter till spridning ska 

vara lösta innan Filminstitutet tekniska arbete med digital reproduktion påbörjas. 

 

Filminstitutet verkar för att sprida värdefull film genom egen distribution och visningsverksamhet 

med syfte att nå hela Sverige. För biografvisning bedrivs filmdistribution och utlån av såväl analog 

som digital film och via strömningstjänsten Filmarkivet.se tillgängliggörs gratis ett utbud av film, 

framför allt kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som kompletterar utbudet på den 

kommersiella filmmarknaden. 

 

Filmrättigheter 

Giltiga avtal med filmers upphovsrättsinnehavare och ekonomiska intressenter är liksom tillgång till 

visningsmaterial en förutsättning för tillgängliggörande. När Filminstitutet, i egenskap av producent 

och samproducent till film från 1960- till 1990-talet, innehar rättigheterna till filmer som väljs ut för 

digital reproduktion genomförs ett proaktivt arbete i syfte att uppdatera avtal och därmed möjliggöra 

tillgängliggörandet. Av de totalt 777 svenska lång- och kortfilmer som Filminstitutet har reproducerat 

digitalt hade Filminstitutet i slutet av 2022 ägar- och intäktsandelar till 78. 

 

2.12 Tillgängliggörande av digitaliserade filmer till vilka Filminstitutet har ägar- och 

intäktsandelar* 

 

 2020 2021 2022 

Digitaliserade filmer där Filminstitutet har 

ägar- och intäktsandelar  
53 74 78 

- varav i Filminstitutets biodistribution 45 60 61 

- varav på Filmarkivet.se 6 6 8 

- varav försäljningsrätt 22 28 30 
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varav licensierade 14 21 23 
* De senaste åren har antalet filmer som Filminstitutet har rättigheter till ökat. Detta på grund av att rättigheter till filmer 
producerade av Sandrews, respektive kortfilmer av Gösta Werner, donerats till Filminstitutet. 

 

Biografdistribution och arkivutlån  

Filminstitutets katalog över filmer i distribution ökade under 2022 från 293 till 308 titlar och bland 

dem bokades under året 95 unika titlar, vilket tyder på ett kraftigt ökat intresse för svensk filmhistoria 

bortom de mest kända klassikerna.  

 

Utfallet för biografdistribution och utlån från filmarkivet speglar en vilja hos biograferna att satsa 

igen efter pandemin. Antal visningar för filmer i distribution är samma som före pandemin, 333 

stycken. Även nya visningsaktörer som hittat till Filminstitutets biodistribution ökar. Under 2022 

bokade 99 olika biografer från 65 orter, utspritt på 19 regioner, film från Filminstitutets katalog. 

Filminstitutet följer på vilka platser som de digitaliserade filmerna visas för att kunna arbeta mer 

aktivt för visningar i hela landet.  

 

Under satsningen Klassiska nylanseringar, där enskilda titlar ur distributionen synliggörs, lyftes 2022 

bland andra den mindre kända filmen Du är mitt äventyr (Stig Olin, 1958). Lanseringens fokus på de 

tekniska utmaningarna med restaureringen väckte ett intresse hos medierna. 30-årsjubilerande 

Änglagård var en annan film i satsningen, som omnämndes i medier och biografer med god spridning 

över landet bokade filmen.  

 

En stor satsning under året fokuserade på regissören Gustaf Molander och hans plats i den svenska 

filmhistorien. Satsningen fick olika uttryck i olika kanaler såsom biodistributionen, Filmarkivet.se 

och Cinemateket. 

 

Även arkivutlånen var betydligt fler än under pandemiåren, men ändå inte uppe på 2019 års nivå, då 

totalt antal visningar var 560. De flesta biografer och festivaler, liksom Filminstitutet, började med 

publika filmvisningar igen under våren. Enheten för filmvetenskap på Institutionen för mediestudier 

vid Stockholms universitet, som är en av de största låntagarna hos Filminstitutets, återupptog också 

sina visningar för studenter i Filmhusets biografer.  

         

2.13 Filminstitutets biografdistribution av digitaliserade filmer 

 

 2020 2021 2022 

Antal visningar 138 152 333 

- av antal filmer 63 54 95 

- på antal biografer 38 43 99 

- på antal orter 31 31 65 

- i antal regioner - 14 19 

 

 

2.14 Utlån från filmarkivet för biografvisningar i Sverige 

                    

 2020* 2021 2022 

Totalt antal visningar**  276 194 489 

   - av antal filmer   - 162 387 

   - på antal biografer - 6 14 
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   - på antal orter - 5 9 

Antal visningar av analoga kopior på 

biografer i Sverige*** 
9 9 16 

    - varav svensk film 7 9 14 

Antal digitala visningar på biografer i 

Sverige***  
3 5 19 

- varav svensk film - - 19 

* De uppgifter som saknas registrerades inte 2020 och längre tillbaka i tiden. 

** Filminstitutets egna visningar inkluderade. 

*** Filminstitutets egna visningar ingår ej i dessa siffror. 

 

Tillgängliggörande via vod, dvd och tv 

Under 2022 ökade tillgängligheten till de filmer Filminstitutet reproducerat digitalt. 83,4 procent av 

filmerna var tillgängliga, via strömningstjänster, tv och utgivningar på dvd och bluray. Detta som ett 

resultat av Filminstitutets nära samarbete med rättighetshavare och distributörer inför val av titlar.  

 

En stor andel av de digitalt reproducerade filmerna finns på drygt 20 olika vod-tjänster och totalt 37 

nya titlar släpptes för distribution i digitala visningsfönster under 2022. Under våren publicerade 

Disney+ den av Filminstitutet digitalt reproducerade Änglagård, vilket var tjänstens första svenska 

film.  

 

På tv sändes mer än dubbelt så många av de långfilmer som Filminstitutet reproducerat digitalt 

jämfört med 2021, 105 stycken. 

 

2.15 Av Filminstitutet digitalt reproducerade filmer tillgängliga på vod, dvd/bluray och tv 

 

 2020 2021 2022* 

Totalt tillgängliga på vod och/eller dvd/bluray 

(antal) 

326 365 426 

Andel tillgängliga på vod och/eller dvd/bluray 76% 77% 83,4% 

Andel tillgängliga på vod   69% 68,1% 73,8% 

Andel tillgängliga på dvd/bluray  42% 50% 60,3% 

Långfilm som visats på linjär-tv (antal) 41 39 105 
*Statistiken baseras på de 511 filmer som är digitalt reproducerade och släppta för visning. Ytterligare ett fåtal har 

reproducerats digitalt men har inte släppts för visning. 

**Den stora ökningen mellan 2020 och 2021 kan förklaras av en mer omfattande metod för informationsinsamling.  

 

Tabellen nedan visar svenska biografvisade långfilmers tillgänglighet i olika visningsfönster under 

2022. Filmer från de senaste decennierna har högst tillgänglighet. En viktig anledning till detta är att 

filmerna är framställda i tekniska format som fortfarande används för till exempel strömning och tv-

sändning. Äldre titlar behöver reproduceras från äldre analoga format till samtida digitala för att 

möjliggöra tillgängliggörande. Det är anledningen till att Filminstitutet bedriver verksamhet med 

digital reproduktion. 
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2.16 Andel tillgängliga svenska biografvisade långfilmer per decennium och visningsfönster 

 

Premiärår DVD/Bluray VOD TV* 
Tillgänglighet i något 

av fönstren 

1930–1939 17,6% 13,7% 2,6% 21% 

1940–1949 36,1% 26,1% 7,1% 40,9% 

1950–1959 39,4% 34,8% 7,3% 48,7% 

1960–1969 48,4% 44,7% 2,8% 58,1% 

1970–1979 39,3% 49,5% 3,1% 57,1% 

1980–1989 35,0% 40,2% 4,7% 45,3% 

1990–1999 63,0% 49,8% 5,5% 73,5% 

2000–2009 75,2% 56,6% 4,7% 85,4% 

2010–2019 73,7% 80,6% 10,4% 89,4% 

Totalt 50,3% 46,4% 6% 60,7% 

* SVT och TV4 

 

Filmarkivet.se 

Filmarkivet.se är en strömningstjänst där filmarvet tillgängliggörs gratis för allmänheten. Sajten drivs 

av Filminstitutet och Kungliga biblioteket i samarbete och här presenteras framför allt kort-, 

dokumentär-, journal- och reklamfilm som kontextualiseras genom textmaterial och tematiseringar. 

Under 2022 ökade antalet besökare tack vare en satsning på strategisk kommunikation. Sidan nådde 

474 070 unika besökare i hela landet, en ökning från 379 733 besökare år 2021. Besökare återfinns i 

samtliga Sveriges regioner.  

 

Åtta nya teman med flera filmer publicerades under året och två äldre teman uppdaterades. Digitalt 

restaurerade stumfilmer ökade med tre titlar och därför lyftes även det temat på nytt under sommaren. 

Årets mest besökta tema, det uppdaterade Valfilmer, fick brett mediegenomslag inför valet och nådde 

5 373 besökare.  

 

En av de mest besökta sidorna på sajten är Filmkartan som visat stor potential att sprida lokala filmer 

från hela landet. Till de mest besökta orterna hörde Göteborg med 37 971 och Umeå med 7 787 unika 

besökare. 

 

Under hösten 2022 genomfördes en stor användarundersökning av Filmarkivet.se för att undersöka 

hur väl sajten stödjer Filminstitutets respektive Kungliga bibliotekets verksamhetsmål. 

Undersökningen visar att det finns potential att nå fler, särskilt filmintresserade, men även pedagoger 

i skolor som har stort behov av lättillgängligt, kostnadsfritt rörligt material i undervisningen. 

Undersökningsresultatet analyseras vidare under 2023. 

 

2.17 Filmarkivet.se, antal 

 

 2020 2021* 2022 

Filmer på sajten 2 115 2 261 2 399 

Besök, totalt 382 692 379 733 558 579 

Unika besök, totalt 257 167 274 002  474 070  

* Den stora nedgången under 2021 kopplas till förändrade algoritmer och underliggande funktioner hos Google Analytics. 

 



 

 

31 

Skolbio 

Skolbio, film på biograf under skoltid, ger unga möjligheten att besöka en biograf för första gången. 

Att gå på biograf och få se olika slags film från olika delar av världen breddar elevernas 

referensramar. Biografrummet ger förutsättningar för en koncentrerad, gemensam upplevelse som 

utgångspunkt för reflektion och samtal.  

 

Filminstitutet uppmärksammar skolbioverksamheten genom den årliga skolbioenkäten som sänds till 

landets kommuner. Av kommunerna som besvarade enkäten 2022 uppgav 42 procent att de hade 

arrangerat skolbio under 2021. Före pandemin, år 2019, var motsvarande siffra 60 procent. Jämfört 

med år 2020, då andelen var 38 procent, kan en svag återhämtning anas. 

 

En geografisk analys av de medverkande kommunerna i 2022 års skolbioenkät visade på tydliga 

skillnader mellan de som anordnade skolbio och de som avstod under 2021. Kommuner med skolbio 

kännetecknas av en högre urbaniseringsgrad och en högre medelinkomst än riksgenomsnittet. 

 

För att underlätta för kommuner med mindre resurser samarbetar Filminstitutet med de regionala 

filmverksamheterna. Filminstitutet tog redan 2019 fram flygblad och korta kampanjfilmer och flera 

regioner följde upp med insatser som samordning, ekonomiska stöd, urval av filmer och hjälp att 

söka Filminstitutets stöd.  

 

 

Guldbaggen 

Filmpriset Guldbaggen delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den 

svenska filmen. Totalt har närmare 600 Guldbaggar delats ut under årens lopp och priskategorierna 

var 20 till antalet 2022. 

 

Guldbaggens syfte är att uppmärksamma och stärka den svenska filmen genom att premiera 

individuella insatser i filmer som premiärvisats under det senaste året. Genom att arrangera en 

attraktiv filmgala riktad till en bred allmänhet bidrar Filminstitutet även till att öka kännedomen om 

och uppskattningen av svensk film. I Filminstitutets publikundersökning som genomfördes under 

fjärde kvartalet 2022 svarade hela 92 procent av de tillfrågade att de känner till Guldbaggen. I tillägg 

svarade 20 procent att de sett en film med anledning av att den vunnit en Guldbagge. 

 

Guldbaggegalan direktsänds på SVT Play och SVT1 i närmare 5,5 timmar för att nå största möjliga 

publik och är också Filminstitutets enskilt största medieevenemang under året. Guldbaggegalan 2022 

genomfördes den 24 januari och på grund av pandemin och då gällande restriktioner bjöds endast 500 

gäster in. 

 

Galan, den 57:e i ordningen sågs av 825 000 personer, vilket var en ökning med 87 000 tittare från 

året dessförinnan, då galan hade 738 000 tittare. Galan fick stor uppmärksamhet i medier med 1 925 

redaktionella artiklar som berörde priset inklusive de nominerade personerna och filmerna.  
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2.18 Vinnare vid Guldbaggegalan 2022 

 

Kategori Vinnare 

Bästa film Clara Sola (Producent: Nima Yousefi) 

Bästa regi Nathalie Álvarez Mesén (Clara Sola) 

Bästa kvinnliga skådespelare i en huvudroll Sofia Kappel (Pleasure) 

Bästa manliga skådespelare i en huvudroll Jonas Karlsson (Karl-Bertil Jonssons julafton) 

Bästa kvinnliga skådespelare i en biroll Jennie Silfverhjelm (Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton) 

Bästa manliga skådespelare i en biroll Jonay Pineda Skallak (Vinterviken) 

Bästa manus Nathalie Álvarez Mesén och Maria Camila Arias (Clara Sola) 

Bästa foto Sophie Winqvist Loggins (Clara Sola) 

Bästa klippning Hanna Lejonqvist och Dino Jonsäter (Världens vackraste pojke) 

Bästa kostymdesign Amanda Wing Yee Lee (Pleasure) 

Bästa ljuddesign Erick Vargas Williams, Valène Leroy, Charles de Ville och 

Aline Gavroy (Clara Sola) 

Bästa maskdesign Erica Spetzig (Pleasure) 

Bästa originalmusik Lisa Nordström (Children of the Enemy) 

Bästa produktionsdesign Michael Higgins (Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton) 

Bästa visuella effekter Alex Hansson och Torbjörn Olsson (Utvandrarna) 

Bästa dokumentärfilm Sabaya (Regi: Hogir Hirori) 

Bästa kortfilm Man med duvor (Regi: Lina Maria Mannheimer) 

Bästa internationella film Flykt (Regi: Jonas Poher Rasmussen) 

Hedersguldbagge Suzanne Osten 

Gullspira Johan Hagelbäck 
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Filmpolitiskt mål 3: 
Filmarvet bevaras, används och 
utvecklas 

Filmpolitiken ska bidra till ett levande kulturarv som är angeläget och bevaras för kommande 

generationer. Det innebär att bevara och tillvarata filmer och material av kulturhistoriskt intresse och 

i ökad utsträckning göra dem tillgängliga för forskning och allmänhet. Tillgängligheten till filmarvet 

bör enligt filmpolitiken så långt det är möjligt omfatta alla som bor i Sverige oavsett 

funktionsförmåga eller modersmål. Filmpolitiken ska bidra till att filmarvet digitaliseras, liksom till 

underhåll och en väl fungerande spridningsverksamhet som kan tillgängliggöra filmarvet i hela landet 

och internationellt. En förutsättning för en offentligt finansierad restaurering och digital reproduktion 

av film är att denna film blir tillgänglig för visning. Film som riktar sig till barn och unga ska vara 

särskilt prioriterad. 

 

Filminstitutet har valt att tolka ”filmarvet” utifrån ett kulturarvsperspektiv och definierat det på 

följande sätt: ”Filmarvet är filmens kulturarv och avser alla materiella och immateriella uttryck som 

präglat filmen genom historien och den inverkan filmen haft på sin samtid och framtid. I filmarvet 

ingår verk, objekt, miljöer, system, verksamheter, skeenden, sammanhang, kunskaper, upplevelser 

och traditioner, med utgångspunkt i filmen som konstverk, bransch och massmedium.” 

 

Syftet med definitionen är att vidga förståelsen för filmarv bortom filmerna. Filmarvet inbegriper alla 

delar av filmkulturen – alltifrån en tidig version av ett manus till de minnen av filmupplevelser som 

finns hos enskilda individer. Att bevara detta för framtida generationer förutsätter en hållbar process 

som är systematisk, standardiserad och transparent för att det som samlats in också ska kunna 

tillgängliggöras och förstås.  

