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Hållbarhetsrapport 2021 
Hållbarhetsrapporten omfattar den juridiska personen Stiftelsen Svenska Filminstitutet, 

organisationsnummer 802004–1748. 

 

Inledning  

Som en komplettering till förvaltningsberättelsen redogörs nedan för Svenska 

Filminstitutets hållbarhetsarbete i enlighet med Årsredovisningslagen. Filminstitutet är en 

myndighetsliknande organisation i stiftelseform med uppdrag att genomföra den svenska 

filmpolitiken. Sedan den l januari 2017 är Filminstitutet i sin helhet finansierat av staten. 

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt i proposition 2015/16: 132 Mer film till fler - 

en sammanhållen filmpolitik, det årliga regleringsbrevet, det tillika årliga riktlinjebeslutet 

samt förordning (2016:989) om statsbidrag till film. Filminstitutet lyder under 

offentlighetsprincipen. Filminstitutet redovisar årligen till regeringen verksamhetens 

resultat i förhållande till riktlinjerna (resultatredovisning) samt en årsredovisning 

avseende det senast avslutade räkenskapsåret, båda granskade av Filminstitutets revisor.  

 

 

Målstyrning  

 

Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik 

I proposition 2015/16:132 Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik formuleras en 

vision för framtidens svenska filmpolitik. Det framhålls att "Svensk film ska ha hög 

kvalitet och uppvisa sådan bredd och mångfald av berättelser att den angår alla. Svensk 

film ska vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet och attraktiv 

internationellt." Visionen är omsatt i sju filmpolitiska mål vilka ska vägleda 

Filminstitutets arbete i framtiden: 

 

- Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika 

delar av landet.  

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

landet.  

- Filmarvet bevaras, används och utvecklas.  

- Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och 

samverkan sker på filmområdet.  

- Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter 

till eget skapande.  

- Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.  

- Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet. 

 

 



2 

Strategi 

Sedan 2011 har Filminstitutet målmedvetet arbetat med strategisk fokusering för att 

leverera och konkretisera sitt uppdrag och filmpolitiska mål och därtill skapa förankring i 

organisationen. Den strategiska fokuseringen innebär i korthet att Filminstitutet definierat 

sitt syfte, intressenter och vägledande värderingar. Därefter har visioner (fokusområden) 

definierats utifrån det övergripande uppdraget, för att sedan bli mål och strategier för att 

uppnå visionerna både på lång och kort sikt. Målformuleringarna och strategierna har 

skapats i workshops på enhetsnivå där alla medarbetare varit delaktiga och bidragit med 

sin kompetens. Där diskuteras även de övriga delarna i fokuseringen så att alla kan 

applicera principerna och få vägledning i sitt dagliga arbete. Workshops kring den 

strategiska fokuseringen och skapandet av mål och strategier genomförs varje år inför 

verksamhetsplaneringen och resultatet av workshopen införlivas i verksamhetsplanen 

som skickas till styrelsen för beslut i december varje år. I början av efterföljande år hålls 

de årliga medarbetar-/utvecklingssamtalen där målen och värderingarna bryts ned på 

individnivå. Till de uppsatta målen kopplas en individuell utvecklingsplan som har till 

syfte att bidra positivt till de mål som ska uppnås. Samtal och måluppfyllnad följs sedan 

upp under året.  

 

Resultatredovisning 

I slutet av varje år presenteras resultatet av det verksamheten presterat i en 

resultatredovisning. Utvärdering av måluppfyllnad på individnivå görs i samband med 

årsavslut och lönerevision. Filminstitutet anser att en väl fungerande och genomtänkt 

målstyrningsprocess är viktig för att skapa ett framgångsrikt resultat och en hållbar 

organisation. Genom att alla är delaktiga och det är tydligt vilka mål som ska levereras på 

och vad som förväntas, skapar Filminstitutet goda förutsättningar för en god arbetsmiljö, 

effektivitet och självständiga beslut inom ramarna för verksamheten. Filminstitutet ser 

även att den övergripande visionen håller över tid.  

 

Riskanalys 

Filminstitutet tar två gånger om året fram en riskanalys till styrelsen. Analysen tas fram 

av organisationen på enhetschefsnivå och tar upp övergripande risker i verksamheten. 

Analysen presenteras för styrelsen dels i samband med verksamhetsplanen och dels i 

samband med en halvårsrapport av verksamheten. 

 

Agenda 2030 

Filminstitutet har sedan länge arbetat med Hållbarhetsfrågor på olika sätt, både i det 

interna och externa arbetet. Sedan 2020 har Filminstitutet lagt ytterligare fokus på 

området för att tydligare bidra till Agenda 2030. Filminstitutet har valt att fokusera på de 

mål som ligger närmast i linje med sina uppdrag; mål 4 (god utbildning för alla), 5 

(jämställdhet) och 10 (minskad ojämlikhet). De utvalda målen svarar mot det femte 
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filmpolitiska målet om barn och ungas filmkunnighet och skapande samt det sjätte 

filmpolitiska målet om att jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.  

 

Förutom Agenda 2030 definierar Filminstitutet området hållbarhet utifrån de krav som 

uppställs i kraven för hållbarhetsrapportering (Årsredovisningslagen (1995:1554)), dvs. 

miljö, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt 

motverkande av korruption. 

 

 

Miljöfrågor  
Väsentliga frågor för Filminstitutet 

Filminstitutet äger Filmhuset på Gärdet, ett filmlaboratorium och filmarkiv i Rotebro och 

en kasematt i Grängesberg där Filminstitutets samling av brandfarlig film bevaras. Det är 

av yttersta vikt att Filminstitutet bidrar till ett hållbart miljöarbete då fastigheterna 

riskerar att ha stor miljöpåverkan i fråga om energiförbrukning. En verksamhet med över 

hundra anställda riskerar även att åstadkomma negativ miljöpåverkan till följd av de 

inköp som görs. 