 

Centralt i filmarvsarbetet är reproduktionen. Filmens visningsmaterial kallas oftast kopior och att 

göra nya sådana är en förutsättning för att filmen ska kunna bevaras och visas, analogt eller digitalt. 

Vid alla typer av reproduktioner så försvinner eller tillkommer viss information i bild och ljud och en 

reproduktion är aldrig en identisk kopia av det föregående materialet. Arbetet förutsätter såväl 

teknisk expertis som estetisk fingertoppskänsla. Filminstitutets reproduktion genomförs i avsikt att 

efterlikna originalen så långt det går, oavsett om det sker analogt eller digitalt. 

 

Film är ett tekniskt medium som förutsätter material i gott skick, kunskap om handhavande och 

fungerande apparatur för att hanteras och upplevas. Apparatur och kunskap förändras när teknik 

utvecklas och för varje tekniskt utvecklingssteg följer filmbranschen och publiken efter. 

Hur film spelas in, distribueras och upplevs skiljer sig över tid, från biograf till tv till video till 

streaming. Filmarvsarbetet innebär därmed att bevara material, apparatur och kunskap relevant för 
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varje epok för att kunna bevara och tillgängliggöra äldre film. Likaså bevara immateriella värden om 

hur film blev till, användes och upplevdes under samma tid.   

 

I mötet mellan medborgarna och det kollektiva minne som filmarvet utgör, finns möjligheten till nya 

perspektiv som bidrar både till en utveckling och förnyelse av samhället och som berikar människors 

liv. Medborgarnas tillgång till, engagemang för och delaktighet är en viktig förutsättning för att 

filmarvet ska leva vidare och utvecklas. Filminstitutets arbete med användningen och utvecklingen 

av filmarvet ska därför utgå från användarnas behov och önskemål, ett arbete som kommer att 

prioriteras de kommande åren.  

 

Reproduktion och digitisering3 av filmer och objekt bör göras i format som efterfrågas av 

användarna. Filmarvets innehåll och användning, likaväl som Filminstitutets processer i arbetet, ska 

hela tiden vara föremål för utvärdering och utveckling. Filminstitutet bidrar också till produktionen 

av ny kunskap och nya perspektiv genom egna arrangemang, samtal och kontextualiserade visningar 

av film. 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 3  

 

92,5% 
Andelen svenska långfilmer som Filminstitutet har bevarat filmmaterial till är en indikator på nivån av 

bevarandet av det svenska filmarvet. 2022 ökande andelen bevarat material till 92,5 % jämfört med 

91,6 % år 2021. 

 

 

 

 

Filmarkiv 

Filminstitutets filmarkiv är ett av världens äldsta och innehåller över 80 000 analoga och digitala 

filmmaterial. För att ta fram en internationell standard för arkivering av digital film ingår 

Filminstitutet sedan 2018 i en europeisk standardiseringskommitté, CEN/TC 457 som i Sverige 

kategoriseras under SIS/TK 543. Sedan 2019 deltar Filminstitutets i arbetsgruppen som utvecklat 

standarden. Under hösten 2022 färdigställdes arbetet och standarden är nu publicerad4. 

 

Filminstitutets stödmottagare för produktion-, distribution- samt visningsstöd förbinder sig att enligt 

avtal leverera så kallat säkerhetsmaterial, för att garantera filmernas långsiktiga bevarande och 

tillgängliggörande. Under 2022 inkom och godkändes säkerhetsmaterial till 310 filmer, vilket är det 

högsta antalet hittills. Årets höga siffra beror till stor del på en eftersläpning av inlämnat material för 

filmer som haft premiär 2020-2021. 

 

Filminstitutet höll under året ett flertal föreläsningar på området filmarkivering i såväl Sverige som 

utomlands, till exempel i Bologna om den digitala revolutionens konsekvenser för filmarkivering. I 

 
3 Skanning eller avfotografering utan efterbearbetning. 
4 Standarden heter EN 17650 och finns publicerad här:: https://www.sis.se/produkter/bildteknik-464b1187/kinematografi/ovrigt/ss-en-

176502022/ 
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Sverige har flera föreläsningar och samarbeten med studenter och forskare genomförts i samverkan 

med bland andra Södertörns högskola, Wiiks Folkhögskola och Stockholms universitet. 

 

Det finns färre filmer med bevarat filmmaterial från 2010-talet jämfört med tidigare årtionden. 

Förklaringen till detta är till största del att det efter digitaliseringens genombrott inte längre finns 

platser som alla produktioner passerar. Filminstitutet bedriver en aktiv insamling av material från 

2010-talet och andelen bevarade filmer från detta decennium ökade under året till 76,2 från 71,4 

procent 2021.  

 

Under 2022 planerades en sammanställning för filmer före 1930-talet (stumfilmsperioden) samt att 

särskilja filmer som är helt eller bara delvis bevarade. Arbetet är påbörjat och kommer tillföras 

resultatredovisningen 2023.  

 

3.1 Andel bevarade svenska långfilmer*  

 

Premiärår 2021 2022 

1930 – 1939 88,0% 88,4% 

1940 – 1949 98,2% 98,2% 

1950 – 1959 98,7% 98,7% 

1960 – 1969 99,5% 99,5% 

1970 – 1979 93,9% 93,9% 

1980 – 1989 95,3% 95,8% 

1990 – 1999 98,2% 98,2% 

2000 – 2009 94,7% 94,7% 

2010 – 2019 71,4% 76,2% 

Totalt 91,6% 92,5% 

* Helt eller delvis bevarade filmer. 

 

Tabellen nedan visar externa beställningar, oftast från rättighetsinnehavare, från Filminstitutets 

filmarkiv med andra syften än visning, till exempel licensiering eller digitisering. 

Vidareanvändningen av filmerna på Filmarkivet.se av bland annat dokumentärfilmare och 

utställningsproducenter bidrar till att filmarvet hittar nya former och utvecklas. Under året användes 

filmer från sajten till bland annat Det demokratiska spelet på UR/SVT, dokumentärfilmen Kungen 

samt vid utställningar både i Sverige och utomlands.  

 
3.2 Vidareanvändning av filmer 

 

 2020 2021 2022 

Beställt analogt material 46 26 62 

Beställt digitalt material 108 153 123 

Antal vidareanvändningar av 

filmer från Filmarkivet.se 
 

54 66 75 
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Filmrelaterade samlingar  

Filminstitutets arkivsamlingar består av filmer men även annat material som tillhör det svenska 

filmarvet. Föremålen illustrerar den rörliga bildens tekniska och estetiska utveckling. Det handlar till 

exempel om bilder och affischer, manuskript, person- och bolagsarkiv samt filmhistoriska föremål. 

Totalt finns 323 kostymer och 1 198 föremålsposter registrerade och under 2022 var Filminstitutet 

delaktiga i en UR Samtiden-serie med filmhistoriska teman som till stor del utgått från samlingarna.  

 

Bland utställningar som exponerat föremål eller kostymer ur samlingarna kan nämnas Nordens Paris 

på Nordiska museet dit Filminstitutet lånade ut den originalklänning som Greta Garbo bar i Gösta 

Berlings saga.  

 

Filminstitutets bildarkiv mottog under 2022 beställningar från 13 länder och merparten relaterar, 

liksom tidigare år, till Ingmar Bergman och Astrid Lindgren. Även Mai Zetterling har blivit ett 

alltmer efterfrågat namn, både i Sverige och internationellt. SVT och SF Studios var de mest 

frekventa beställarna då dessa aktörer själva ofta saknar bildmaterial till filmer som de visar och 

distribuerar.  

 

Under året fortsatte arbetet med digitisering av den analoga bildsamlingen. Ytterligare 2 483 bilder 

från svenska filmer färdigställdes och publicerades. Totalt finns nu 87 335 bilder tillgängliggjorda i 

Svensk Filmdatabas, där samtliga digitala foton från Filminstitutets bildarkiv är publicerade. 

 

I tabellen nedan framgår hur stor andel biografvisade, svenska långfilmer, från perioden 1930–2019, 

som har bevarat arkivmaterial i samlingarna.  

 

3.3 Andel svenska långfilmer 1930–2019 med filmrelaterat arkivmaterial  

 

 Affischer Stillbilder/negativ Manus/textlistor Program/reklamtryck 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1930–1939 97% 97% 98% 98% 43% 43% 90% 91% 

1940–1949 99% 100% 99% 99% 72% 72% 97% 98% 

1950–1959 98% 98% 97% 97% 56% 58% 96% 97% 

1960–1969 96% 96% 97% 97% 65% 65% 92% 92% 

1970–1979 92% 92% 96% 96% 61% 63% 76% 76% 

1980–1989 95% 95% 97% 97% 64% 64% 85% 85% 

1990–1999 97% 97% 98% 98% 54% 56% 89% 90% 

2000–2009 95% 95% 93% 93% 72% 73% 65% 65% 

2010–2019* 85% 85% 72% 71% 73% 72% 57% 56% 

Totalt 95% 95% 94% 94% 62% 63% 83% 83% 

* Antalet filmer i urvalet är något större än i föregående års tabell, p.g.a. ett formateringsfel i samband med en dataimport 

 

 

Reproduktion av film 

Filminstitutet använder ett samlande begrepp – reproduktion – för det arbete som inbegriper att från 

ett material, objekt eller digital informationsmängd, skapa ett nytt material. Till skillnad från många 

andra kulturverksamheter finns det i filmens värld inte ett unikt originalmaterial att visa upp på det 

sätt såsom är fallet med till exempel tavlor eller skulpturer. Det som används vid tillgängliggörande 
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är ett visningsmaterial som framställts från ett annat material. Filminstitutet bedriver primärt analog 

och digital reproduktion av film samt digitisering av stillbilder och affischer. 

 

Digital reproduktion 

Inför varje verksamhetsår görs ett urval av analoga filmer som ska digitalt reproduceras. 

Filminstitutet strävar efter ett representativt urval med avseende på genre, epoker och 

upphovspersoner där möjligheter till tillgängliggörande har avgörande betydelse. Filminstitutet 

uppmuntrar andra aktörer att inkomma med förslag på titlar där det finns konkreta planer för 

tillgängliggörande. 2021 inkom önskemål om 38 filmer, vilket är färre än tidigare år. Av dessa 

beviljades önskemål om tolv filmer som valdes in i arbetet med digital reproduktion. Under året 

reproducerades 50 filmer digitalt, vilket också var målet. Processen för urvalet är oförändrad sedan 

2018. I början av 2023 genomförs en utvärdering och revidering kommer ske inför urval 2024. 

En strategi för hög kvalitet i slutresultatet är att, så långt det är möjligt, involvera exempelvis 

fotografer, regissörer och ljudmixare i restaureringen av filmer de har medverkat till att skapa. Under 

2022 deltog 17 personer från 16 olika filmer i arbetet. Detta är ett samarbete som uppskattas av både 

Filminstitutet och filmernas upphovspersoner och rättighetsinnehavare.  

 

Filminstitutet hade även som mål 2022 att digitisera 50 filmer. I urvalet av material prioriteras det 

som riskerar nedbrytning. Magnetband med ljud till filmer har inte samma arkivbeständighet som 

film och därför initierade Filminstitutet en satsning på att digitisera sådana. Arbetet, som planerades 

inför 2022, har dock inte påbörjats då förberedelser tagit längre tid än förutsatt. Av denna anledning 

nåddes inte målet på digitisering av 50 filmer utan stannade vid 23 filmer. Digitisering av materialet 

förväntas i stället påbörjas under 2023. 

 

3.4 Digitaliseringen av filmer 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 Totalt 

sedan 

2013 

Antal digitaliserade filmer 94 88 48 81 73 646 

- varav kortfilmer där filmen 

restaurerats eller anpassats och 

visningsmaterial är framtaget 

24 16 7 15 16  150 

- varav långfilmer där filmen 

restaurerats eller anpassats och 

visningsmaterial är framtaget 

41 43 18 38 34 355 

- varav endast digitiserade 29 29 23 28 23 141 

 

Omkopiering 

Filminstitutet utför omkopiering av framför allt nitratfilm5, för att få fram analoga bevarandematerial. 

Sedan 2012 bedriver Filminstitutet arbetet vid det egna fotokemiska laboratoriet i Rotebro. 2022 

genomfördes första gången ett restaureringsprojekt av en film (I kungsörnens dal från 1934) i den 

ovanliga bredden 17,5 mm. Eftersom Filminstutet saknar utrustning för omkopiering av detta 

formatskannades filmen på laboratoriet Haghefilm Digitaal i Amsterdam och utifrån den 

digitaliseringen framställdes nytt material på 35 mm i Italien som sedan ska färdigställas på 

 
5 Nitratfilm, som användes i Sverige till början av 1950-talet, är brandfarlig och kan självantända med ett explosionsartat förlopp. 
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Filminstitutets fotokemiska labb. Projektet kommer att fortgå under 2023 och har visat på möjliga 

kombinationer mellan analog och digital teknik. 

3.5 Omkopiering, laboratoriet i Rotebro 

 

  2020 2021 2022 

Antal omkopierade filmer för analogt 

bevarande 
       1 11 6 

 

I juni 2022 beslutade Filminstitutet att fortsätta framställa enbart svartvita material i det analoga 

filmlaboratoriet i Rotebro vilket gav en positiv effekt med en ökad produktion jämfört med tidigare 

år. Målet för 2022 var att framställa tolv filmprojekt och sex färdigställdes och godkändes. Det sex 

resterande projekten har tekniska moment som inneburit samarbete med filmlaboratoriet i Portugal 

Arquivo Nacional das Imagens em Movimento (ANIM) och dessa färdigställdes först i början av 

2023. Förseningarna kan förklaras med tekniska problem på det portugisiska laboratoriet.  

 

 

Filmhusets biografer 
Filminstitutets biografer tillhandahåller analoga och digitala filmvisningar i referensklass för att 

kunna bevara och tillgängliggöra filmarvet. Korrekt återgivning av filmmaterial är en förutsättning 

inför en kvalitativ digitisering av filmmaterial och genom tillgängliggörandet av Filminstitutets 

filmsamlingar, till exempel Cinematekets visningar, bidrar biograferna till att filmarvet 

tillgängliggörs och används. Anläggningen behöver uppfylla både arkivmässiga behov parallellt med 

modern branschstandard för att kunna säkra användandet av framtidens filmarv. Tillgången till 

analog teknik minskar då tillverkarna gått över till att producera digital teknik. En handlingsplan för 

analog framtidssäkring har upprättats och implementeringen är en del av det löpande arbetet.  

 

Kompetensutveckling inom verksamheten kommer att vara viktigt framåt för att möta krav, främst 

kopplade till drift och teknik. Filminstitutet bedriver ett aktivt nätverkande med filmbransch, arkiv 

och andra institutioner för att vara i takt med utvecklingen och säkra kunskap som annars riskerar att 

gå förlorad. Under året projekterade Filminstitutet en uppdatering av ljudteknik och akustik i en av 

biograferna. Uppdateringen planeras ske under 2023. 

 

 

Cinemateket 

Under 2022 kunde Cinematekets verksamhet för första gången sedan pandemins början genomföras 

som under ett normalår. Bortsett från en kort period under det första kvartalet då 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter kring deltagarbegränsningar ännu var i kraft. Det är tydligt att 

pandemin förde med sig ihållande efterverkningar för många publika kulturverksamheter – så även 

för Cinemateket. Under 2022 hade Cinematekets visningar 24 045 besökare, en ökning från 15 173 

besökare föregående år, men en kraftig nedgång från 2019 då visningarna hade 38 348 besökare.  

  

Programmet följde det nya format som togs fram 2021. Under 2022 visades filmer under tema Exil: 

Längtan efter ett hem och Kropp: Fascination och förförelse. Därutöver visades flertalet andra 

retrospektiver, däribland Gustaf Molander, Marion Davis, Miklós Jancsó samt den portugisiska 

filmskaparen Pedro Costa, som även gästade Cinemateket för att tala om sitt konstnärskap. Årets 
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program ledde till en del uppmärksamhet i press, vilket tyder på att den tematiska kurateringen 

upplevs som spännande.  

 

 

Biblioteket 

Filminstitutets bibliotek är Sveriges enda specialbibliotek för film. Biblioteket är öppet för alla och 

används av såväl filmstudenter som filmintresserad allmänhet. Under 2022 hade biblioteket 15 042 

besök och 18 038 lån förmedlades. 732 nya låntagare registrerades. 