 

Väsentliga risker på området – för Filminstitutet 

Miljö- och klimatförändringar är en långsiktig risk för Filminstitutet och för filmen 

liksom för samhället i stort. Ett varmare klimat ställer större krav på de kylanläggningar 

som sörjer för rätt klimat i Filminstitutets klimatarkiv. Vid den årliga riskanalysen 

identifieras hantering av miljö- och hälsofarliga ämnen som ett område där det finns risk 

för enskildas hälsa och skadlig miljöpåverkan. Med ökad digital närvaro finns också 

risker att energiförbrukning ökar och att elförsörjning blir en faktor som kan vara kritisk 

för hela eller delar av verksamheten. 

 

Filminstitutets styrning på området inklusive policydokument, ledningssystem och 

särskilda roller 

Hållbarhet ska prägla Filminstitutets verksamhet 

Filminstitutets 2020 års prioriterade s.k. nyckelaktivitet Klimat och miljö avslutades inför 

verksamhetsåret 2021 och arbetet sker i stället integrerat i den operativa verksamheten. 

Filminstitutet har med detta en vision om att hållbarhet ska prägla Filminstitutets 

verksamhet vad gäller arbetssätt och beteendekultur. Filminstitutet ska tänka hållbarhet i 

det som görs, produceras och upphandlas. Det ska hushållas med de resurser som finns 

och Filminstitutet ska sträva efter att fullfölja uppdrag med positiva hållbarhetseffekter 

samt minimera de negativa.  Filminstitutets fastigheter ska vara klimatneutrala och det 

strävas efter att ha en drift med en negativ klimatpåverkan. Filminstitutet ska ligga i 

framkant för att prova ny teknik i strävan efter en hållbar miljö. Under 2022 ska en 

miljöpolicy för Filminstitutets fastighetsförvaltning vara på plats. 
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Inom ramen för den tidigare nyckelaktiviteten identifierade Filminstitutet fyra områden 

som har en permanent påverkan på klimat och miljö; fastighet, förbrukning, resor och 

transporter.  

 

Upphandlingar 

Vid upphandlingar som genomförs av Filminstitutet ska enligt upphandlings- och 

inköpspolicyn hänsyn alltid tas till miljöaspekter och det mest miljövänliga alternativet 

ska väljas.  

 

Resor 

Filminstitutets mål är att sänka sin klimatpåverkan från resor med 30 procent. Målet ska 

ha uppnåtts senast 2025. I första hand ska behovet av resan beaktas och möjligheter till 

alternativa mötessätt via telefon eller internetverktyg övervägas före beställning av resor. 

Resor ska alltid väljas med hänsyn tagen till det mest miljövänliga alternativet så länge 

det inte innebär en väsentlig olägenhet eller kostnad. Miljöaspekter ska beaktas vid 

personalens tjänsteresor då val av färdmedel görs i enlighet med policy för tjänsteresor på 

Filminstitutet. För att få ett så kostnadseffektivt resande som möjligt ska tjänsteresor 

planeras och bokas i god tid. Där det är möjligt ska i första hand alternativ som minimerar 

belastningen på den yttre miljön väljas. Vid kortare resor ska allmänna transportmedel 

väljas. Nyttjande av taxi ska endast ske när transport av buss/tåg eller tunnelbana skulle 

innebära en betydande olägenhet. Tjänstecyklar finns att tillgå. För utrikesresor där tåg 

eller buss inte är realistiska kan flyg väljas. I Filmhuset finns cykelparkering och 

omklädningsrum för cyklande personal och hyresgäster.  

 

Transporter 

Filminstitutets mål är att sänka sin klimatpåverkan från transporter med 30 procent. Målet 

ska ha uppnåtts senast 2025. Eftersom Filminstitutet bedriver verksamhet i både 

Filmhuset och Rotebro sker det transporter av material mellan dessa två fastigheter. Det 

finns även enheter vars verksamhet transporterar olika typer av material. Filminstitutet 

ska eliminera alla onödiga transporter, undvika flygtransporter, utföra de nödvändiga 

transporterna på ett så klimatsmart sätt som möjligt och utnyttja digitala lösningar om 

möjligt. 

 

Förbrukning 

Filminstitutet har som mål att ha sänkt sina inköp av material med 30 procent till 2023 

och vill dra ned på onödig konsumtion såsom utskrifter, tryckta blad, kontorsmaterial och 

engångsartiklar. Filminstitutet har under året fortsatt arbeta med övergången från 

pappersbaserade arbetsrutiner till förmån för en helt digital hantering av all 

stödhandläggning. Detta innebär minskad förbrukning av papper samt mindre 

posthantering. 
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Utfall för året  

Miljö- och hälsofarliga ämnen - kemikaliehantering 

Det fotokemiska laboratoriet i Rotebro arbetar kontinuerligt för att minimera 

kemikalieanvändningen och vattenkonsumtionen. I arbetet med analog filmrestaurering 

hanteras kemikalier, processvatten och farligt avfall. Ett viktigt led i miljöarbetet består i 

att rena processvattnet genom kolfilter innan det leds ut i avloppsystemet. Prover av 

vattnet skickas efter rening för extern analys varje kvartal. Verksamheten följer alla 

miljökrav som ställs för en fotokemisk process. Det fotokemiska laboratoriet 

konsumerade och släppte ut 21 000 liter vatten 2020. I processvattnet under samma 

period återfanns 0,18 g silver vilket är långt under gränsvärdet. Under 2020 deponerade 

det fotokemiska laboratoriet 5189 liter farligt avfall hos Stena Recycling. 

 

Arkiv för brandfarlig film 

Under 2021 har Filminstitutet införskaffat ett nytt fristående arkiv för brandfarlig film.  

 

Energiförbrukning  

Filminstitutets energiförbrukning under 2021 uppgick till 2717 megawattimmar (MWh), 

vilket är en ökning från året innan där energiförbrukningen uppgick till 2426 

megawattimmar (MWh). Ökningen beror på högre kostnader för fjärrvärme och fjärrkyla.  

 

Kontinuerliga åtgärder utförs för att minska elförbrukning och det görs ständigt 

undersökningar för att uppdatera fastigheternas driftsystem. 

 

Fortsatt förbättringspotential 

Filminstitutet ser fortsatt förbättringspotential i arbetet med miljöfrågor och har fortsatt 

ambition att inrätta en miljökonsekvensplan som berör hela verksamhetens 

miljöpåverkan. Under 2022 ska möjligheten att kunna införa miljöledningssystem 

undersökas.  

 

 

Personalfrågor  

Väsentliga frågor för Filminstitutet 

Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från 

diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Filminstitutet strävar efter att skapa en 

arbetsmiljö där anställda trivs, utvecklas och kan identifiera sig med Filminstitutets 

värdeord; kunskap, respekt och mod. Jämställdhet och breddad representation är 

självklara aspekter i personalpolitiken där rekrytering, ledarskap och utbildning är 

drivande faktorer för förändring. 
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Väsentliga risker på området – för Filminstitutet  

Filminstitutet ser, som framgår ovan, fortfarande hanteringen av miljö- och hälsofarliga 

ämnen som ett område med risk för enskildas hälsa och skadlig miljöpåverkan. Även hög 

arbetsbelastning över tid, vilket kan leda till utbrändhet och sjukskrivning, är en fortsatt 

risk som kan leda till kunskapstapp och svårigheter att fördela stöd och uppnå 

organisationens mål. Under 2021 har avdelningen Filmstöd varit under stor belastning på 

grund av de krisstöd relaterade till Coronapandemin som Filminstitutet ålagts att fördela.  

 

Kompetensförsörjning är en utmaning för Filminstitutet ur två aspekter som kan 

identifieras som risker. Dels råder det kompetensbrist när det kommer till 

specialistkompetens, framför allt inom de delar av verksamheten som arbetar med 

filmarvsfrågor. Kompetensutveckling eller omställning kan också bli aktuellt då 

Filminstitutet håller på att implementera mer digitala arbetssätt och fler digitala verktyg. 

En annan utmaning är det nuvarande löneläget och den uteblivna uppräkningen av medel. 

Detta kan medföra att nyckelpersoner väljer att sluta då konkurrenskraftiga löner inte kan 

erbjudas och att det är svårt att rekrytera till exempelvis chefstjänster, konsulenter och 

specialister, då Filminstitutet inte kan konkurrera med vare sig privat eller statligt 

finansierad sektor. 

 

Filminstitutet ser en utmaning i att mäta måluppfyllnaden i målet att mångfalden bland de 

anställda ska öka inom alla delar av organisationen i syfte att vidga perspektiven och få in 

ny kompetens. Detta område bör fokuseras särskilt på då bristande mångfald på 

arbetsplatsen kan leda till negativa sociala konsekvenser och sämre hälsa. Att mäta 

representationen mellan män och kvinnor är enkelt, men det är mer komplicerat att mäta 

representation utifrån övriga diskrimineringsgrunder. En parameter är att ta fram hur 

många av Filminstitutets medarbetare som har utländsk bakgrund, men det ger inte en 

helhetsbild om ökad mångfald och inkludering i egentlig mening.   

 

Filminstitutets styrning på området inklusive policydokument, ledningssystem och 

särskilda roller  

Likabehandling och bred representation 

För Filminstitutet är det viktigt att vara en arbetsplats som tar tillvara och förstår nyttan 

av medarbetarnas olikheter och eftersträvar sökanden och medarbetare med olika 

bakgrund, erfarenhet och kunskaper. I Filminstitutets likabehandlingsplan beskrivs hur 

arbetsgivaren ser på likabehandling och vilket ansvar som åligger arbetsgivaren om 

diskriminering, kränkande särbehandling eller mobbning förekommer på arbetsplatsen. 

Filminstitutet har utsett en samordnare för bred representation som ska arbeta 

organisationsövergripande. 
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Variation och mångfald 

Internt på Filminstitutet är variation och mångfald i perspektiv och kompetens viktigt. 

Under 2022 kommer en plan att tas fram med inriktning på hur Filminstitutet kan nå en 

mångfald av potentiella arbetssökande och hur Filminstitutet kan ses som en attraktiv 

arbetsgivare hos en bredd av målgrupper. Implementeringen av ett nytt 

rekryteringsverktyg där alla kandidater anonymiserats inför den första screeningen har 

införts under 2021. Genom anonymiseringen skapas bättre förutsättningar för ett 

kompetensbaserat urval. Den avgörande faktorn för en professionell rekrytering är att 

rekryterarna har kompetens inom området och att de har kunskap om vad som krävs för 

en kompetensbaserad rekrytering. Ansökningsprocessen ska präglas av saklighet och 

objektivitet. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering har genomförts för samtliga 

chefer under 2021 då det är av stor betydelse att personer som är involverade i 

rekryteringsprocesser har insikt om sina, ofta omedvetna, fördomar och 

tillkortakommanden. Det är en god förutsättning för att lyckas med ambitionen att skapa 

en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering. 