 

Pandemin påverkade fortsatt verksamheten under början av 2022 då biblioteket hade begränsade 

öppettider. I likhet med många andra bibliotek präglades verksamheten av en sakta återgång till det 

normala, även om besöks- och lånesiffrorna inte var i nivå med vad de var före pandemin. En 

uppåtgående trend framträdde i antalet besök per dag, som ökat till i genomsnitt 86 under 

höstterminen, jämfört med 64 per dag under vårterminen.  

 

När det gäller förmedling ökade antalet hemlån markant, en naturlig följd av att 

pandemirestriktionerna togs bort. Även läsesalslån, framför allt arkivmaterial som tillgängliggörs i 

bibliotekets forskarrum, ökade. Ökningen är sannolikt en följd av ett tätare samarbete kring 

filmhistoriska samlingar med Institutionen för Mediestudier på Stockholms universitet. Fjärrlånen låg 

på en jämn men, jämfört med före pandemin, låg nivå. Jämförelser med andra specialbibliotek visar 

att det är en generell tendens. 

 

Flera filmböcker som gavs ut under 2022 bygger på material i Filminstitutets samlingar. Två av 

dessa, Kvinnors närvaro och makten över filmen av Maria Jansson samt The Life and Afterlife of 

Swedish Biograph av Jan Olsson, var även föremål för publika evenemang i biblioteket under året. 

Med anledning av filmtidskriften FLM:s lista över de bästa svenska filmerna hölls även ett 

panelsamtal om svensk filmkanon.  

 

Användandet av elektroniska resurser och databaser fortsatte att öka och speglar det förändrade 

beteende som pandemin förde med sig, med ökad efterfrågan och en allmän kompetenshöjning kring 

användning av elektroniska tjänster. Antalet filmströmningar via bibliotekstjänsten Cineasterna 

ökade också efter en svårförklarad nedgång under 2021. Man kan därmed konstatera att det finns en 

koppling mellan det fysiska bibliotekets tillgänglighet och fjärrnyttjandet av dess digitala 

erbjudanden. 

 

3.6 Bibliotekets nyttjande 

 

 2020 2021 2022 

Registrerade besök 12 533 6 144 15 042 

Lån ur samlingarna:    

Hemlån totalt 10 449 7 946 16 836 

- varav dvd   3 855 2 485   5 966 

- via fjärrlån     392    381      415 

Läsesalslån     704    770   1 202 

Totalt antal lån 11 153  8 716 18 038 
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Antal nedladdade 

fulltextdokument 

  3 540  3 737  4 206 

Strömning av film   7 030 4 597 6 571 

 

  

Svensk Filmdatabas 
Svensk Filmdatabas innehåller information om drygt 90 000 filmer och tjänar även som katalog för 

Filminstitutets samlingar av analoga och digitala filmer, bilder och affischer, trycksaker och fysiska 

objekt. Under 2022 tillkom katalogposter för 2 792 filmer. Ett stort antal av dem gäller de tidigast 

censurgranskade filmerna från 1911–1913, där unika granskningsdata har tillförts databasen utifrån 

metadata från digitiserade censurkort. Granskningsuppgifter importeras löpande från Statens 

medieråd. Under 2022 importerades 6 812 granskningsposter till såväl nya som äldre filmer.  

Under året registrerades 971 663 besök på sajten, vilket är en ökning jämfört med 2021. 29 tematiska 

artiklar, intervjuer, poddar samt sju biografiska texter publicerades. Exempel på ämnen för artiklarna 

var Malmö respektive Norrbotten på film samt svensk natur- och expeditionsfilm. Mest lästa svenska 

artikel under året var Kvinnliga stjärnor under den svenska filmens andra storhetstid. 

 

3.7 Svenskfilmdatabas.se, besök 

  

2020 2021*  2022  

Totalt besök   2 169 196  970 995  971 663 

Totalt unika besök   1 714 695  734 386  772 200 

* Den stora nedgången under 2021 berodde på förändrade algoritmer och underliggande funktioner hos Google Analytics. 
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Filmpolitiskt mål 4: 
Svensk film sprids alltmer 
utomlands och kvalificerat 
internationellt utbyte och 
samverkan sker på filmområdet 

Filmpolitiken ska medverka till att svensk film når ut i världen och att intresset för svenska 

filmskapare, skådespelare och filmarbetare fortsätter att vara stort, liksom intresset att förlägga 

inspelningar till Sverige. Internationellt utbyte och samverkan är av stor betydelse för såväl 

produktion och distribution av film som för bevarande av och tillgång till filmen som kulturarv. 

Svenska filmers framgång på utländska marknader kan ge väsentliga bidrag till en god ekonomi för 

producenter, upphovsmän och distributörer. Genom att filmen når en stor publik är den betydelsefull 

i främjandet av Sverigebilden. Samtidigt ger filmer från andra länder svensk film och svensk 

filmpublik nya kunskaper, nya perspektiv och inspiration.  

 

Förutsättningarna för att uppnå målet är bland annat att svensk filmbransch bygger starka nätverk 

med tongivande festivaler, säljagenter och distributörer, att forum för att dessa nätverk kan etableras 

och vidareutvecklas samt att det finns stöd som gör att svensk filmbransch står sig i konkurrensen 

med större länder. Filminstitutet är en samlande kraft för internationellt satsande producenter och 

arbetar för att uppnå ovanstående mål genom rådgivning, marknadsföring, kuratering, 

festivaldistribution, nätverksstärkande evenemang, arrangemang av kunskapshöjande branschträffar, 

aktiv medverkan i internationella institutionsnätverk samt genom stöd till internationell lansering och 

distribution.  

 

Det finns några tydliga tendenser när det gäller den kommersiella distributionen av film, i synnerhet 

på biograf. Bland annat blir det allt svårare att finna en marknad för enskilda så kallade 

arthousefilmer. För att kunna sälja en film internationellt behöver den antingen ha deltagit i en av de 

främsta filmfestivalerna, ha vunnit kända priser eller på annat sätt fått stor förhandspublicitet. Svensk 

film fick stort internationellt genomslag under 2022, tack vare att några enskilda spelfilms- och 

dokumentärfilmstitlar nådde stora festival-, kritiker- och försäljningsframgångar.  

 

Den internationella spridningen av det svenska filmarvet förutsätter digital reproduktion. Potentialen 

i detta blev tydlig under Ingmar Bergman-jubileet 2018 och många av de kontakter som knöts då 

används alltjämt för att sprida svensk film till festivaler och cinematek. Utlån av film från 

Filminstitutets arkiv är en förutsättning för att kunna låna in film från andra internationella arkiv. 

Utlånen är också en möjlighet att proaktivt påverka den internationella synen på svenskt filmarv. Då 

kunskap om svenska filmarvet internationellt oftast begränsas till de stora namnen (Ingmar Bergman, 
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Jan Troell o.s.v.) är kuratering ett viktigt inslag och möjliggör lansering av filmer och filmare som 

tidigare varit okända utanför Sverige.   

 

Filminstitutet hörsammade i augusti en vädjan om hjälp från det ukrainska filmarkivet Oleksandr 

Dovzhenko Center. I ett brev till Ukrainas kulturminister uttryckte Filminstitutet sin oro för 

bevarandet av det ukrainska filmarvet samt ställde sin kompetens till Ukrainas förfogande. 

 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 4 (a) 

 

280 
Antalet rättighetsförsäljningar internationellt av svensk långfilm är en indikator på hur svensk film 

sprids utomlands. 2022 skedde 280 rättighetsförsäljningar internationellt av svensk lång spelfilm och 

lång dokumentär. Av de sammanlagt 25 titlarna som såldes var 18 spelfilmer och sju dokumentärer. 

2022 var första gången Filminstitutet undersökte detta, vilket innebär att det inte finns några 

jämförbara siffror från tidigare år. Indikatorn kommer att följas upp löpande framöver. 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 4 (b) 

 

12 
Antalet svenska långfilmer som deltagit på de viktigaste internationella filmfestivalerna 

är en indikator på hur svensk film sprids utomlands. 2022 deltog 12 svenska långfilmer på de främsta 

internationella festivalerna. Det är en ökning jämfört med 2021 då motsvarande siffra var nio svenska 

långfilmer6.  

 

 

 

Festivaldistribution av ny svensk film 

Den internationella spridningen av och uppmärksamheten för svensk film via filmfestivaler var under 

året mycket god. Svensk film visades på de mest tongivande och prestigefulla festivalerna såsom 

Berlin International Film Festival, Clermont-Ferrand International Short Film Festival, Sundance 

Film Festival, International Film Festival Rotterdam, CPH:Dox, Cannes Film Festival, Hot Docs, 

Toronto International Film Festival och IDFA. Förutom deltagande på dessa festivaler erhöll svensk 

film priser på flera av dem. Några av de filmer och regissörer som tilldelades prestigefulla 

utmärkelser var: 

 

• Excess Will Save Us (Tiger Award, Rotterdam) 

• Comedy Queen (Silver Bear, Berlin) 

 
6 Festivaler som inkluderas är följande: Annecy, Berlin, Busan, Cannes, Cinekid, CPH:DOX, IDFA, Karlovy Vary, Locarno, London    

Rotterdam, San Sebastian, Sundance, Telluride, TIFF Kids, Toronto, Tribeca, Venedig.  
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• Nelly & Nadine (Teddy Award, Berlin) 

• Triangle of Sadness (Guldpalmen, Cannes) 

• Tarik Saleh (Bästa manus för Boy from Heaven, Cannes) 

 

Tilläggas kan att Triangle of Sadness tilldelades fyra European Film Awards för Bästa europeiska 

film, Bästa europeiska regissör (Ruben Östlund), Bästa manus (Ruben Östlund) och Bästa europeiska 

manliga skådespelare (Zlatko Buric).  

 

Ett större fokus på svensk film genomfördes i samarbete med Filminstitutet på Motovun Film 

Festival i Kroatien, där 27 nya och äldre svenska kort-, lång och dokumentärfilmer visades. 

 

Antalet festivaler som ny svensk spelfilm deltog i under 2022 ökade med mer än 100 procent i 

förhållande till 2021 och är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. Siffran för lång 

dokumentärfilm ökade än mer radikalt i relation till 2021 vilket dels beror på att pandemin är över, 

dels på att en titel som Nelly & Nadine fick ett starkt genomslag bland festivaler efter 

världspremiären på Berlins filmfestival i februari. Antalet festivaler som valde att visa svensk 

kortfilm minskade dock, efter ett ovanligt starkt 2021.  

 

4.1 Antal internationella festivaler som visat ny svensk film genom Filminstitutets försorg* 

 

 2020 2021 2022 

Lång spelfilm 86 63 154 

Lång dokumentärfilm 48 66 164** 

Kortfilm 125 157 107 

* Siffrorna för festivaldeltagande gäller fall där Filminstitutet aktivt medverkade till att filmer visades på festivaler. 

Statistiken bygger på när filmerna visades på festivalerna, Filminstitutets arbete med att lyfta filmerna till festivalerna 

inleddes ibland året eller åren dessförinnan. 

** Ett flertal säljbolag som fokuserar på dokumentärfilm arbetar sedan några år tillbaka även med festivaldistribution. Från 

och med 2022 räknas även säljbolagens festivaldistribution in i denna siffra för att ge en med de andra filmsorterna 

jämförbar siffra.  

 

 

Stöd till internationell lansering och distribution 

Stöd till internationell lansering av lång spelfilm ökade markant under 2022, vilket främst berodde på 

att Sverige hade två filmer i officiell tävlan filmfestivalen i Cannes, samt att Sveriges Oscarsbidrag i 

kategorin Best International Feature tilldelades ett utökat kampanjstöd.  

 

Det totala utbetalade stödet till dokumentärfilm minskade i förhållande till 2021 främst på grund av 

att stödet för Calendar Girls medverkan i Sundancefestivalen 2022 hamnade på 2021 års budget.  

 

Lanseringsstöd till kortfilm ökade 2022, vilket dels förklaras av det nyligen införda stöd som 

berättigar medel till framtagande av grundläggande lanseringsmaterial, dels att Filminstitutet 

förändrat sina riktlinjer så att producenter kan få stöd för lansering över en längre period och inte 

bara till filmens internationella premiär.  

 

Stödet till internationell distribution ökade för tredje året i rad år 2022. Samtidigt höll sig antalet titlar 

som fick stöd på ungefär samma nivå som 2021. Förklaringen till detta är att ett fåtal filmer fick 

betydande spridning internationellt och därmed var det fler distributörer som sökte stöd till 
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distribution av dessa. Detta gäller framför allt de långa spelfilmerna Triangle of Sadness och Boy 

from Heaven.  

 

Det internationella distributionsstödet har blivit en allt viktigare faktor för viljan hos lokala 

distributörer i utlandet att köpa rättigheter till svensk film. Svårigheten att få lönsamhet i 

distributionen av icke-amerikansk film på framför allt biograf, i kombination med ökad kännedom 

om Filminstitutets internationella distributionsstöd gör att trycket på stödet stadigt ökar. 

 

4.2 Internationellt lanseringsstöd  

 

 Antal 

beviljade 

stöd 2020 

Summa 

beviljat 

stöd 

(kronor) 

Antal 

beviljade 

stöd 2021 

Summa 

beviljat 

stöd 2021 

(kronor) 

Antal 

beviljade 

stöd 

2022 

Summa 

beviljat 

stöd 2022 

(kronor) 

Lång spelfilm 11 964 211  22 2 375 630 23 3 636 801 

Lång dokumentärfilm 15 1 500 807   20 1 957 353 16  1 521 081 

Kortfilm 7 158 197   13 344 962 27  634 271 

 

 

4.3 Internationellt distributionsstöd 

 
 2020 2021 2022 

Antal beviljade stöd 23 33 43 

Antal filmer som beviljats stöd 16 21 19 

Fördelat på antal länder 21 17 22 

Summa beviljat stöd (kronor) 1 802 500 2 586 150 3 050 000 
 

 

Antalet långa spelfilmer som sålts till internationella distributörer ökade något 2022 i relation till 

2021, men ligger ändå på en betydligt lägre nivå än före pandemin. Det antyder att det blir allt 

svårare för arthousefilmer att hitta distribution då konsumtionsmönster och affärsmodeller för 

distribution förändrats. Det syns tydligt att vissa filmer som fått stor internationell uppmärksamhet 

också får stor kommersiell spridning. Detta gäller framför allt Triangle of Sadness och Boy from 

Heaven som båda vann priser i Cannes. Dessa filmer hade överlägset flest försäljningar under året 

och de såldes till 79 respektive 91 länder. Det totala antalet försäljningar för lång spelfilm, 256 

stycken, översteg vida motsvarande siffra för lång dokumentärfilm, 19 stycken.  

 

4.4 Försäljningar till internationell distribution (antal titlar), nyproduktioner  

 

 2020 2021 2022 

Lång spelfilm 28 12 18 

Lång dokumentärfilm 9 7 7 
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Svenskt filmarv internationellt 

Under 2022 återupptog de flesta biografer och cinematek sina publika filmvisningar även om det för 

många dröjde en bit in på året innan alla pandemirestriktioner hävdes. Det gjorde att det totala antalet 

biografvisningar av filmer ur Filminstitutets arkivsamlingar var i paritet med åren före pandemin. 

 

Den digitala reproduktionen av filmarvet gör att fler internationella visningsaktörer än tidigare har 

möjlighet att visa äldre svensk film, vilket också bekräftas av att den geografiska spridningen bland 

dem som visar svenska klassiker är större än tidigare. Men fortsatt lånas även ett stort antal analoga 

kopior ut för visning utomlands, vilket inte minst beror på att festivaler och cinematek dels 

efterfrågar filmer som endast finns i analoga format och dels önskar visa filmer i originalformat. 

Flera filmfestivaler fortsatte även att arbeta i hybridform med såväl fysiska visningar som strömning, 

bland annat Stummfilmtage i Bonn och Le giornate del cinema muto i Pordenone. 

 

Filminstitutet har under en längre tid proaktivt arbetat med Mai Zetterlings filmer för att intressera 

internationella festivaler. I maj uppmärksammade Film Forum i New York Zetterling som regissör 

och skådespelare med en omfattande retrospektiv om 21 filmer. I sektionen Permanent History of 

Women Filmmakers visade klassikerfestivalen Festival Lumière i Lyon i oktober fyra av Zetterlings 

filmer, som får fransk biografdistribution under 2023. 

 

Vid den ledande arkivfestivalen Il cinema ritrovato i Bologna visades ett program med svenska 

experimentfilmer av Peter Weiss. Därutöver visades i sektionen Recovered & Restored den av 

Filminstitutet digitalt restaurerade Avskedet (Tuija-Maija Niskanen, 1982), som liksom Weiss-

filmerna togs väl emot. Visningen föranledde förfrågningar från andra cinematek och festivaler.  

 

Under Nordische Filmtage Lübeck i november visades sju filmer som digitalt restaurerats av 

Filminstitutet i sektionen Dress Diversity and Gender Identities in Scandinavian Cinema (1921-

1982), och i december genomfördes en i det närmaste komplett Arne Sucksdorff-retrospektiv på 

Österreichisches Filmmuseum i Wien, med sammanlagt 19 filmer.  

 

Filminstitutet deltog under 2022 för första gången i den europeiska filmarkivfederationen ACE:s 

(Association des Cinémathèques Européennes) satsning A Season of Classic Films, där varje arkiv 

inbjuds att välja ut en film som sedan görs tillgänglig för biografvisning och strömning. 21 

filmarvsinstitutioner från 19 länder deltog och Filminstitutets bidrag var den digitalt restaurerade 

Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland (Erik Bergström, 1926).  

         

4.5 Utlån från arkivet för biografvisningar internationellt 

    

 2020 2021 2022 

Antal utlånade filmer 154 156 242 

Antal länder i vilka filmerna visats 28 22 37 

Antal visningar totalt 283 302 566 

Analoga visningar 161 157 272 

- varav svensk film 29 63 69 

Digitala visningar 122 145 293 

- varav svensk film 122 138 289 
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Internationellt utbyte och samverkan 

Internationellt utbyte och samverkan är en förutsättning för kompetensförsörjning och 

resursförstärkande samarbete. Representation i internationella organisationer och yrkesspecifika 

sammanhang är av dessa anledningar av stor strategisk betydelse, inte bara för Filminstitutet utan för 

filmbranschen som helhet. 

 

Stöd till internationella samproduktioner 

Internationella samproduktioner med svenskt minoritetsägande är en del av många svenska 

produktionsbolags verksamhet. Gränsöverskridande samarbete är viktigt både utifrån ett finansiellt 

perspektiv och då det gynnar kunskapsöverföring, konstnärlig utveckling och kulturellt utbyte mellan 

länder och publik. Den positiva reciprociteteten är avgörande för långsiktiga och framgångsrika 

samarbeten och i Norden finns en lång tradition av samarbete och samproduktion.  

   

Under 2022 inkom 50 ansökningar för internationell samproduktion. 39 sökte för lång spelfilm, fem 

för kort spelfilm, sex för lång dokumentär och ingen för kort dokumentär. Det är en liten minskning 

jämfört med tidigare år. En avvikelse noterades för den långa dokumentären där antalet ansökningar 

under 2022 halverats (från tolv till sex). En förklaring bakom minskningen bedöms vara fluktuation 

över årsskiften. 

 

Stöd till dokumentärfilm och kortfilm kan sökas löpande medan stöd till spelfilm söks via tre 

deadlines under året. Vid årets sista ansökningstillfälle inkom hela 19 projekt. Bland årets 

ansökningar var det många danska, finska och norska projekt och ett flertal debuterande filmskapare 

men fortsatt bara ett fåtal barn- och familjefilmer. Det beror sannolikt på att dessa ofta är av mer 

nationell karaktär.  

  

Under 2022 fick elva långa spelfilmer, sex långa dokumentärer och fem kortfilmer produktionsstöd. 

Alla projekten bedöms hålla en hög kvalitet och ha en hög konstnärlig ambition. 64 procent är 

samproduktioner med Danmark, Norge och Finland. Majoriteten av de svenska produktionsbolagen 

var baserade i Stockholm och Göteborg men även Malmö och Luleå fanns representerade i 

stödgivningen.  

 

Internationell finansiering tenderade att bli mer tidskrävande och i flera projekt med tidigare löfte om 

produktionsstöd drog finansieringen ut på tiden. Detta är sannolikt en konsekvens av pandemin med 

utmaningar kopplat till olika affärsmodeller och tröghet i finansieringssystemet. 

 

Filminstitutets medverkan i internationella organisationer 

Filminstitutet är medlem i ett antal internationella organisationer, relevanta för olika delar av 

verksamheten. Syftet med detta är informationsutbyte och möjlighet att diskutera gemensamma 

frågor kring till exempel filmpolitiska frågor, förhandlingar kring EU-direktiv, internationella 

samproduktioner, marknadsföringssamarbeten, frågor om distribution och biografverksamhet, 

datainsamling och filmarvsarbete. En viktig part i sammanhanget är till exempel European Film 

Agency Directors association (EFAD), en sammanslutning bestående av Europas filminstitut.  

 

De stora tekniska och konsumtionsrelaterade förändringar som sker på det audiovisuella området, 

samt pandemins påskyndande av dessa, skapade tydliga behov av vidgat samarbete inom Europa och 

Norden. Detta för att skapa ökad förståelse för hur lokala filmindustrier, i alla dess delar, bäst kan 

anpassa sig till en ny verklighet och hur exempelvis Filminstitutet bäst kan skapa förutsättningar för 

att svensk filmbransch ska vara sund, robust och kunna utvecklas.  
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4.6 Filminstitutets medverkan i internationella organisationer 

 

Organisation Vem 
Funktion 

The Association of Moving 

Image Archivists (AMIA) 

Filmarkivarie, Julia Mettenleiter Biträdande ordförande, Preservation 

Committee 

CEN TC 457 

(kommitté för standardisering 

av arkivering av digital film) 

Chef Digitaliseringen,  

Lars Karlsson 

Ledamot 

 Systemförvaltare digitaliseringen, Per Legelius Ledamot 

European Digital Cinema 

Forum (EDCF) 

Arbetsledande visningstekniker, Jerry Axelsson Styrelseledamot 

European Film Academy  Vd, Anette Novak Ledamot 

(EFA) Presschef, Jan Göransson Ledamot 

 Tf chef Internationella enheten, Petter Mattson Ledamot 

 Festivalansvarig, Theo Tsappos Ledamot 

 Chef Produktionsstöd, Magdalena Jangard Ledamot 

 Filmkonsulent, Helen Ahlsson Ledamot 

European Film Agency 

Directors association 

(EFAD) 

Tf vd Mathias Rosengren, delegerat till Bolagsjurist 

Elisabeth Bill t.o.m. 3/4, därefter Vd Anette Novak  

Representant 

 Bolagsjurist, Elisabeth Bill Representant 

European Film Agencies 

Research Network (EFARN) 

Analysansvarig, Josefin Schröder Representant 

European Institute of 

Innovation and 

Technology, Knowledge 

and Innovation Community, 

KIC, Culture & Creativity 

Vd, Anette Novak  Ledamot, Interim Supervisory Board 

Eurimages Chef Produktionsstöd, Magdalena Jangard Representant, Board of management, 

Gender equality and diversity working 

group och Evaluation study group 

 Filmkonsulent, Ami Ekström Suppleant Board of management 

 Koordinator Kreativa Europa, Ulrika Nisell Representant Working group for 

sustainability 

European Film Promotion 

(EFP) 

Tf chef Internationella enheten, Petter Mattsson   Representant 

Fédération internationale 

des archives du film  

Chef Digitaliseringen, Lars Karlsson Corresponding member Technical 

Commission 

(FIAF) Chef Biblioteket, Mats Skärstrand  Ledamot Cataloguing and 

Documentation Commission (CDC) 

 Senior Curator Filmarkivet, Jon Wengström Styrelseledamot och kassör 

New Dawn Chef Produktionsstöd, Magdalena Jangard Styrelseledamot 

Nordisk Film & TV Fond Chef Produktionsstöd, Magdalena Jangard Styrelseledamot, vice ordförande 
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Scandinavian Films Tf Vd Mathias Rosengren, delegerat till tf chef 

Internationella enheten, Petter Mattsson t.o.m. 3/4, 

därefter Vd Anette Novak 

Styrelsemedlem 

 Tf chef Internationella enheten, Petter Mattsson Medlem Strategigruppen 

 Festivalansvarig, Jing Haase Medlem Festivalgruppen 

 

 

Internationella organisationer som Filminstitutet antingen är medlem i, men där Filminstitutets 

personal inte hade formella uppdrag 2022: 

 

Organisation  

Anti-Racism Task Force (ARTEF)  

Association des Cinémathéques Européennes (ACE)  

European Children's Film Association – Association Européenne du Cinéma pour l'Enfance 

et la Jeunesse (ECFA) 

 

European Women´s Audiovisual Network (EWA)  

Nordisk Panorama/Filmkontakt Nord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecfaweb.org/
https://www.ecfaweb.org/


 

 

49 

Filmpolitiskt mål 5: 
Barn och unga har goda kunskaper 
om film och rörlig bild och ges 
möjlighet till eget skapande 

Filmpolitiken ska bidra till att barn och unga i hela landet ska ha goda möjligheter att se film och få 

kunskap om film och rörlig bild. Filmpolitiken ska även bidra till att barn och unga stimuleras till 

eget skapande. Film och rörliga bilder bidrar till reflektion över den egna och andras identiteter, till 

förståelse av omvärlden och skapar möjligheter att kommunicera egna ståndpunkter och känslor. Att 

förstå och tolka rörlig bild är centrala delar av de förmågor och kompetenser som brukar 

sammanfattas som medie- och informationskunnighet, MIK.7  

 

Filmpedagogiskt arbete i skolan spelar en väsentlig roll på alla nivåer. Filmpolitiken ska bidra till att 

lärare i olika skolformer i hela landet kan erbjudas kompetensutveckling och pedagogiska verktyg för 

att eleverna ska ges förutsättningar att nå kunskapskraven. Att nå lärare möjliggör att nå ut till alla 

skolelever i hela Sverige.  

 

Filminstitutet arbetar mot lärarhögskolor, mot aktiva lärare och pedagoger i dagens skola med 

filmpedagogiskt material som kan användas direkt i klassrummet eller i en biograf i samband med 

skolbiovisningar. Genom inriktning på beslutsfattare i kulturskolan och de filmpedagoger som är 

verksamma där, verkar Filminstitutet för att öka antalet kulturskolor som erbjuder film och höjer 

kvaliteten i undervisningen. Kommunen får då också tillgång till filmpedagogisk spetskompetens 

som kommer barn och unga till del.  

 

Även föreningsdrivna filmverksamheter har stor betydelse för barn och ungas kunskaper om rörlig 

bild och möjligheter till eget skapande. Filminstitutet deltar aktivt i kultursamverkansmodellen, 

genom vilken statliga stöd för regional kultur fördelas, i syfte att bevaka de nationella kulturpolitiska 

intressena på filmområdet. Filminstitutet fördelar stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga 

genom att bidra till kommuners satsningar på filmskapande i skolan och på fritiden. Många av dessa 

filmverksamheter drabbades hårt av pandemin, vissa har pausats eller avbrutits och det var ett 

minskat tryck på Filminstitutets stöd under 2022. Det fanns dock en tendens i 2022-års ansökningar 

som tyder på att behoven fortsatt är stora samtidigt som nya idéer fått genomslag, med mer ambitiösa 

planer och med nya perspektiv.  

 

 

 
7 MIK, ett ramverk för lärare och lärarutbildningar som presenterades av Unesco 2011 med utgångspunkt i artikel 19 i Deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna, som handlar om rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet  
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INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 5 (a) 

 

27 318 
Antalet nerladdade filmhandledningsmaterial är en indikator på elevers filmkunnighet. Pedagoger 

använder Filminstitutets material för att undervisa om film och rörlig bild, vilket bedöms öka elevers 

kunnighet på området. Under 2022 laddades Filminstitutets filmhandledningar ner 27 318 gånger. 

Det är en minskning på 10 procent. Minskningen ska ses i ljuset av att skolorna utökade sin digitala 

verksamhet till följd av pandemin och Filminstitutet satsade på att sprida digitalt 

undervisningsmaterial under 2021 för att möta ett ökat behov. Under 2022 skedde en återgång till 

fysisk undervisning vilket kan förklara minskningen av antalet nedladdade filmhandledningar. Nivån 

är dock fortsatt högre än före pandemin. 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 5  (b) 

 

45% 
 

Andelen kulturskolor som erbjuder kurser i film/animation är en indikator på barns och ungas 

möjligheter till eget skapande i sin kommun. Under 2021 så erbjöd 45 procent av kommunerna kurser 

i film/animation. Det är en ökning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 38 procent.8 

 

 

 

 

Filmkunnighet 
Filminstitutets arbete med att öka barn och ungas kunskaper om film och rörlig bild och deras 

möjligheter till eget skapande vänder sig i första hand till blivande och redan verksamma pedagoger 

för att genom dem nå så många barn och unga som möjligt. Filminstitutets filmhandledningar vänder 

sig till verksamma pedagoger för att öka deras kompetenser i hur film kan användas i skolan. Genom 

samverkan med lärarhögskolor är förhoppningen att blivande lärare ska vara filmkunniga redan när 

de startar sitt arbetsliv. Vid sidan om dessa initiativ för att indirekt öka barn och ungas kunskaper om 

film och rörlig bild samverkar Filminstitutet aktivt med Kulturskolerådet för att uppmuntra barn och 

ungas eget skapande.  

 

Det egna skapandet uppmuntras även genom arrangerandet av Barnens filmdag i Filmhuset, en dag 

då barn och unga har möjligheten att ta del av Filminstitutets samlingar, men också själva skapa. 

Under årets upplaga av Barnens filmdag fick barn skapa film, skriva filmkritik och tillverka 

filmaffischer som sedan ställdes ut under dagen. Filminstitutet deltar även aktivt i det nationella 

nätverket för stärkt samverkan kring medie- och informationskunnighet, där filmkunnighet är en del. 

 

 
8 Kulturrådet. Kulturskolan i siffror: 2021. Stockholm: Statens kulturråd 2022. Kulturskolan i siffror 15/2022 (e-magin.se). Statistik för 

2022 blir tillgänglig först under andra halvan av 2023. 

https://www.e-magin.se/paper/n8817dfn/paper/1#/paper/n8817dfn/44
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Filmpedagogisk verksamhet 

Den filmpedagogiska verksamheten i landets skolor är ofta projektbaserad och beroende av den 

enskilda lärarens intresse och initiativ. Mot denna bakgrund fokuserar Filminstitutet på landets 

lärarutbildningar- och framtidens lärare. Med rätt kompetens kan dessa ge möjlighet att utbilda 

kommande generationer i konsten att se, samtala om och skapa film. Spelplanen är dock komplex 

och berör flera olika politiska områden, främst kultur och utbildning. Stor del av arbetet under 2022 

handlade om att identifiera relevanta samverkansparter, inleda samverkan och förtydliga rollerna i 

arbetet framåt. 

 

I samarbete med Region Skånes kulturförvaltning och Malmö Universitet initierades 

forskningsprojektet Rörlig Bild. Projektet, som pågår till och med vårterminen 2024, genomförs inom 

kursen Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, som ges för samtliga, 

omkring 600 studenter, i grundskolelärar- och ämneslärarutbildningen. 

 

En annan aktivitet under 2022 var seminarieturnén Sex, relationer och film – är du redo för den nya 

sexualundervisningen? som Filminstitutet arrangerat tillsammans med RFSU, de båda 

Lärarförbunden och deras respektive studentorganisationer. Seminariet, som visar på filmens 

potential i undervisning kring sexualitet, samtycke och relationer, är en fortsättning på det 

webbinarium som Filminstitutet producerade 2021, med anledning av förändringarna vad gäller 

sexualundervisningen i läroplanen.  

 

Under 2022 tog Filminstitutet fram 22 filmhandledningar till filmer från elva länder i sex världsdelar. 

Av dessa handledningar vände sig hälften till grundskolan och övriga till förskolan respektive 

gymnasiet. Hälften av filmerna var regisserade av kvinnliga regissörer. Handledningarnas syfte är att 

ledsaga lärare i att använda filmmediets möjligheter i undervisningen och är därmed en central del av 

Filminstitutets arbete med att utveckla barn och ungas kunskaper om film och rörlig bild. I de fall där 

Filminstitutet särskilt belyst filmens historia som i det filmpedagogiska paketet En filmhistorisk resa 

var besöksantalet också jämförelsevis högt. 