 

Arbetsmiljö 

På arbetsplatsen samverkar arbetsgivare och arbetstagare i det strategiska 

arbetsmiljöarbetet. Målsättningen med Filminstitutets arbetsmiljöarbete är att skapa en 

arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås 

genom att integrera hälsa och säkerhet i allt Filminstitutet gör och uppmuntra ledarskap 

som främjar säkerhet och hälsa. För att undersöka arbetsmiljön och motverka 

förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till olycksfall och ohälsa genomförs 

årligen skyddsronder vid sidan av löpande incidentrapportering och utredning av 

incidenter. Vartannat år genomför Filminstitutet en medarbetarenkät för att skapa en 

gemensam dialog och handlingsplaner kring arbetsmiljö och i övrigt förutsättningar i 

arbetet. Ett annat sätt att undersöka arbetsmiljön är genom de årliga medarbetarsamtalen 

som resulterar i individuella mål och utvecklingsplaner för varje medarbetare.  

 

Filminstitutet har en policy som hanterar frågor som rör skadligt bruk hos anställda och 

ställer upp riktlinjer för arbetsplatsen, frågor om praktisk handläggning vid situationer 

med riskbruk eller skadligt bruk, samt specificerar de förebyggande åtgärder som 

Filminstitutet förväntas göra vad gäller frågor som rör skadligt bruk.  

 

Lön 

Enligt Filminstitutets lönepolicy ska det finnas en sakligt grundad och översiktlig 

lönestruktur där eventuella skillnader mellan kvinnor och män i lön ska utjämnas. Det 

genomförs regelbundet kartläggningar och analyser av Filminstitutets lönestruktur ur ett 

jämställdhetsperspektiv och osakliga skillnader justeras. 
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Utfall för året  

Arbete på distans 

Under de första nio månaderna 2021 har en stor del av personalstyrkan utfört majoriteten 

av sitt arbete hemifrån på grund av Coronapandemin. Arbete på distans gör det svårare 

för arbetsgivaren att säkra en god arbetsmiljö och ergonomi för de anställda. Arbete i 

hemmet kan också innebära psykiska påfrestningar för vissa medarbetare. En del trivs 

med att arbeta hemma medan andra känner sig isolerade eller upplever det utmanande att 

balansera hemarbete och familjeliv/fritid. Närmaste chef har ett stort ansvar att föra en 

kontinuerlig dialog med sina medarbetare om deras arbetsmiljö, vilket kan vara än 

viktigare vid distansarbete. I september 2021 släppte Folkhälsomyndigheten restriktioner 

om hemarbete, vilket innebar att de flesta medarbetare inom Filminstitutet under hösten 

arbetade utifrån hybrida arbetssätt. Det skapar större möjlighet att anpassa arbetsmiljön 

utifrån olika förutsättningar. I december infördes restriktionerna återigen.  

 

I slutet av 2021 anordnades en utbildningsdag för samtliga medarbetare kring 

medarbetarskap, kopplat till den rådande arbetssituationen och de förändringar som de 

nya arbetsformerna innebär.  

 

Sjukfrånvaro 

Under 2020 var sjukfrånvaron för Filminstitutets anställda 1,83 procent, vilket var den 

lägsta siffran sedan 2014. Under 2021 har sjukfrånvaron gått upp till 2,55 procent. 

Sjukfrånvaron hos Filminstitutet kan relateras till sjukfrånvaro i andra sektorer: 

 

 

År 

 

 

Filminstitutet 
 

Staten 

 

 

Kommunala 
 

Näringslivet 

 

Samtliga1 

 

2020 1,78% 3,85% 5,95% 3,77% 4,17%  

  2021  3,12% 2,33% 4,92% 3,16% 3,56%  

 

Filminstitutet kommer även fortsättningsvis att analysera orsakerna till sjukfrånvaro och 

rapportera till Filminstitutets ledning och styrelse. 

 

Arbetsskador 

Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet eller på väg till och från arbetet. Det kan 

också vara fysiska eller psykiska sjukdomar som beror på arbetet. Två arbetsskador har 

rapporterats under 2020 och inga arbetsskador har rapporterats under 2021. 

 

Löneskillnader 

 
1 Med samtliga avses. staten, kommunala och näringslivet.  
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Nyckeltal avseende löneskillnader finns att läsa i Filminstitutets lönekartläggning. 

 

Sociala frågor  

Väsentliga frågor för Filminstitutet 

Den mest väsentliga sociala frågan för Filminstitutet är jämställdhet och breddad 

representation i filmbranschen likväl inom den egna organisationen. (För jämställdhet 

inom den egna organisationen – se avsnitt Personalfrågor.) För att svensk film ska 

utveckla sin position som konstnärligt utmanande, innovativ och publikdragande är det en 

förutsättning att Filminstitutet fortsätter arbetet med att nå jämställdhet, både framför och 

bakom kameran. Alla som bor i Sverige ska kunna känna igen sig och identifiera sig med 

de berättelser som skapas. En bred representation med personer som har olika 

livserfarenheter och bakgrunder ökar också förutsättningarna för en bred variation av 

konstnärliga uttryck. 

 

Väsentliga risker på området – för Filminstitutet 

Mångfald och representation är en ännu outnyttjad potential i svensk film, både 

kvalitativt och kommersiellt. Jämställdhet och mångfald är mänskliga rättigheter, och det 

finns många svenska och internationella undersökningar som visar att det även främjar 

kreativ verkshöjd såväl som ekonomiska resultat. 