 

För att skapa en mer fördjupad bild av hur pedagoger använder sig av Filminstitutets material och 

anpassa såväl utbud som innehåll efter deras behov engagerade Filminstitutet en referensgrupp 

bestående av lärare från mellanstadiet och upp till gymnasiet. Referenspersonerna vittnar om 

svårigheten att skapa utrymme för film i undervisningen då filmkunnighet inte är tydligt omnämnd i 

styrdokumenten. För att underlätta användandet av film i relation till existerande läroplan arbetade 

Filminstitutet under året vidare med att bygga tematiska paket runt exempelvis sexualitet, samtycke 

och relationer.   

 

Film i kulturskolan 

Filminstitutet har under snart tio år arbetat för att inspirera och underlätta för kulturskolor att starta 

verksamheter kring film. I kulturskolan får barn och unga möjlighet att utveckla sina skapande 

förmågor. Eftersom kommunikation i rörlig bild blir allt vanligare, är det en demokratiskt viktig fråga 

att unga människor får lära sig att medvetet använda det filmiska uttrycket. Ur ett konstnärligt och 

filmpolitiskt perspektiv bidrar film i kulturskolan till en bredare bas för framtidens filmskapare, som 

kan ge nya perspektiv och berättelser, och på det sättet förnya filmkonsten.  

 

Under våren 2020 startade Filminstitutet och Filmregionerna Nationella nätverket för film i 

kulturskolan. Genom det knyts kommunal, regional och nationell nivå samman för gemensamma 
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utbyten och insatser. De flernivå-samtal som sedan dess ägt rum ökade träffsäkerheten i insatserna 

och bidragit till att skapa en struktur för arbetet. Under 2022 arrangerade nätverket två webbinarier 

för filmpedagoger i kulturskolan, om animation och manus som vardera lockade ett 50-tal deltagare.   

 

Under Kulturskoledagarna där kulturskolechefer från hela landet samlas, höll nätverket också i tre 

olika samtal med filmen som utgångspunkt. Trots pandemin hade film och animation i kulturskolan 

en förhållandevis positiv utveckling. 2019–2020 erbjöd 38 procent av kommunerna ämneskurser i 

film, 2022 var siffran 45 procent. 

 

 

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga 
Filminstitutet har i uppdrag att främja filmkunnighet hos barn och unga, att verka för att fler unga nås 

av värdefull film samt ges möjlighet att utforska det egna skapandet. I linje med detta utlyses ett stöd 

med syfte att stärka kommunernas riktade filmkulturella arbete för barn och unga.  

 

2022 beviljades totalt 3 153 500 kronor i stöd till totalt 38 projekt inom 35 verksamheter i 34 

kommuner spridda över 16 regioner. Ansökningarna berör främst initiering och fortsatt utveckling av 

filmkurser inom Kulturskolan samt skolbioverksamhet som sätter filmen i kontext genom 

uppföljande samtal. Det förekom också ansökningar gällande ungas fritid utanför Kulturskolornas 

ordinarie kursverksamhet, proaktiva insatser för att bredda målgruppen, samt projekt om 

övergripande strukturarbete i kommuner kring det filmkulturella arbetet. Många goda insatser 

genomfördes runt om i landet, men de sökta medlen för stödet var under 2022 hälften av vad det var 

före pandemin. 

 

I ansökningar och redovisningar inkomna under 2022 syns det tydliga effekter av pandemin. Många 

verksamheter krävde nystarter och personalomsättningar skapade brister. En anledning till det relativt 

låga antalet ansökningar bedöms vara att det inför söktillfället i mars 2022 (18 ansökningar) 

fortfarande var osäkert när verksamhet skulle kunna återupptas. Om orsaken till nedgången därtill 

fanns i uppskjutna projekt, personell- eller ekonomisk resursbrist i kommunerna, att behovet av 

stödet minskat lokalt, eller andra anledningar, kräver mer omfattande analys och uppsökande 

verksamhet för att fastslå. 

 

Under 2022 medverkade Filminstitutets handläggare vid stödträffar samt hade kontinuerlig kontakt 

med lokala aktörer. Filminstitutet ser dock behov av att öka det uppsökande arbetet för att bättre 

förstå aktuella lokala förutsättningar och framtidsprognoser, samt för att öka kännedom lokalt om de 

stöd som finns att tillgå. Det finns även behov av att lyfta goda exempel, skapa synergieffekter och 

främja kontaktytor för verksamma i kommunerna. 

 

5.1 Stöd till Filmkulturell verksamhet  

 

 2019 2020 2021 2022 

Antal beviljade ansökningar          59 63 44 38 

Summa beviljat stöd (kronor) 3 458 525 3 334 390 3 299 500 3 153 500 
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Filmpolitiskt mål 6: 
Jämställdhet och mångfald präglar 
filmområdet 

Filmpolitiken ska bidra till stark inhemsk filmproduktion där det finns utrymme för en mångfald av 

uttryck och berättelser. Filmpolitiken ska bidra till att långsiktigt främja och upprätthålla jämställdhet 

och mångfald i svensk filmproduktion. Jämställdhet och mångfald i alla delar av produktionen bidrar 

till att stärka kvaliteten i svensk film. Det kräver ett aktivt och uthålligt arbete, både hos 

Filminstitutet och i filmbranschen som helhet. Filmpolitiken ska skapa möjligheter för att en 

mångfald av röster får höras. Det bidrar till att stärka kvaliteten och relevansen i svensk 

filmproduktion och till en ökad öppenhet och förståelse mellan människor. I Sverige finns människor 

med olika bakgrund, åldrar, funktionsförmågor och erfarenheter som alla har unika berättelser. 

Urfolket samernas och de nationella minoriteternas språk och kultur är en betydelsefull del av detta.  

 

Filminstitutets strategi för bred representation fokuserar på kunskap, rekrytering och visning och 

synliggörande och utgår från diskrimineringslagstiftningen (2008:567) i Sverige, vars syfte är att 

motverka diskriminering och främja rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning 

eller ålder. 

 

En viktig riktning i Filminstitutets arbete för ökad jämställdhet och mångfald är att stärka kunskapen 

genom att bland annat ta fram rapporter som belyser olika aspekter av ojämlikhet inom 

filmbranschen. Syftet är att öka medvetenheten och synliggöra de rådande strukturer som finns när en 

film blir till och på sikt verka för en positiv förändring i branschen. 2022 lanserades rapporten 406 

dagar – en tidsfråga som belyser hur mycket svårare kvinnor har att attrahera tillräcklig finansiering 

för sina filmprojekt än män. I anslutning till lansering hölls en presentation under Göteborgs 

filmfestival i januari, samt ett uppföljande panelsamtal kring rapportens resultat i april med 

representanter från såväl filmbranschen som forskarvärlden. Den internationella versionen av 

rapporten 406 days – It’s About Time presenterades under filmfestivalen i Cannes i maj där även 

dåvarande utrikeshandelsminister Anna Hallberg höll ett anförande om sin syn på jämställdhet som 

en nyckel för framgång. Vägen till en mer jämställd filmbransch diskuterades i en panel med 

internationella gäster. 

 

Filminstitutets statistikinsamling kring olika diskrimineringsgrunder syftar till att sprida kunskap om 

filmlandskapets utveckling för att ökad kunskap ska bidra till en ökad mångfald inom utveckling och 

produktion, både framför och bakom kameran. Under 2022 skapades förutsättningar för insamling av 

statistik om personer bakom kameran med utländsk bakgrund. Syftet är att öka kunskapen om hur 

filmlandskapet ser ut i stort. 
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Ytterligare exempel på kunskapshöjande insatser under året är det digitala möte som Filminstitutet, 

Film & TV-producenterna och fackförbundet Scen & Film arrangerade i mars 2022. Ämnet var hur 

den svenska film- och dramabranschen kan arbeta med intima scener på ett strukturerat sätt – både 

för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö och för att bidra till ökad kvalitet.  

    

För beskrivning av hur Filminstitutet arbetar med rekrytering och likabehandling utifrån 

diskrimineringslagstiftningen inom organisationen se kapitel 9.  

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 6 (a) 

 

46% 
 

Andelen kvinnliga regissörer för samtliga filmer som fått produktionsstöd (exkluderat internationella 

samproduktioner) är en indikator på att jämställdhet präglar filmområdet. 46 procent av filmerna som 

fick produktionsstöd hade kvinnliga regissörer under året, vilket är något högre jämfört 2021 då 

andelen var 43 procent.  

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 6 (b) 

 

47% 
 

Andelen kvinnliga manusförfattare för samtliga filmer som fått produktionsstöd (exkluderat 

internationella samproduktioner) är en indikator på att jämställdhet präglar filmområdet. 47 procent 

av filmerna som fick produktionsstöd hade kvinnliga manusförfattare under året, vilket är något lägre 

jämfört 2021 då andelen var 52 procent.  

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 6 (c) 

 

47% 
 

Andelen kvinnliga producenter för samtliga filmer som fått produktionsstöd (exkluderat internationella 

samproduktioner) är en indikator på att jämställdhet präglar filmområdet. 47 procent av filmerna som 

fick produktionsstöd hade kvinnliga producenter under året, vilket är en minskning jämfört med 2021 

då andelen var 58 procent.  
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Jämställdheten i produktionsstöd 

För de filmer som erhåller produktionsstöd följs könsfördelningen för nyckelpositionerna regissör, 

manusförfattare och producent löpande upp. Jämställdheten har varierat över åren, sedan 

uppföljningen infördes, framför allt mellan de olika funktionerna och inom lång spelfilm. Lång 

dokumentärfilm och kortfilm har generellt haft en stabil och jämnare könsfördelning över åren. När 

det gäller den långa spelfilmen har balansen varierat betydligt mer.  

 

I kategorin lång spelfilm får avsevärt färre filmer stöd, vilket innebär att en enskild film har stor 

påverkan på jämställdhetsstatistiken. Konsulentstödda långa spelfilmer visade en kraftig ökning av 

andelen kvinnor för positionen regissör under 2022 och visade därmed en relativt jämn fördelning 

mellan kvinnor och män på samtliga nyckelpositioner under året. 

 

Konsulentstödda långa spelfilmer har över åren haft en högre andel kvinnor på nyckelpositioner 

jämfört med marknadsstödda filmer. Under 2022 hade, liksom under 2021, ingen av de 

marknadsstödda filmerna en kvinnlig regissör. Även på manussidan syns en skevhet med 25 procent 

kvinnliga manusförfattare under året.  

 

Det krävs en längre period för att bedöma den långsiktiga trenden över hur jämställdheten utvecklas. 

Filminstitutet mäter jämställdheten för lång spelfilm i fyraårsperioder där en ny period påbörjades 

2021. Generellt har filmer med konsulentstöd från Filminstitutet en högre andel kvinnor på 

nyckelpositioner jämfört med filmer som inte fått stöd. Den långsiktiga trenden visar dock på en 

fortsatt låg andel kvinnor inom framför allt nyckelpositionen regissör för filmer med marknadsstöd.  

 

 

6.1 Samtliga filmer med produktionsstöd (andel kvinnor) 

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2020 72 44% 42% 50% 

2021 68 43% 52% 58% 

2022 67 46% 47% 47% 

6.2 Lång spelfilm med stöd av konsulent (andel kvinnor) 

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2020 11 64% 57% 64% 

2021 13 23% 44% 73% 

2022 12 50% 46% 49% 

 

 

6.3 Lång spelfilm med marknadsstöd (andel kvinnor)  

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2020 4 25% 0% 54% 

2021 5 0% 60% 60% 

2022 4 0% 25% 50% 
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6.4 Lång dokumentärfilm med produktionsstöd (andel kvinnor)  

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2020 11 35% 36% 43% 

2021 21 50% 52% 42% 

2022 14 41% 50% 43% 

 

 

6.5 Kort spelfilm med produktionsstöd (andel kvinnor)  

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2020 26 35% 35% 41% 

2021 25 56% 58% 68% 

2022 28 46% 43% 45% 

 

 

6.6 Kort dokumentärfilm med produktionsstöd (andel kvinnor)  

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2020 20 53% 55% 59% 

2021 4 50% 38% 25% 

2022 9 67% 67% 56% 

 

 

6.7 Andelen kvinnliga regissörer för långa spelfilmer med, respektive utan produktionsstöd, 

fyraårsperioder*  

 

Filmer med konsulentstöd Filmer med marknadsstöd** Filmer utan stöd 

2013–2016 49%  2013–2016 20%  2013–2016 10% 

2017–2020 44%  2017–2020 19%  2017–2020 25% 

2021- 36%  2021- 0%  2021- 25% 

        
 

6.8 Andelen kvinnliga manusförfattare för långa spelfilmer med, respektive utan 

produktionsstöd, fyraårsperioder*  

 

Filmer med konsulentstöd Filmer med marknadsstöd** Filmer utan stöd 

2013–2016 44%  2013–2016 19%  2013–2016 14% 

2017–2020 34%  2017–2020 16%  2017–2020 23% 

2021- 45%  2021- 44%  2021- 21% 
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6.9 Andelen kvinnliga producenter för långa spelfilmer med, respektive utan produktionsstöd, 

fyraårsperioder*  

 

Filmer med konsulentstöd Filmer med marknadsstöd** Filmer utan stöd 

2013–2016 54%  2013–2016 45%  2013–2016 22% 

2017–2020 56%  2017–2020 62%  2017–2020 39% 

2021- 61%  2021- 56%  2021- 41% 
 

* För filmer med produktionsstöd (konsulent/marknadsstöd) baseras årtalen på de år filmerna fick 

stöd. För filmer utan stöd baseras årtalen på de år som filmen hade biografpremiär. 

** Inkluderar även filmer som fått automatstöd under perioden 2013–2016. 

 

 

Jämställdhet och mångfald i urval 
Kvinnor har genom historien haft svårt att få göra film, och de filmer som skapats av kvinnor har inte 

alltid ansetts viktiga att bevara och tillgängliggöra. Samlad internationell data saknas, men endast 

219 av de 2143 svenska långfilmer som gjordes 1930–2010 hade en kvinnlig regissör, vilket 

motsvarar 10,2 procent.  I Filminstitutets urvalsarbete prioriteras kvinnliga filmskapare för att 

synliggöra det som tidigare glömts och ignorerats och bidra till en mer rättvisande historieskrivning, 

men då fördelningen genom historien är skev är det inte möjligt att i urvalet arbeta med en jämn 

fördelning mellan könen.  

 

Genom digital reproduktion av det svenska filmarvet uppstår möjligheten att öka kunskapen om 

tidigare okända delar av filmhistorien och göra den tillgänglig för allmänheten. Under 2022 

digitaliserades 50 filmer, varav sex filmer hade kvinnliga upphovspersoner, till exempel Masjävlar 

av Maria Blom (2004), Respect! av Susanna Edwards (2000) och Väninnor av Cecilia Neant-Falk 

och Nina Bergström (1996). Totalt i urvalet för digital reproduktion har 91 av 511 filmer en kvinnlig 

regissör vilket motsvarar 17,8 procent. 

  

Även i kurateringen av Cinematekets program tas kvinnliga filmskapare i särskilt beaktande. Minst 

15 procent av filmerna i programmet ska vara regisserade av kvinnor. Under 2022 

uppmärksammades bland andra Sarah Maldoror, Safi Faye och Mai Zetterling. Antalet filmer 

regisserade av kvinnor under årets två program blev 16 procent. 

 

Identifikation i berättelser och inkludering i kulturlivet är en av grunderna för ett demokratiskt 

samhälle. Vid sidan om kvinnor har en rad andra grupper varit underrepresenterade genom filmens 

historia. Filminstitutet arbetar med att synliggöra även dessa grupper på samma sätt som kvinnor. 

 

Ett brett och relevant filmutbud gör att publiken kan identifiera sig, inspireras till eget skapande och 

ta del av många varierade berättelser. Stöd till distribution och visning av film från hela världen 

bidrar till bredd i den svenska filmrepertoaren och att en mångfald av publikgrupper nås. 

 

Cinematekets vårprogram med temat Exil präglades av en mängd olika perspektiv med syftet att visa 

hur filmarbetare som rört sig mellan nationsgränser påverkat sina nya länders filmproduktion och 

språk, men lyfte också fram filmare som undersökt erfarenheter av att befinna sig mellan världar. Vid 

sidan av filmvisningar arrangerades en rad samtal, föreläsningar och inledningar kring den globala 

filmens historia och exilerfarenheten. Filmarkivet.se publicerade i samband med detta ett paket filmer 
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gjorda av immigrantfilmare, kuraterat av John Sundholm, professor i filmvetenskap. Ett samtal 

arrangerades även under det kulturpolitiska eventet Folk & kultur. Höstens program tog sitt tematiska 

avstamp i filmiska skildringar av kroppen, där kön, funktionsvariationer och könsöverskridande 

identitet eller uttryck intog en central plats genom visningar av Mai Zetterlings, John Waters, Yvonne 

Rainers filmer. Föreläsningar och inledningar erbjöd ytterligare kontextualisering.  

 

Att tillgängliggöra filmens historia innebär ofta att reproducera kränkande, bakåtsträvande eller 

stereotypa skildringar. I dessa fall sätts filmen i kontext i samband med tillgängliggörandet.  

 

I varje cinemateksprogram uppmärksammas också Sveriges nationella minoriteter, under 2022 

genom visningar av Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland (1926) och Tevje (1939). Med ackja 

och ren i Inka Läntas vinterland var också Filminstitutets bidrag till den europeiska 

filmarkivfederationen ACE:s satsning A Season of Classic Films, där varje arkiv inbjuds att välja ut 

en film som sedan görs tillgänglig för biografvisning och strömning. 

 

Filminstitutet försöker att lyssna in perspektiv på filmens möjligheter att göra skillnad för de 

nationella minoriteterna och för att öka kunskapen internt och har därför en kontinuerlig dialog med 

representanter från de nationella minoriteterna.  

 

 

Stöd till filmverksamhet på de nationella 
minoritetsspråken 

Filminstitutet har sedan 2017 ett särskilt uppdrag från regeringen att främja tillgången till film för 

barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Filminstitutet har tagit sig an uppgiften bland annat 

genom att fördela stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga samt spridning och visning av 

film på de nationella minoritetsspråken. Från 2020 kan kommuner, regioner, producenter, 

distributörer och visningsarrangörer söka stöd för projekt på de nationella minoritetsspråken och på 

det sättet bidra till stärkt mångfald på filmområdet.  

 

Under 2022 har endast två projekt sökt och beviljats stöd på totalt 145 000 kronor, ett för 

versionering av en kortfilm till alla fem minoritetsspråken och ett för biografen som mötesplats för 

unga samer. 

 

Jämfört med tidigare år innebär det en markant nedgång. Stöden är fortfarande nya och relativt 

okända, vilket bekräftas av en kartläggning av möjligheter och utmaningar i Filminstitutets arbete 

kring nationella minoriteter som under året utförts ur det sverigefinska perspektivet.9 Att det 

uppsökande arbetet i huvudsak ställdes in under pandemin, bedöms ha drabbat den här stödformen 

mer än andra.  

 

 

Nordic Women in Film 
Nordic Women in Film är en databas och resurs för forskning om och synliggörande av kvinnor i 

nordisk filmbransch samt en del av Filminstitutets jämställdhetsarbete. Genom ett samarbete med 

Nasjonalbiblioteket i Oslo och Köpenhamns universitet, rymmer webbsidan även material om 

 
9 Filminstitutet. Laura Högström. Möjligheter och utmaningar i Svenska Filminstitutets arbete kring nationella minoriteter. Det 

sverigefinska perspektivet. Stockholm. Svenska Filminstitutet 2022. 
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kvinnor i norskt och danskt filmliv. Kontinuerligt tillgängliggörs även namnposter och artiklar 

översatta till engelska, för en internationell publik. 

 

Under 2022 var Filminstitutet medarrangör av den pannordiska konferensen Feminist film history in 

Scandinavia: new approaches, methodologies, and connections. Focus: Screenwriting. Med externt 

sökta medel från NOS-HS10 arrangeras totalt tre konferenser under 2022–2023 – i Köpenhamn, 

Stockholm och Oslo – med syfte att undersöka olika aspekter av kvinnors roll och betydelse i 

filmhistorien och idag. 

 

Under 2022 tillkom 68 nya namnposter och 22 nya artiklar. Totalt rymmer webbsidan nu 1 498 

namnposter och 263 artiklar. Tillsammans med museet Stockholms Kvinnohistoriska producerade 

Nordic Women in Film även under 2022 en serie ljudberättelser om kvinnor ur filmhistorien. 

 

Såväl det totala antalet besökare, som antalet unika besökare minskade något under 2022, men sett 

till treårsperioden 2020–2022, ligger siffrorna relativt stabilt. Ungefär hälften av besöken kommer 

från Sverige och en femtedel från länder utanför Norden.  

 

6.10 Nordicwomeninfilm.se, besök 

 

 

6.11 Nordicwomeninfilm.se, geografisk fördelning av besök 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 NOS-HS – Promoting Nordic research within the Humanities and Social Sciences 

 2020 2021 2022 

Antal besök                 104 252  117 750 103 489 

Antal unika besökare        88 597 99 676 86 518 

 Sverige Övr. Norden Utom Norden 

Antal besök                 54 909  27 843 20 737 

Andel av besök        53% 27% 20% 

https://nos-hs.org/
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Filmpolitiskt mål 7: 
Filmen bidrar till att stärka 
yttrandefriheten och det offentliga 
samtalet 

”Genom att synliggöra en mångfald av röster och berättelser bidrar filmen till att stärka 

yttrandefriheten och är därmed en viktig del i en fungerande demokrati”.  (ur filmpropositionen 

2015) 

 

Samtiden innebär stora möjligheter att göra sin röst hörd. De allra flesta svenskar har tillgång till 

mobiler, datorer och olika tjänster på internet som sänkt tröskeln för att publicera och sprida tankar 

och åsikter. Detta har gjort att fler än någonsin deltar i det offentliga samtalet. Samtidigt har det skett 

förskjutningar av var detta samtal sker. Politiska företrädare och allmänheten behöver inte längre 

vända sig till traditionella medier för att föra ut ett budskap utan kan enkelt publicera sig på internet.  

 

Teknikskiftet och användarnas förändrade beteenden har flyttat makten över innehållet från 

ansvarstagande publicister i Sverige till globala företag som ofta verkar utanför svensk rättsordning. 

Automatiska konton skapas för att påverka opinioner. Sammantaget resulterar detta i enorma 

innehållsvolymer, vilket i sin tur tvingar fram behovet av automatiserad filtrering.  

 

Som en konsekvens av detta präglas det offentliga samtalet av hat och hot, desinformation och 

propaganda. Under 2022, i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det informationskrig som 

förs parallellt, har rörliga bilder blivit ett skarpt vapen för att påverka det offentliga samtalet, även i 

Sverige. 

 

Filtreringen som längre tillbaka skedde på altruistisk grund, utifrån bedömt allmänintresse, sker idag 

på kommersiell grund. Röster som inte ger starka reaktioner hos publiken sorteras därför ner eller 

bort. Finansiellt starka avsändare kan betala sig till synlighet i användarnas videoflöden. 

 

Rösterna har sålunda visserligen blivit fler. Men det har inte alltid stärkt yttrandefriheten.  

 

Bakgrunden är viktig för att förstå mångfaldsbegreppet i en ny tid. I stället för att främja 

yttrandefrihet – rätten att uttrycka sig – kan det idag vara motiverat att, såsom medieforskare börjat 

göra, prata om var och ens ”rätt att bli hörd”. I en tid då en allt högre andel av det mediala innehållet 

utgörs av rörliga bilder blir filmkunnighet en avgörande medborgarkompetens för att kunna skapa 

rörligt berättande – men också för att kunna avkoda andras. 

 

Filmen har en unik position, för samtid och framtid – det är viktigt att förstå den ur alla aspekter för 

att närma sig frågan hur filmen kan bidra till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet. 
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För det första har filmen en stark påverkanskraft, genom dess omslutande berättelser är det till 

exempel möjligt för publiken att leva sig in i andras situation, bygga förståelse och empati för 

individer och situationer som annars aldrig kommer nära. För det andra är film en kultur- och 

konstform som har ett värde i sig. Därutöver är filmen en kulturyttring som når nära nog alla grupper, 

även de som vanligtvis inte kommer i kontakt med kultur. 

 

Filmen utgör även en del av vårt kollektiva minne, såväl det globala som det nationella. En ökad 

förståelse för filmhistorien bidrar till en mer allsidig förståelse av vår gemensamma historia, något 

som ger möjligheter till att förstå sig själv och sin plats i tillvaron, samt öppnar upp möjligheter att 

ifrågasätta föreställda gemenskaper. Filmen, precis som alla andra konstarter, kan rasera invanda 

perspektiv och få oss att se och uppleva världen på nya sätt. Det vill säga, ge oss verktyg för att 

kunna delta i det offentliga samtalet. 

 

I en sammantagen bedömning bidrar den samlade verksamheten på Filminstitutet 2022 till att svensk 

film stärkt yttrandefriheten och det offentliga samtalet. Detta har bland annat skett genom att: 

 

− fördelade utvecklings- och produktionsstöd har ökat mångfalden av filmade berättelser, 

− distributionsstöd har ökat andelen svenskar som tagit del av berättelserna, 

− digital reproduktion tillgängliggörandet av det svenska filmarvet har ökat mångfalden av 

perspektiv och röster samt 

− arbetet för att stärka filmkunnigheten och ge utrymme för barn och ungas eget skapande har ökat 

möjligheten för barn och unga att delta i det offentliga samtalet. 

 

Att filmer, vars utveckling de statliga medlen bidragit till, väcker debatt på den offentliga arenan kan 

även illustreras av ett konkret exempel som denna kommentar på Dagens Nyheters ledarsida (2022-

11-29), gällande Tarik Salehs Boy from Heaven, som 2022 utnämndes till Sveriges Oscarsbidrag: 

 

”Filmen är ett tungt argument för att religion och politik/stat i kombination kan bli en dödlig 

cocktail. Att ge religiösa institutioner makt över politiken kan öppna för totalitär fundamentalism. Att 

ge staten makt över religionen riskerar att ge en än mer totalitär stat”. 

 

Även i den privata sfären leder filmer till samtal kring viktiga samhällsfrågor. Enligt Filminstitutets 

publikundersökning svarade 48 procent av de som sett Gorki Glaser-Müllers dokumentärfilm 

Children of the Enemy, om Patricio Galvezs kamp för att rädda sina sju barnbarn från flyktinglägret 

al-Hol i Syrien, att filmen fått dem att diskutera en viktig samhällsfråga. Även Ninja Thybergs 

långfilmsdebut Pleasure ledde till samtal, 39 procent av filmens publik uppgav att de diskuterat en 

viktig samhällsfråga med andra till följd av att ha sett filmen.  

 

Går det då att genom hårda nyckeltal mäta huruvida Filminstitutets verksamhet med att främja svensk 

film bidragit till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet? 

 

Filminstitutet bedömer att hela den breda kärnverksamheten bidragit, men att det ur ett strikt 

vetenskapligt perspektiv svårligen låter sig fångas i en eller flera indikatorer. 
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8. Övrig 
verksamhet 

Förutom att aktivt verka för att den svenska filmpolitiken genomförs har Filminstitutet även andra 

uppdrag, såsom att samla in statistik, ansvara för omvärldsbevakning och samarbeta och samverka 

med berörda myndigheter och aktörer. Resultaten från Filminstitutets kompletterande verksamhet 

2022 beskrivs nedan.  

 

Nationell samverkan 

I enlighet med regeringens riktlinjebeslut för verksamhetsåret 2022 samverkade Filminstitutet under 

året med berörda myndigheter och aktörer, däribland ideella verksamheter och det civila samhället. 

Under 2022 undertecknades bland annat nya avsiktsförklaringar kring närmare samarbete med 

Kungliga biblioteket och Svenska Institutet. Förutom med dessa myndigheter har Filminstitutet 

löpande kontakt med andra berörda myndigheter, såsom Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, 

Myndigheten för kulturanalys, Statens medieråd11 och Statens kulturråd liksom övriga myndigheter 

och organisationer som deltar i Samverkansrådet för kultursamverkansmodellen. Inom ramen för den 

stödjande verksamheten har Filminstitutet en kontinuerlig kontakt med organisationer på området, 

främst Film- och TV-producenterna och fackförbundet Scen & Film, men även till exempel med 

Sveriges Television. På filmarvsområdet är den samverkan som sker med SF Studios, såsom 

tongivande rättighetshavare för det svenska filmarvet, av vikt.  

 

Kungliga biblioteket 

Filminstitutet och Kungliga biblioteket skrev i februari 2022 under en gemensam avsiktsförklaring 

gällande fördjupat samarbete. I avsiktsförklaringen konkretiseras aktuella samverkansområden till 

insamling av film och filmrelaterat material, metadata, digitalisering, tillgängliggörande/ 

forskarservice, arkivering samt standardisering och best practice gällande digitalt bevarande. Enligt 

överenskommelsen ska samverkan inom ett eller flera av ovanstående områden konkretiseras och 

prioriteras i en handlingsplan som kontinuerligt följs upp. Handlingsplanerna fastställs på årsbasis.  

 

Under 2022 arbetade Filminstitutet och Kungliga biblioteket gemensamt med att belysa 

förutsättningar för samverkan utifrån nuvarande pliktlagstiftning samt förutsättningar för fortsatt 

samarbete gällande Filmarkivet.se. Arbetet avrapporterades för bägge organisationers ledning i 

december 2022. En handlingsplan för 2023 kommer att fastställas under februari 2023. 

 

 
11 Mer om samverkan med det nationella nätverket MIK Sverige på sidan 67. 
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Svenska Institutet 

Under hösten 2022 skrevs ett nytt samverkansavtal mellan Filminstitutet och Svenska Institutet. 

Detta för att uppdatera rutinerna för resurssamordning och samarbetsformer. I första hand handlar det 

om filmpaketet, Swedish Film Selection, ett urval av både ny och äldre svensk film som 

tillgängliggörs för en internationell publik via utlandsmyndigheterna. Filmpaketet produceras av 

Svenska Institutet och urvalet görs i samarbete med Filminstitutet. Svenska Institutet och 

Filminstitutet samverkar även för att synliggöra svensk film och Sverige som film- och 

inspelningsland på internationella filmmarknader och via digitala plattformar.  

 

Västra Götalandsregionen 

I en överenskommelse tecknad i slutet av 201912 har Filminstitutet och Västra Götalandsregionen 

identifierat ett antal gemensamma utvecklingsområden. Parterna ska, enligt överenskommelsen, 

träffas minst en gång per år för dialog och utbyte kring dessa områden. Vid mötet, som genomfördes 

i november 2022, diskuterades bland annat hur regionen kan stödja biografer på landsbygden och 

möjligheterna att utveckla metod för att inventera filmmaterial på Västergötlands museum.  

 

Myndigheten för kulturanalys 

Filminstitutet har i uppdrag att samla in och bearbeta statistik som är relevant för verksamheten. 

Filminstitutet ska även ansvara för omvärldsanalys och uppföljning av svensk filmproduktion och 

filmpolitiska insatser. Filminstitutet har därmed behov av statistikuppgifter utifrån två aspekter, dels 

för omvärldsanalys och uppföljning av svensk filmproduktion och filmpolitiska insatser, dels för att 

kunna fördela stöd på ett rättssäkert sätt. Så länge det så kallade filmavtalet fanns hade Filminstitutet 

och Filmägarnas kontrollbyrå en överenskommelse om överföring av biografstatistik. Sedan 2017 

sker Filminstitutets insamling manuellt och genom inköp av extern statistik. Införandet av film som 

nytt område för statistik skulle till viss del ersätta den manuella insamlingen. Myndigheten för 

kulturanalys (Kulturanalys) har sedan i början av 2021 ansvar för Sveriges officiella statistik inom 

film. Kulturanalys har sedan dess arbetat med att förbereda för statistik om film på biograf, men på 

sikt kommer även annan statistik om film att ingå. Under året hade Filminstitutet löpande kontakt 

med Kulturanalys för att stötta myndigheten i deras arbete, främst med att bistå med kunskap kring 

film.  

 

MIK Sverige 

Filminstitutet har sedan starten 2018 varit aktiv medlem i det nationella nätverket MIK Sverige, som 

koordineras av Statens medieråd på uppdrag av regeringen. Filminstitutet ingick i nätverkets 

styrgrupp till och med 2021.  

 

MIK, medie- och informationskunnighet, är ett ramverk framtaget av UNESCO som definierar de 

kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i 

olika medier och sammanhang. Filmkunnighet är en av kompetenserna inom MIK.  