 

Filminstitutets styrning på området inklusive policydokument, ledningssystem och 

särskilda roller 

Jämställdhet och mångfald  

Jämställdhet och mångfald är ett av sju filmpolitiska mål som styr Svenska Filminstitutets 

uppdrag och verksamhet. Filminstitutet vill med flera olika åtgärder öka medvetenheten, 

bidra till att förändra attityder och på sikt uppnå jämställdhet både framför och bakom 

kameran. Det handlar bland annat om kunskap och om att öka synligheten. En viktig 

fråga är att arbeta för att fler kvinnor ska ha nyckelfunktioner i fler och större 

produktioner. Inom ramen för Filminstitutets handlingsplan för ökad jämställdhet tar 

Filminstitutet löpande fram jämställdhetsrapporter. 2021/2022 års rapport heter ”406 

dagar – en tidsfråga” och belyser skillnaden mellan kvinnor och män i den tid det tar för 

filmskapare att få klart sina filmer. Rapportens innehåll kommer att vara underlag för 

fortsatta diskussioner och samtal om varför det ser så olika ut mellan kvinnor och män, 

vilken förändring som behövs och hur den kan genomföras. 

 

Filminstitutet ställer efter Metoo krav på Green-card, ett krav som innebär att en 

stödmottagande producent ska ha genomgått en utbildning om diskriminerings- och 

arbetsmiljölagstiftning, med fokus på sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier 

för att vara berättigad fullt produktionsstöd.  Filminstitutet erfar att nivån på deltagande 
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på utbildningar över tid är högt, dock har uppföljning under 2021 inte genomförts då 

handläggning av krisstöd till filmbranschen har prioriterats. 

 

Databasen Nordic Women in Film är en annan del av Filminstitutets jämställdhetsarbete. 

Databasen och webbplatsen tillgängliggör namnposters, fördjupande artiklar, intervjuer 

och filmklipp som verkar för att sprida kunskap och medvetenhet om kvinnors 

professionella insatser på filmens område, i ett historiskt perspektiv och i samtiden. 

Genom ett formulär på webbsidan ges även möjlighet att genom redaktören komma i 

kontakt med ett stort antal kvinnliga filmarbetare i kreativa funktioner, vilket blir ett 

praktiskt verktyg för den aktiva filmbranschen. 

 

  
Utfall för året 

Vems blick, vems berättelse? 

Filminstitutet bjöd tillsammans med Film & TV- Producenterna, SF Studios och 

Teaterförbundet för scen och film i samverkan med #skådespelorskorsomrasifieras och 

#tystnadtagning den 8 mars 2021 in den svenska film- och tv-branschen till ett digitalt 

kunskapsmöte ”Vems blick, vems berättelse?”. Mötet avhandlade hur branschen kan 

verka för ökad inkludering och representation av personer som rasifieras. Medarbetarna 

på Filminstitutet tog därefter del av mötet och genomförde en workshop i ämnet. 

 

Statistik över könsfördelning 

Filminstitutet samlar löpande statistik över könsfördelning inom filmproduktioner och har 

under 2020 även förberett en metod för insamling av statistik för personer bakom 

kameran med utländsk bakgrund. Insamlingen påbörjas 2022 via Filminstitutets digitala 

ansökningstjänst. 

 

För de filmer som erhåller produktionsstöd räknas löpande hur könsfördelningen förhåller 

sig mellan nyckelpositionerna regissör, manusförfattare och producent. Sedan räkningen 

påbörjades har jämställdheten varierat över åren, framför allt mellan de olika 

funktionerna och inom lång spelfilm. Lång dokumentärfilm och kortfilm har generellt 

över åren haft en stabil och jämnare fördelning. Efter en minskning av andelen kvinnor 

2020 är åter fördelningen mer jämställd inom dessa kategorier 2021. Den långa 

spelfilmen har varierat betydligt mer. För lång spelfilm är det avsevärt färre filmer som 

får stöd, vilket innebär att en enskild film innebär stor påverkan på 

jämställdhetsstatistiken. Konsulentstödda långa spelfilmer visade en minskning av 

kvinnor på positionerna regissör och manus under 2021. Samtidigt ökade andelen 

kvinnliga producenter för lång spelfilm, där det nu är en tydlig övervikt av kvinnor.  

 

Konsulentstödda långa spelfilmer har över åren haft högre andel kvinnor på 

nyckelpositioner jämfört med marknadsstödda filmer. Under 2021 syns dock en kraftig 
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ökning inom manus med 60 procent kvinnliga manusförfattare. 2019 sjösatte 

Filminstitutet en manussatsning som syftade till att främja kvinnliga manusförfattare att 

skriva för en stor publik. Två av årets marknadsstödda filmer är projekt som valdes ut i 

satsningen och bidrar till den höga andelen kvinnliga manusförfattare inom denna 

kategori. Jämförelsevis fattas få stöd inom ramen för marknadsstödet (4–5 per år), vilket 

innebär att varje beslut ger en stor påverkan. 

 

Under året togs 85 produktionsstödsbeslut inkluderat alla sorters film. Tre projekt på 

samiska har fått stöd och en animerad kortfilm för barn på jiddisch. I snitt hade 44 

procent av alla 85 beslut kvinnliga regissörer, 51 procent kvinnliga manusförfattare och 

56 procent kvinnliga producenter. 

 

 

Mänskliga rättigheter  

Väsentliga frågor för Filminstitutet 

En viktig fråga för Filminstitutet är att arbeta med mänskliga rättigheter och att verka för 

ett demokratiskt samhälle. Filminstitutet har i enlighet med sina mål för den nationella 

filmpolitiken särskild fokus på frågor om yttrandefrihet och att barn och unga har goda 

kunskaper om film och rörlig bild. Filminstitutet verkar hela tiden för att stärka 

yttrandefriheten och öka filmkunnigheten vare sig det är genom den stödgivande 

verksamheten, i det ständiga arbetet med belysande av filmen och samtal om filmen, i den 

filmpedagogiska verksamheten eller inom Filminstitutets interna organisation. 