 

Under 2022 medverkade Filminstitutet i programmen för konferensen GPS400: Centrum för 

samverkande visuell forskning på Röhsska museet i Göteborg och i Västra Götalandsregionens MIK-

konferens där teori, politik och praktik möttes i en ambition att forma en ram för det fortsatta arbetet 

kring medie- och informationskunnighet. Filminstitutets vd bidrog till konferensplaneringen och 

medverkade i den avslutande debatten med frågeställningen: Hur går vi vidare? 

 

 
12 Överenskommelse mellan Svenska Filminstitutet och Västra Götalandsregionens kulturnämnd, SFI-2019-3522 
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Kultursamverkansmodellen 

Filminstitutet deltar aktivt i det av Kulturrådet samordnade nationella arbetet inom ramen för 

kultursamverkansmodellen. Filminstitutets vd ingår i Samverkansrådet, där de nationella 

kulturpolitiska intressena ska omhändertas och Filminstitutets regionala samordnare deltar i 

arbetsgrupperna kring beredning respektive uppföljning av kulturplanerna. Under 2022 presenterade 

åtta regioner nya kulturplaner. Generellt kan sägas att kulturplanerna blir alltmer övergripande och 

generiska. I avsnitten om film finns en liknande tendens där filmpedagogik, talangutveckling, 

professionellt filmskapande och visning ses som viktiga delar i en helhet med koppling till de 

nationella filmpolitiska målen.  

 

I juli utsåg regeringen en särskild utredare som ska se över kultursamverkansmodellen i syfte att 

utveckla modellen så att den i ökad grad bidrar till kultur i hela landet och att de kulturpolitiska 

målen uppfylls. Utredningen ska bland annat föreslå hur roller, ansvar och samverkan inom modellen 

kan utvecklas och förtydligas. Under året påbörjade Samverkansrådet ett eget arbete i syfte att 

utveckla samverkansformerna. 

 

 

Regional utveckling 

Filminstitutet har regeringens uppdrag att bidra till genomförandet av den regionala 

utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. Utifrån de nationella filmpolitiska 

målen bidrar Filminstitutet till produktion och talangutveckling, visningsverksamhet samt 

filmpedagogisk verksamhet i hela landet. Insatserna bidrar till attraktiva livsmiljöer, 

kompetensförsörjning och livslångt lärande, liksom till entreprenörskap och företagande.  

 

Dialogen förs inom det filmpolitiska området dels med den regionala kulturpolitiska ledningen inom 

ramen för kultursamverkansmodellen, dels med intresseorganisationen Filmregionerna som samlar de 

19 regionala filmverksamheterna. Under 2022 bjöd Filminstitutet in till fem regionala nätverksträffar 

för denna målgrupp, med olika teman. Nätverksträffarna är ett värdefullt forum för erfarenhetsutbyte, 

samarbete och fortbildning. Filmregionerna är också representerade i tre av Filminstitutets totalt fyra 

branschråd som träffas varje halvår.  

 

Under 2021 genomförde Statens kulturråd en fördjupad kvalitativ uppföljning kring två av 

kultursamverkansmodellens områden, enskild arkivverksamhet och filmkulturell verksamhet. Statens 

kulturråd, Riksarkivet och Filminstitutet träffade kulturchefer eller motsvarande från samtliga 

regioner. Samtalen sammanställdes och analyserades under 2022 i rapporten Ett mischmasch av 

myggor och elefanter13. 

 

Genom stöd till talangutveckling i hela landet får framtidens filmskapare ökade chanser att utveckla 

sig oberoende av bostadsort. Det ekonomiska stödet har också stimulerat interregionala samarbeten. 

Det treåriga krisstödet under pandemin, Talent to Watch, konstruerades i dialog med de regionala 

filmverksamheterna i olika nivåer, för att ta hänsyn till olika regionala förutsättningar.  

 

På mindre orter är ofta biografen och biblioteket de enda kulturinstitutionerna. Med hjälp av 

Filminstitutets stöd kan biografer på orter med mindre än 25 000 invånare, eller som har särskilda 

skäl, genomföra teknisk upprustning, kompetensutveckla sin personal och bredda filmutbudet.   

 

 
13Statens kulturråd, Ett mischmasch av myggor och elefanter. Arkiv och film i samverkansmodell. Statens kulturråd 2022. Ett misch-masch 

av myggor och elefanter 12/2022 (e-magin.se) (2022-12-12) 

https://www.e-magin.se/paper/pm7rhn4r/paper/1#/paper/pm7rhn4r/1
https://www.e-magin.se/paper/pm7rhn4r/paper/1#/paper/pm7rhn4r/1
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Det kan i sammanhanget även poängteras att litteratur och filmer som tillhandahålls av 

Filminstitutets bibliotek är tillgängliga via fjärrlån i alla bibliotek som är anslutna till den nationella 

bibliotekskatalogen Libris. Under 2022 utnyttjades detta av låntagare i 56 olika orter, från Trelleborg 

i söder till Boden i norr. 

 

Film och rörlig bild är framtidens språk. Filmkunnighet är både en demokratisk bildningsfråga och en 

fråga om kompetensförsörjning i ett samhälle som kommunicerar lika mycket i bild som i text. 

Filminstitutet fördelar stöd till filmpedagogisk verksamhet i kommuner och producerar material som 

underlättar för pedagoger att undervisa om och genom film, och regionernas arbete gentemot 

kommunerna.  

 

 

Filminstitutets råd 

Sedan 2017 då filmpolitiken blev helstatligt finansierad finns vid Filminstitutet råd med sakkunniga 

personer. Rådens syfte är att ha en rådgivande roll i utformningen av de filmpolitiska stöden och i 

andra för rådsaktörerna relevanta frågor. Det finns fyra råd; rådet för utveckling och produktion, 

rådet för spridning och visning, rådet för filmpedagogiska frågor samt rådet för filmarvsfrågor.  

 

Rådet för spridning och visning diskuterade under 2022 pandemins fortsatta påverkan och hur 

branschen kommer att utvecklas. Den pågående översynen av Filminstitutets filmstöd diskuterades i 

både rådet för spridning och visning och rådet för utveckling och produktion. Under hösten 2022 

genomfördes en workshop där medlemmarna i råden hade möjlighet att göra inspel i 

översynsprocessen. I rådet för utveckling och produktion har även frågan om hur den konstnärliga 

friheten säkerställs varit ämne för samtal. I råden diskuterades också rådens roll och funktion för att 

säkerställa relevant agenda på rådsmöten.  

 

Rådet för filmpedagogiska frågor fortsatte fokusera på frågan om hur filmkunnigheten kan öka i hela 

landet. En central fråga var skolbio och dess framtid. I filmarvsrådet diskuterades bland annat 

nyckeltal för bevarande av den svenska filmen och utvärderingen av Filmarkivet.se.  

 

 

Kreativa Europa Media 

Kreativa Europa är EU:s stödprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Den sjuåriga 

budgeten för åren 2021–2027 är på totalt 2,4 miljarder euro. Kreativa Europa Desk Sverige är ett 

informationskontor för programmet och arbetar med rådgivning om stödmöjligheter för 

internationella projekt, sprider information om vidareutbildningar, seminarier och 

nätverksmöjligheter för branschverksamma, kontoret ger också ut nyhetsbladet Kreativa Europa i 

Fokus med information om programmet och projekt som fått stöd. Kontoret är uppdelat i en 

kulturdesk, förlagd till Statens kulturråd och en mediadesk förlagd till Filminstitutet.    

 

Under 2022 startade den svenska mediadesken med 18 andra deskar ett nätverk för manusförfattare 

för att stötta dem att gå vidare på internationell nivå, utbyta erfarenheter och samarbeta över 

nationsgränserna. Ett annat desksamarbete är det årliga tv-serielabbet då omkring 15 europeiska 

deskar samarrangerar ett tvådagarsevenemang där varje land får möjlighet att bjuda in en producent 

och en manusförfattare för coaching av en dramaserie i tidig utveckling. Bland övriga 

desksamarbeten kan nämnas ett pitchingevenemang inom ett sektorsövergripande program för 

journalistiska samarbeten, flertalet webbinarier om aktuella ämnen samt ett fysiskt seminarium under 
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Baltic Event i Tallinn då stödmottagare av det nya stödet Samutveckling av ett projekt berättade om 

sina erfarenheter. Kreativa Europa Media arrangerade även en animationsdag för branschen under 

2022.  

 

Under Almedalsveckan i Visby samarrangerade mediadesken ett seminarium med kulturdesken om 

Kreativa Europas sektorsövergripande stöd med fokus på området journalistiska samarbeten. Titeln 

på seminariet var The Power of Collaboration och Filminstitutets vd Anette Novak satt i panelen.    

 

De första resultaten för 2022 beräknas komma under första kvartalet 2023. Resultatet 2021 var i nivå 

med tidigare år, sett såväl till antalet beviljade ansökningar som totalt beviljat belopp. Den svenska 

filmbranschen fick drygt 40 miljoner kronor från stödprogrammet. 

 

1.15 Resultat Kreativa Europa Media 2019–2021 

 

 2019 2020 2021 

Antal beviljade ansökningar 41 45 38 

Summa beviljat stöd (EUR) 4 835 679 3 904 576 4 320 173 

 

 

Filmpedagogiskt språkförstärkande insatser på de 
nationella minoritetsspråken 
Filminstitutet fick i april 2022 ett särskilt uppdrag från regeringen för att producera ett 

filmpedagogiskt material för att stärka de nationella minoritetsspråken.   

 

Med stöd i förskolans läroplan (Lpfö18) med framskrivna riktlinjer och mål för nationella 

minoritetsspråk samt behov av pedagogiskt material och forskning som stöder multimodala verktyg 

och språkutveckling definierade Filminstitutet förskolepedagoger som målgrupp för uppdraget.  

Projektet inleddes med en bred förstudie i syfte att inhämta perspektiv och kunskap från målgruppen. 

I förstudien ingick samråd med representanter för nationella minoritetsorganisationer och förbund, 

referensgrupper, intervjuer med förskolepedagoger och forskare samt en användarresa i förskolans 

verksamhet. Av resultatet framgick att materialet måste vara tydligt, lättillgängligt, inspirerande, lätt 

att använda i förskolans verksamhet och att det inte ska kräva förkunskaper i språken samt att 

innehållet ska vara utformat utifrån ett barns perspektiv.   

 

Projektet kommer att resultera i en filmhandledning som består av fyra huvuddelar; en film som 

skildrar förskolepedagogers arbete med film som språkstärkande verktyg i arbetet med språken, en 

digital ordlista om 20 ord med uttal, en fördjupning i historia och kultur om nationella minoriteter 

samt en sista del med hänvisningar till filmer på de nationella minoritetsspråken. Filmhandledningen 

togs fram under 2022 och tillgängliggjordes i januari 2023.  
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Statistik och omvärldsanalys 

Statistikinsamling, omvärldsanalys och uppföljning av filmpolitiska insatser är utpekade i regeringen 

riktlinjer till Filminstitutet. 

 

Under 2022 fortsatte det interna arbetet med att utveckla mer data- och analysdrivna arbetssätt, bland 

annat utveckling av nya nyckeltal och indikatorer för verksamheten, samt av organisationens BI-

verktyg Qlik Sense. En stor del av den statistik som är relevant för verksamheten bearbetas i detta 

verktyg, baserat på löpande registreringar i ärendehanteringssystemet som används i 

stödfördelningen samt i Svensk filmdatabas. 

 

Utöver detta samlades biografstatistik in och analyserades, bland annat som underlag för krisstöden 

till biografer. Statistik från tv och om utbudet på olika strömningstjänster samlades in med hjälp av 

olika externa dataleverantörer.  

 

En undersökning riktad till kulturchefer i landets kommuner genomfördes för att kartlägga 

förekomsten av, och förutsättningar för, skolbiovisningar. Den snabba digitala förändringen och 

andra konsumtionstrender undersöktes i Filminstitutets årliga riksrepresentativa publikundersökning i 

december.  

 

Under året genomfördes också en segmenteringsanalys med syftet att identifiera specifika 

publikgrupper. Arbetet med publiksegment är ännu pågående och kommer slutföras under 2023. 

 

Utöver att vara ett stöd för verksamheten bidrar Filminstitutets statistik och analyser till ökad 

kunskap om film för relevanta målgrupper såsom politiska beslutsfattare, tjänstepersoner inom 

kultursektorn och i samhället i övrigt. Den årliga rapporten Filmåret i siffror belyser svensk 

filmproduktion ur flera olika aspekter, bland annat volym, representation av olika genrer, finansiering 

och jämställdhet. Filminstitutet bidrog också till internationell filmstatistik genom underlag bland 

annat till European Audiovisual Observatory (EAO). Filminstitutet tar även fram 

jämställdhetsrapporter, under 2022 lanserades 2021/2022 års rapport 406 dagar – en tidsfråga.  

 

Filminstitutet sammanställer löpande statistik över könsfördelningen inom filmproduktioner. Under 

2022 skapades förutsättningar för insamling av statistik om personer bakom kameran med utländsk 

bakgrund. Metoden innebär att Filminstitutet med hjälp av SCB:s register kan analysera fördelningen 

bland stödsökanden anonymiserat och på aggregerad nivå. Syftet är att öka kunskapen om hur 

filmlandskapet ser ut i stort. 
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9. Stiftelsen 
Svenska 
Filminstitutet 

Organisation 

Under början av 2022 hade pandemin en inverkan på verksamheten och arbetssituationen på 

Filminstitutet. Arbete hemifrån förekom i stor utsträckning och vissa aktiviteter ställdes in i linje med 

rådande restriktioner, medan krisstödshanteringen fortfarande var i en intensiv fas. Sjukfrånvaron var 

ovanligt hög årets två första månader, då flera anställda var sjuka med covid-19 eller covid-liknande 

symptom. Filminstitutets sjukskrivningstal ökade under 2022 till 3,74 procent (3,12 procent 2021). 

Anledningen beror främst på korttidssjukfrånvaro kopplad till covid-19 i början av året. Antalet 

långtidssjukskrivningar ökade inte. 

 

I april lanserades internt framtagna vägledande principer för den hybrida arbetsplatsen och en 

arbetsplatsstrategi med en långsiktig målbild och åtgärdsplan. Principerna och strategin baseras på 

resultaten från en enkät där de anställda fått svara på frågor om arbetssätt, aktiviteter och 

arbetsuppgifter i förhållande till lokaler, arbete på distans och hybrida arbetssätt, samt workshops 

med ledningsgrupp, chefer och en medarbetargrupp.  

 

Majoriteten av medarbetarna uttryckte en önskan om att kunna utföra arbete både på kontoret och på 

distans efter pandemin och Filminstitutet fortsätter i linje med detta att utvecklas som en hybrid 

arbetsplats. De tidigare framtagna principerna för val av arbetsplats, som gällt tillfälligt, kvarstår för 

att lämna utrymme för flexibilitet. Dessa innebär att;  

− verksamhetens behov och förutsättningar styr val av arbetsplats, 

− närmaste chef, alternativt arbetsledare, godkänner arbete på distans och 

− merparten av arbetstiden ska förläggas på den fysiska arbetsplatsen. 

 

Förutsättningar som identifierats för att framgångsrikt arbeta med hybrida arbetssätt är ett aktivt 

medarbetarskap och tillitsbaserat ledarskap, gemenskap och samhörighet samt riktlinjer för fysiska, 

digitala och hybrida möten. 

 

I början av året var avdelningschefen för Filmarvet tillförordnad vd, till dess att Anette Novak 

tillträdde vd-tjänsten i början av april. Andra förändringar i ledningen har också skett bland annat 

med tillsättning av avdelningschef för Filmstöd och HR-chef.  

 



 

 

69 

Filminstitutet har 147 aktiva fasta tjänster (146 årsanställda), fördelat på sex avdelningar enligt 

nedanstående organisationsschema.  

 

 
 

 

Löner och arbetsmiljö 

Lönerevision  

Lönerna på Filminstitutet revideras årligen, enligt kollektivavtalet, den 1 oktober för de medarbetare 

som ingår i lönerevisionen. Filminstitutet följer det centralt förhandlande löneavtalet RALS 

(Ramavtal om löner med mera för arbetstagare hos staten) vad gäller principer och nivåer. I tillägg 

förhandlar arbetsgivaren (HR) med fackliga representanter på arbetsplatsen i en lönegrupp och sluter 

lokala avtal om principer för justeringar i lönestrukturen och eventuella extra medel. 