 

Väsentliga risker på området – för Filminstitutet 

Filmkunnighet bidrar till att ge likvärdiga förutsättningar för människor att delta i det 

demokratiska samtalet, utforska det konstnärliga språket, få en bredd i utbudet och 

möjligheter till eget skapande av film. Ett bristande engagemang från Filminstitutet vad 

gäller filmkunnighet riskerar att leda till att människor får minskade möjligheter att delta i 

det filmkulturella samtalet och förstå film. Ett bristande arbete med en stärkande av 

yttrandefrihet och det offentliga samtalet riskerar att leda till ett fattigare utbud av film, 

och en begränsad grogrund för nya idéer och tankar på filmens område. 

 

Filminstitutets styrning på området inklusive policydokument, ledningssystem och 

särskilda roller 

Yttrandefrihet och det offentliga samtalet 

Ett av målen för den nationella filmpolitiken är att bidra till att stärka yttrandefriheten och 

det offentliga samtalet. Detta mål är en naturlig del i den stödgivande verksamheten, då 

filmen i sig stärker det offentliga samtalet, och Filminstitutets stöd möjliggör för filmare 

att utöva sin yttrandefrihet. Målet nås även genom kontextualiserade och kuraterade 
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visningar och samtal om film, främst inom ramen för Filminstitutets publika 

verksamheter Cinemateket, Filmrummet och filmarkivet.se. 

 

Barn och unga - filmkunnighet 

Ytterligare ett av målen för den nationella filmpolitiken är att barn och unga har goda 

kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande. Enligt artikel 27 

i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt att fritt delta 

i samhällets kulturella liv och att njuta av konst. En central förutsättning för detta när det 

gäller rörlig bild är filmkunnighet[1]. Filmkunnighet är också en av tolv kompetenser inom 

Medie-och informationskunnighet (MIK). I takt med att filmen och den rörliga bilden blir 

allt viktigare kan rörlig bild-och filmkunnighet idag likställas med läs-och 

skrivkunnighet. Frågan har även aktualiserats av UNESCO. 

 

Nationella minoriteter 

Filminstitutet har fått i uppdrag från regeringen att främja tillgången till film för barn och 

unga på de nationella minoritetsspråken. För att uppfylla regeringens uppdrag har 

Filminstitutet utarbetat en organisationsövergripande strategi. I denna strategi ingår bland 

annat filmpedagogisk undervisning, olika riktade insatser och två särskilda stöd. Det ena 

stödet omfattar kommunala och regionala filmpedagogiska insatser medan det andra 

stödet omfattar spridning- och visningsinsatser. 

 

Utfall för året 

Filmpedagogiskt material 

För att öka filmkunnigheten och för att underlätta för lärare att arbeta med film i skolan 

producerar Filminstitutet kontinuerligt olika pedagogiska material som kostnadsfritt 

tillgängliggörs på Filminstitutets webbplats. I slutet av 2021 publicerades En 

filmhistorisk resa, som främst riktar sig till svensk- och bildlärare på högstadiet. 

Materialet visar varför filmkunnighet är nödvändigt för att hantera och förstå dagens 

medielandskap och består av lektionsupplägg med filmklipp från några av de första 

svenska filmerna fram till 2000-talet, där läraren får möjlighet att förmedla en djupare 

kunskap om hur till exempel klippning eller redigering, som idag enkelt kan göras i 

mobilen, vuxit fram under förra seklet.  

 

Filmhandledning 

Filminstitutet har under året producerat 22 nya filmhandledningar till filmer från fem 

världsdelar och 14 olika länder. Antalet nedladdningar av filmhandledningar har under 

 
[1] Film är ett konstnärligt uttryck men kan också liknas vid ett språk. På samma sätt som man lär sig läsa och skriva 
behöver man lära sig rörliga bildens språk. Som alla språk behöver man förstå var det kommer ifrån och hur det kan 

utvecklas. Filmen är också en spegling av vårt samhälle. I dagens digitaliserade samhälle, där den rörliga bilden tagit en 

central plats i alla former av kommunikation och konstnärliga uttryck är ökad filmkunnighet för alla barn och unga är en 
likvärdighetsfråga och bör därför få större plats inom utbildningsvärlden. För att nå målet behöver Filminstitutet samverka 

med ett stort antal organisationer på olika nivåer inom olika politikområden. 



13 

året ökat med 33 procent, till drygt 25 600. Förklaringar kan, utöver nya samarbeten, 

sökas i den ökade tillgänglighet som anpassningen till pandemin fört med sig. Film i 

skolan-dagarna i digital form har till exempel nått en större publik över hela landet.  

 

Webbinarie - Sex, relationer och film 

För att säkerställa att blivande lärare får kompetens att undervisa om sexualitet, samtycke 

och relationer har regeringen infört nya examensmål i lärarutbildningarna som började 

tillämpas höstterminen 2021. Genom webbinariet Sex, relationer och film lyfte 

Filminstitutet tillsammans med RFSU och UR fram filmens pedagogiska och konstnärliga 

potential i sammanhanget. Webbinariet, som riktade sig till lärare, blivande lärare och 

skolhuvudmän, spelades också in och har hittills nått över 900 personer, utöver de ca 300 

personer som följde sändningen. Både utbildningsministern och ministern för högre 

utbildning och forskning deltog, 

 

Samarbete med högskolor och universitet 

Trots att film och rörlig bild är väl förankrade i skolans styrdokument beror det i hög grad 

på den enskilda lärarens intresse och initiativ hur mycket och på vilket sätt film och 

filmskapande integreras i undervisningen. Många gånger är problemet att läraren inte 

själv fått med sig den kompetensen under sin utbildning. Därför har Filminstitutet under 

året tillsammans med berörda regioner kontaktat utvalda högskolor och universitet för ett 

gemensamt utforskande samtal kring filmens plats på lärarutbildningarna.  

 

Mediekunniga medborgare – en förutsättning för demokratin 

På uppdrag av regeringen koordinerar Statens medieråd den nationella kraftsamlingen för 

stärkt medie- och informationskunnighet. Vid Bok- och biblioteksmässan deltog 

Filminstitutet tillsammans med några av det nationella nätverket MIK Sveriges aktörer 

och delade med sig av sina bästa verktyg för en starkare demokrati. 

 

Stöd till filmverksamhet på de nationella minoritetsspråken   

Som ett led i Filminstitutets uppdrag att tillgängliggöra film för barn och unga på de 

nationella minoritetsspråken har stöd fördelats till filmverksamhet och visning och 

spridning av film. Tio projekt har beviljats 843 000 kronor i stöd. Bland de som beviljats 

stöd finns bland annat Pajala kommun, som ska starta filmkurser inom Kulturskolan där 

meänkielin får ta plats, Tehara media, som arrangerat filmvisning och samtal på 

Internationella Romadagen och Haparanda kommun som ska arbeta språkstärkande med 

VR-teknik.  

 

Filminstitutet har deltagit på regionala och nationella konferenser kring nationella 

minoriteter för att sprida kunskap om stöden. Filminstitutet har även haft enskilda samråd 

med nationella minoritetsorganisationer kring filmens möjligheter men också i samarbete 
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med andra kulturmyndigheter med liknande uppdrag, till exempel Kulturrådet och 

Kungliga biblioteket.  

 

Internationella aspekter på spridning av film 

Filminstitutet har under 2021 försökt nå ut med filmer som sprider värderingar vad gäller 

bland annat demokrati och alla människors lika värde. Den svenska dokumentärfilmen 

har ur denna aspekt haft stort internationellt genomslag med titlar som Children of My 

Enemy om barn som sitter fast i flyktingläger i Syrien, Sabaya om yazidiska kvinnors 

situation i flyktinglägren och Fly So Far om den oerhört strikta abortlagstiftningen i El 

Salvador och dess effekter. Extra vikt har lagts vid att ha goda relationer med 

filmfestivaler i MENA-regionen, Latinamerika, Asien och Afrika söder om Sahara. När 

det gäller samarbetet med internationella festivaler vägs också in en bedömning av den 

politiska situationen i det aktuella landet. 

 

Filminstitutet ser över hur man på bästa sätt kan få fram bättre kvalitativa jämförelsetal 

kopplat till styrningen. 

 

 

Hållbar informationshantering och motverkande av korruption 

 

Väsentliga frågor för Filminstitutet 

Antikorruption 

Filminstitutets verksamhet genomsyras av transparens, objektivitet och proportionalitet. 

Filminstitutet arbetar förebyggande mot korruption och området är en väsentlig fråga mot 

bakgrund av att svenska filmbranschen är förhållandevis liten. Medarbetare och konsulter 

är därför särskilt vaksamma över de situationer som kan uppstå. 

 

Informationshantering 

Ett viktigt verktyg för att uppnå antikorruption är att ha en väl fungerande 

informationshantering i enlighet med gällande lagar och förordningar. Filminstitutets 

information ska behandlas som en värdefull resurs som hanteras på ett ansvarsfullt och 

strukturerat sätt. En effektiv, enhetlig och långsiktig informationshantering bidrar till en 

transparens, en effektiv organisation, förebygger oförutsedda kostnader och minskar 

personberoendet. Löpande sker en genomlysning och förtydligande av processerna för 

beslutsdokumentation och uppföljning av ansvariga handläggares ärendebalanser2 för 

ledningen.  

 
2 Filminstitutet lyder inte under Myndighetsförordningen och åläggs därför inte att som myndigheter årligen lämna in en 

förteckning (JK-lista) till Justitiekanslern (JK) över de ärenden som inkommit före den 1 juli året innan, men som inte 
avslutats vid årets utgång. Filminstitutet behöver dock för sin egen verksamhets skull ha god kontroll över sin totala 

ärendebalans och följa de rutiner som Informationsförvaltningen tagit fram för detta. 
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Väsentliga risker på området – för Filminstitutet.  

Filminstitutet fördelar stöd till filmbranschen i form av stöd till utveckling, produktion 

och distribution. Den svenska filmbranschen är förhållandevis liten, vilket kan innebära 

risk för vänskapskorruption. Det är därför av yttersta vikt att Filminstitutets beslut inom 

stödverksamheten präglas av transparens, objektivitet och proportionalitet. Samma 

principer ska gälla genomgående i hela Filminstitutets verksamhet. 

 

Filminstitutets styrning på området inklusive policydokument, ledningssystem och 

särskilda roller  

Offentlig upphandling 

Filminstitutets verksamhet lyder sedan 2006 under lagen om offentlig upphandling. 

Genom Filminstitutets interna upphandlingspolicy förbinder sig verksamheten till vissa 

förhållningsregler gällande upphandling av varor och tjänster vilket bidrar till att 

minimera risken för rättsosäkra upphandlingar och diskriminering av leverantörer. Vid 

Filminstitutets upphandlingar ska hänsyn alltid tas till pris, kvalitet, miljö och mångfald. 

Därtill ska upphandlingar alltid genomföras på ett opartiskt, transparent och 

standardiserat sätt, vilket bidrar till en objektiv process där risken för särbehandling av 

leverantörer minskar. När Filminstitutet är anslutet till ett av Kammarkollegiet 

upphandlat statligt ramavtal vilket omfattar den vara eller tjänst Filminstitutet har behov 

av, ska avrop ske från ramavtalet oavsett storleken på avropet. På så sätt säkras 

objektivitet i upphandlingar även under direktupphandlingsgränsen. Kammarkollegiet har 

i egenskap av centraliserad inköpssamordnare god möjlighet att följa upp krav på 

miljömässiga och sociala hänsyn i upphandlingar vilket bidrar till mer hållbara inköp för 

Filminstitutet.  