 

Lönerevisionen 2022 var den sista som genomfördes inom ramen för ett treårigt centralt avtal, giltigt 

1 december 2020–30 september 2023, och ett lokalt avtal för samma tidsperiod. Under perioden var 

lönerevisionsutrymmet 1,8 procent per år plus totalt 0,9 procent i extra medel över tre år. Den 

centralt förhandlade lönepotten fördelas av avdelningscheferna utifrån principerna i lönepolicy och 

lönestrategi. Resultatet redogörs i dialogmöten med fackliga representanter från lönegruppen. Extra 

medel i strukturpotten fördelas av lönegruppen som består av HR och fackliga representanter. 

Underlag för strukturpottsfördelningen utgörs av den interna lönekartläggning som görs årligen och 

en kartläggning av extern lönestatistik som görs var tredje år. Chefer var inte del av 

strukturpottsfördelning. Extern lönestatistik visar att vissa chefslöner ligger lågt i förhållande till 

jämförbara löner i vår omvärld. 

 

Nytt lönesystem 

Under 2022 implementerade Filminstitutet ett nytt lönesystem. Lönesystemet kommer från samma 

leverantör som organisationens ekonomisystem vilket skapar synergieffekter.  

 

Arbetsmiljö 
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Arbetsmiljön stod i särskilt fokus för Filminstitutets arbete under 2022, bland annat genom 

uppmärksamhet och diskussioner vid varje ledningsgruppsmöte som en stående punkt på agendan. 

Filminstitutets arbetsmiljöpolicy anger ramarna för arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete. 

Under maj och juni 2022 genomfördes de årliga skyddsronderna och inga allvarliga risker 

identifierades.  

 

Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet, eller på väg till och från arbetet, och som rapporteras 

till arbetsskadeförsäkringen hos AFA. Det kan också vara fysiska eller psykiska sjukdomar som beror 

på arbetet. En arbetsskada, en olycka på väg till arbetet, rapporterades under 2022.  

 

För att stärka arbetsmiljön arbetar Filminstitutet med aktivt medarbetarskap. Genom att inkludera 

frågor som bottnar i medarbetarskap skapas ett givande och utvecklande samtal mellan chef och 

medarbetare. Ytterligare organisationsövergripande initiativ för att stärka arbetsmiljön genom 

inkludering och medskapande under året: 

   

− lunchworkshops med olika teman kring Filminstitutets mål och roll i omvärlden,  

− en medarbetardag med extern föreläsare och workshop om Filminstitutet framåt och 

− nytt intranät med förbättrad internkommunikation och möjligheter att lyfta fram medarbetare och 

arbetsinsatser.  

 

I början av 2022 upphandlades ett nytt verktyg för medarbetarenkäter och visselblåsning som 

implementerades under året. Visselblåsarfunktionen med tillhörande policy upprättades med 

hänvisning till den nya visselblåsarlag som började gälla i slutet av 2021. Tidigare genomfördes en 

större medarbetarenkät vartannat år. Genom det nya verktyget finns nu en större flexibilitet, vilket 

gör det lättare att utföra enkäter med olika utformning oftare. Resultat i medarbetarundersökningarna 

under 2022 visade på en svag positiv trend, vilket indikerar att Filminstitutets insatser inom 

arbetsmiljöområden hade en positiv effekt.  

 

Likabehandling 

Filminstitutets likabehandlingsplan uppdaterades under året och nya riktlinjer för arbetet med aktiva 

åtgärder mot diskriminering togs fram. En arbetsgrupp bestående av HR och representanter från varje 

avdelning sattes samman för samverkan i frågorna kring diskriminering och likabehandling. 

Arbetsgruppen ska kartlägga risker för diskriminering och hinder för likabehandling och föreslå 

förebyggande åtgärder. I likabehandlingsplanen beskrivs redan en rad löpande aktiviteter inom 

områdena arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor. 

 

Digitalisering av verksamheten 

Filminstitutets ansökningstjänst 

Filminstitutets digitala ansökningstjänst för produktionsstöd lanserades i juni. Tidigare digitaliserades 

distribution och visningsstöd samt de internationella stöden. Med några få undantag kan nu samtliga 

filmstöd sökas digitalt och under 2022 hanterades 1992 ansökningar via ansökningstjänsten. 

 

E-signering 

Under året upphandlades och implementerades en tjänst för digital signatur. Tjänsten förenklar 

hanteringen av dokument såsom avtal och protokoll. 

 

Drift och hosting 

Under våren 2022 upphandlades ett avtal för drift och hosting av IT-miljön. Under sommaren och 

hösten har arbetet med att etablera drift samt att flytta större delen av infrastrukturen till 
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leverantörens driftshall. Upphandlingen genomfördes för att säkra driften, minska personberoendet 

samt ge mer förutsägbara driftskostnader. 

 

Digitalisering av filmarvsarbetet 

Under året implementerades nya heldigitala rutiner för externa lån och internt nyttjande av fysiska 

filmarvsmaterial som involverat streckkodsmärkning av såväl hyllplatser som filmaskar. Det innebär 

en kvalitetssäkring och en ökad spårbarhet av var föremålen befinner sig när de inte är på ordinarie 

plats i arkiven.  

 

Intern effektivisering, styrning och uppföljning 

När den nya ledningen tillträtt, i april 2022, genomfördes under våren en intern genomlysning av 

verksamhetens styrning och kontroll. Med utgångspunkt i detta arbete inleddes ett internt 

utvecklingsarbete, i syfte att stärka verksamhetens koppling till de filmpolitiska målen, verksamhets- 

och ekonomistyrning samt dokumentation och uppföljning.  

 

Före sommaren tillsatte den nya ledningen ett projekt i syfte att stärka ekonomistyrningen i 

verksamheten. Projektet slutredovisades före nyår och resulterade i en rad rekommendationer som 

kommer att implementeras med start 2023. Rekommendationerna innefattar bland annat tydligare 

uppföljningsprocesser, tidsuppskattning av personal mot de filmpolitiska målen, samt utveckling av 

beslutsstödsystem och förbättrad analys.   

 

Filminstitutet genomförde – med utgångspunkt i ett styrelsebeslut den 20 september 2022 och som en 

del av årets verksamhetsplanering – ett institutsövergripande arbete i syfte att stärka kopplingen 

mellan de filmpolitiska målen och verksamheten. Detta innefattar även den ekonomiska 

rapporteringen som kommer integreras mot de övergripande målen på ett tydligare sätt framöver, för 

att möjliggöra en förbättrad resursanvändning i verksamheten.   

 

I den strategiska verksamhetsplanen för 2023 är stärkt relevans och effektivisering övergripande 

prioriteringar. Därutöver lyfts en rad satsningar som alla syftar till att stötta denna effektivisering, 

bland annat: förbättrad styrning och uppföljning, ökad omvärldsanalys och datadriven verksamhet 

samt lärande organisation.  

 

 

Hållbarhet 

Filminstitutet har inget uttryckligt uppdrag att arbeta mot Agenda 2030, men bedömer att ett 

systematiskt hållbarhetsarbete är avgörande för att verksamheten ska kunna genomföra sina uppdrag 

och ett utvecklingsarbete inleddes därför under 2022.  

 

Filminstitutet har sedan tidigare valt att fokusera på de mål som ligger närmast i linje med uppdraget; 

mål 4 (god utbildning för alla), 5 (jämställdhet) och 10 (minskad ojämlikhet). De utvalda målen 

svarar mot flera av de filmpolitiska målen (mål fem, sex, sju). Under 2023 planerar Filminstitutet 

även att arbeta mot de globala målen 12 (hållbar konsumtion och produktion) och 13 (minska 

klimatförändringarna). Utöver Agenda 2030 definierar Filminstitutet området hållbarhet utifrån de 

kriterier som uppställs i kraven för hållbarhetsrapportering (Årsredovisningslagen 1995:1554), det 

vill säga miljö, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt 

motverkande av korruption.  
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Det ska finnas ett hållbarhetsperspektiv i hela Filminstitutets verksamhet och hållbarhet ska prägla 

arbetssätt och beteenden hos alla som arbetar på Filminstitutet. För Filminstitutet är miljö- och 

hållbarhetsfrågor starkt knutna till verksamheten och Filminstitutet strävar efter att ta miljöhänsyn i 

alla steg, från projektering och inköp till förvaltning. Av den anledningen arbetade Filminstitutet 

under 2022 för att få Filmhuset miljödiplomerat, vilket Filmhuset blev i januari 2023.  

 

Vad gäller externt arbete påbörjade Filminstitutet under 2022 en omvärldsbevakning med fokus på 

ekologisk hållbarhet samt mer aktivt deltagit i olika forum där hållbarhet diskuteras. Detta med syfte 

att komma fram till vilken roll Filminstitutet bör spela för att främja ekologisk hållbarhet i 

filmbranschen i stort. Vad gäller internt arbete upprättade Filminstitutet under 2022 ett 

miljöledningssystem för fastighetsförvaltningen, lyft hållbarhetsaspekter i såväl rese- som 

upphandlingspolicy samt tillsatt en arbetsgrupp för ekologisk hållbarhet. Under 2023 planerar 

Filminstitutet att införa ett miljöledningssystem för hela verksamheten samt undersöka möjligheten 

att erhålla miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas kravstandard.  

 

 

Filmhuset 

Filmhuset ägs och förvaltas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet sedan 1972. Huset skapades genom 

medel från det första filmavtalet, som då helt finansierade Filminstitutets verksamhet. Filmhuset är 

en del av stiftelsens stadgar, men är inte en del av den nationella filmpolitiken. Huset innehåller dock 

lokaler och utrustning som är förutsättningar för exempelvis filmarvsverksamheten, vilket innebär att 

byggnaden ändå fyller en avgörande funktion för att de filmpolitiska målen ska uppfyllas. 

 

Under 2022 identifierades brister i Filmhusets roll som arkivbyggnad. Filmhusets arkivlokaler är bra 

placerade och utformade för de hotbilder som fanns när huset byggdes 1971, men riskerna kopplade 

till bevarande av kulturarv ser annorlunda ut på 2020-talet. De kommande åren kommer 

Filminstitutet därför att se över sin lokalförsörjning samt utvärdera behoven framåt. I detta arbete 

kommer även Filminstitutets andra fastigheter i Rotebro och Grängesberg att ingå. 
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10. Ekonomisk 
översikt 2020–2022 

Filminstitutet 2020 2021 2022 

       

(Tkr) Anslag      

Statsbidrag och andra offentliga bidrag 550 674 550 674 550 174 

Extra anslag Stöd och Kultur 0 0  55 000 

Extra Krisstöd 425 000 646 000 20 000 

Summa anslag  975 674 1 196 674 625 174 

       

Produktionsstöd      

Internationella samproduktioner -17 535 -14 810  -18 289 

Långfilm vuxna * -92 109 -111 391 -99 546 

Långfilm barn & unga * -31 532 -29 370 -27 500 

Marknadsstöd -39 200 -45 444 -36 955 

Dokumentärfilm * -40 718 -52 222 -48 236 

Kortfilm * -7 328 -8 587 -8 000 

Moving Sweden * -16 706 -15 326 -14 962 

Dramaseriestöd * -75 000 -64 321 4 608 

Kontinuitetstöd * -62 000 -12 020 -41 712 

Utveckling/Talang/Reserv -3 034 -7 528 -4 116 

PRS -33 541 -79 500 -80 000 

Producentstöd 5 500 11 837 100 

Stöd till ökad kvalitet -5 000 -4 970 -5 000 

Diverse extra krisstöd* -195 997 -88 300 -26 700 

Ej fördelade Krisstöd och övrigt*   -19 718 202 452 

Summa produktionsstöd -614 200 -541 670 -203 856 

       

Distribution, visning och lanseringsstöd      

Internationellt lansering-/distributionsstöd -7 000 -6 950 -10 455 

Lansering av svensk långfilm * -21 397 -26 376 -31 990 

Spridning av film i hela landet -868 -319 0 

Biografstöd -25 915 -22 405 -46 656 

Utveckling av biograf på mindre ort -886 -2 048 -315 

Distribution och visning * -32 202 -33 028 -13 029 
Främja film för barn och unga på de nationella 
minoritetsspråken -1 020 -986 -1 157 

Samarbete & Ref. grupper -1 060 -798 -900 

Övrigt Div stöd Distribution & Visning -1 564 -657 -2 000 

Extra krisstöd * -110 300 -376 951 -119 750 
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Summa distribution, visning och lansering -202 212 -470 518 -226 253 

       

Reserv stöd 83 -30 0 

       

Regioner, barn och unga      

Lokalt stöd till filmkulturellt arbete -3 300 -3 291 -3 290 

Stöd till regionala resurscentrum 0 0 0 

Summa regioner, barn och unga -3 300 -3 291 -3 290 

       

Administration stöd      

Produktionsstöd -17 594 -19 793 -24 651 

Distribution och visning -5 161 -7 590 -6 839 

Utland -5 390 -5 847 -5 745 

Summa administration stöd -28 145 -33 230 -37 235 

       

Avgifter internationellt      

Kreativa Europa -827 -584 -400 

Internationella avgifter -21 889 -22 434 -21 671 

Summa Internationellt -22 716  -23 018  -22 071 
 
Film och samhälle     

Omvärld -1 267 -1 344 -879 

Biograferna -1 983 -2 440 -1 392 

Evenemang -2 977 -2 705 -2 774 

Guldbaggen -1 752 -1 729 -1 256 

Regioner, barn och unga -3 244 -3 623 -5 180 

Cinemateket -5 305 -5 933 -8 377 

Summa Film och samhälle -16 528 -17 775 -19 858 

       

Filmarvet      

Filmarvet -2 052 -2 421  -2 120 

Filmarkivet.se -206 -128 -141 

Filmarkivet -11 811 -13 561 -13 322 

Digitalt filmarv -5 420 -5 277 -4 927 

Digitalisering -11 108 -12 603 -12 507 

Bibliotek -12 694 -13 130 -13 570 

Summa Filmarvet -43 291 -47 118 -46 587 

       

Kommunikation      

Kommunikation -11 736 -12 419 -14 879 

Analys och statistik -4 029 -4 185 -3 271 

Summa kommunikation -15 765 -16 604 -18 150 

       

Verksamhetsstöd och övrigt      

Fastigheter och internservice -727 3 670 843 

Administration -30 653 -37 506 -34 342 

Övriga finansiella poster** 1 456 -8 914 25 908 

Summa verksamhetsstöd och övrigt -29 924 -42 750 -7 592 

       

Resultat -324 669 40 284 

    
 * Inkluderar det extra krisstöd erhållits, varav 79,7 mkr förs över till 2023 som ändamålsbestämda medel. 
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 ** Inklusive18,75 mkr extra admin/projektmedel överförda från föregående år samt 6,4mkr räntor och övrigt, 

0,8mkr.   

 

Det positiva resultatet förklaras till stor del av de extra 25 mkr förvaltningsanslag som erhållits under 

året, samt de 18,75 mkr för krisadministration och projekt som fördes över från föregående år. Det 

förändrade ränteläget bidrar också positivt genom ränteintäkter på placeringar med 6,4 mkr. 

Överskottet kommer balanseras i det egna kapitalet och finansiera ett antal utvecklingsinsatser 

kommande verksamhetsår. 

 

I beloppen avseende filmstöd ligger det med ändamålsbestämda medel som redovisas under eget 

kapital. Se not 1 i Årsredovisning. 

     

      

Intäkter utöver det ordinarie statliga bidraget 2022   

Verksamhet  Källa  Belopp tkr 

Nationella minoritetsspråk Regeringen 1 000  

Bidrag till regional kulturverksamhet Regeringen 1 562   

Stöd till Biblioteket och Nordic Women in Film Stockholms universitet 323   

Kreativa Europa Media Desk  EU 1 374   

Extra Krisstöd  Regeringen 20 000  

Extra anslag Stöd och Kultur Regeringen 55 000  

 

 

 

11. Källor 

Data från Filminstitutet samt Svensk Filmdatabas 

 

Google Analytics, Webbstatistik 

 

Myndigheten för Kulturanalys. Så fri är konsten. Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den 

konstnärliga friheten. Rapport 2021:1 

 

Statens kulturråd. En mischmasch av myggor och elefanter. Arkiv och film i samverkansmodell. 2022 

 

Statens kulturråd. Kulturskolan i siffror. 2021 

 

Sveriges Biografägareförbund, Svensk biografstatistik helår 2022 

 

Svensk Mediedatabas, Visningsinformation 
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