 

Informationssäkerhetspolicy 

Filminstitutets informationssäkerhetspolicy anger hur Filminstitutet ska förhålla sig till 

informationssäkerhet, åtminstone i elektroniskt hänseende. Policyn utgör grunden för ett 

systematiskt arbete med informationssäkerhet, som ger en ändamålsenlig nivå av skydd 

och kvalitet i Filminstitutets informationshantering. Informationssäkerhetsarbetet ska 

stödja den generella styrningen av Filminstitutet och möjliggöra digitalisering av 

verksamheten. Ett aktivt informationssäkerhetsarbete bidrar även till att skapa trygghet 

för medarbetare och samarbetspartners samt att minska/undvika skador. 

 

Jäv 

Filminstitutets policy om jäv och andra intressekonflikter utgår från gällande lagstiftning 

och tydliggör jävsregler i stödhanteringen samt vad som gäller för anställdas bisyssla. 

Filminstitutets rutinbeskrivning för hantering av jävssituationer syftar till att motverka 

korruption och åstadkomma ett mer enhetligt arbetssätt. Bedömning om förekomsten av 

jäv sker i varje enskilt fall. Samtliga stöd är dokumenterade i riktlinjer beslutade av 
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Filminstitutets styrelse utifrån gällande statsstödsregler och filmstödsförordningen. 

Riktlinjerna finns publicerade på Filminstitutets hemsida. Under pandemin har avsteg 

från beslutsordningen gjorts. De riktlinjer som tagits fram för att fördela krisstöd har 

istället beslutats av vd. Detta för att möjliggöra en skyndsam hantering. De riktlinjer som 

på detta sätt beslutats av vd delges styrelsen för kännedom.  

 

Dataskydd 

Filminstitutets arbete med dataskyddsfrågor till följd av dataskyddsförordningen regleras 

av ett antal styrdokument vilka beslutats i början av 2019. I egenskap av en 

myndighetsliknande organisation har Filminstitutet frivilligt valt att inrätta en 

dataskyddsombudsfunktion i form av en grupp bestående av medarbetare från 

Informationsförvaltning och Juridik. 

 

Utbildningsinsatser 

Filminstitutets kontinuerliga arbete med interna utbildningar om informationshantering, 

diarieföring, arkivering och informationssäkerhet samt utlämnande av allmänna 

handlingar, stöd till och uppföljning av detta bidrar till att förbättra organisationens 

förmåga att efterleva lagar och regelverk, såsom offentlighetslagstiftningen och lagen om 

offentlig upphandling. Utbildningsinsatserna bidrar till att verksamheten successivt får 

bättre kontroll över sin egen information, att alla arbetar effektivt och enhetligt samt att 

kvaliteten, kvantiteten och informationssäkerheten höjs. Viktiga aspekter är även 

allmänhetens insynsrätt samt framtida forskningsbehov. 

 

Utfall för året  

Förteckning av verksamhetsinformation 

Under året har Filminstitutet arbetat vidare med förteckningen av 

verksamhetsinformation, inom ramarna för projektet Ordna och förteckna. Offentlighets- 

och arkivlagstiftningen ställer krav på att Filminstitutet har en förteckning som 

presenterar den analoga och elektroniska information som finns i verksamheten och hur 

man hittar den. Det underlättar allmänhetens rätt till insyn och tillgängliggörandet av 

verksamhetsinformation till forskare, men bidrar också till ökad förståelse och bättre 

uppföljning av styrningen, utvecklingen och förvaltningen av stiftelsen, samlingar och 

fastigheter, och svensk films utveckling, genom exempelvis dokumentation av 

Filminstitutets stödgivning med tillhörande statistik, branschfrämjande insatser och 

internationellt arbete. En god arkivförteckning är också väsentlig för att upprätthålla 

förtroende för Filminstitutet, både internt som externt, vilket gynnar en effektiv och 

drivande organisation, förebygger oförutsedda kostnader och minskar personberoendet.  

 

Uppdatering av policy och nya funktioner 

Under 2021 har både Filminstitutets upphandlingspolicy och hanteringsanvisningar för 

upphandlingar och avtal uppdaterats. Nya smarta funktioner för uppföljning av och 
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kontroll över Filminstitutet upphandlings- och avtalsärenden har också tagits fram och 

implementerats i Platina. Informationsförvalting och Juridik har genomfört fem 

utbildningstillfällen i detta område för Filminstitutets personal i syfte att få en säkrare och 

mer hållbara inköpsprocesser. 

 

E-portalen 

Filminstitutet har under året fortsatt arbeta med övergången från pappersbaserade 

arbetsrutiner till förmån för en helt digital hantering av all stödhandläggning. Under våren 

2021 implementerades Filminstitutets webbaserade ansökningsportal ”E-portalen” i 

vilken stödsökande skapar användarkonton, ansöker om och laddar upp bilagor digitalt. 

Handlingarna registreras automatiskt i Filminstitutets diarium. Denna utveckling bidrar 

till ökad informationssäkerhet och ett effektivt arbetssätt, en minskad förbrukning av 

papper och mindre posthantering/skanning. 

 

Ingen korruption har konstaterats under det gångna året. 

 

Ingen personuppgiftsincident har rapporterats till Datainspektionen under det gångna året. 

 

 

 

 

 

 

Godkänt och granskat av Filminstitutets styrelse vid styrelsesammanträde den 8 februari 

2022 


