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Omslag: Clara Sola är en spanskspråkig dramafilm från 2021, i regi av Nathalie Álvarez Mesén och med 

manus av henne i samarbete med María Camila Arias. Filmen är en samproduktion mellan sex länder. På 

Guldbaggegalan 2022 tilldelades filmen fem guldbaggar, bland annat i kategorierna bästa film, bästa regi 

och bästa manus. Foto: Hobab 
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Vd har ordet 

 

 

Det gångna året innebar år två av coronapandemin. Om 2020 var misströstans år så präglades 2021 

av frågan om återstart. När ska verksamheten starta igen, vad ska verksamheten återstartas till och 

vad blir det nya normala?  

 

Pandemin har drabbat filmbranschen hårt. Sedan våren 2020 har Filminstitutet tilldelats över en 

miljard kronor att fördela i krisstöd till svensk film. Pengarnas syfte har varit att kompensera 

intäktsbortfall och nya kostnader som uppstått på grund av virusets framfart. Filminstitutet har 

prioriterat att på ett effektivt och rättssäkert sätt hantera krisstöden, vilket resulterat i att de snabbt 

nått ut och möjliggjort maximal nytta.  

 

De senaste åren har det också blivit tydligt att filmen i Sverige och internationellt står inför 

omvälvande förändringar givet digitaliseringen och förändrade tittarvanor. Filminstitutet behöver 

därför klara av att utveckla verksamheten i takt med de omvärldsförändringar vi ser. En mycket 

viktig del av detta arbete är rekryteringen av Filminstitutets nya vd Anette Novak som tillträder i 

april 2022. 

 

Även om coronapandemin medförde utmaningar för Filminstitutet som organisation, har den ändå 

inneburit några positiva inslag. Vi kunde exempelvis under året bli mer inkluderande när det gäller 

möten och vissa publika evenemang. Att fysiska möten ersattes med digitala gav oss större räckvidd 

– både ut i landet och internationellt. När det gäller publika evenemang har vi blivit mer flexibla och 

mindre bundna av den fysiska platsen.  

 

Under det gångna året har vi dragit många lärdomar som vi kommer att ha stor nytta av även när den 

akuta pandemin är över. Vi har lyckats bibehålla stabiliteten i den ordinarie verksamheten samtidigt 

som vi varit snabba på att ställa om arbetssätt, prioriteringar och målsättningar till följd av 

coronapandemin. Det har ställt höga krav på medarbetarnas flexibilitet. Jag vill särskilt peka på att 

Filminstitutet under 2021 antog ett mer adaptivt förhållningssätt till verksamheten och omvärlden. 

Det innebär att vi nu är beredda att kontinuerligt förändra våra mål och vårt arbetssätt samt inte minst 

erkänna att framtiden är oviss. 

 

Mathias Rosengren, tillförordnad vd  
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Filminstitutets 
uppdrag 

Stiftelsen Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för 

upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Filminstitutet bevarar och tillgängliggör 

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. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter 

som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör Filminstitutet för fler att 

skapa, uppleva och berikas av film.  

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). Enligt denna 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. De filmpolitiska 

målen följer till stor del de kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009. Filminstitutets 

uppdrag konkretiseras årligen i regeringens riktlinjebeslut. 

 

Målen för den nationella filmpolitiken: 
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Av regeringens riktlinjer 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. Filminstitutet 

ska bland annat också ansvara för statistikinsamling, omvärldsanalys och uppföljning av svensk 

filmproduktion och filmpolitiska insatser samt utse råd bestående av sakkunniga personer med syfte 

att ha en rådgivande roll i utformningen av filmstöden och i andra för rådsaktörerna relevanta frågor. 

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

filmområdet.  

 

Under 2021 har Filminstitutet haft ett särskilt uppdrag att i dialog med kommittén Demokratin 100 år 

uppmärksamma kulturens betydelse i det demokratiska samhället. Filminstitutet har också deltagit i 

strategin för regionalt tillväxtarbete 2014–2020. Ytterligare ett uppdrag har varit att följa upp de 

krisstöd som fördelades under 2020 med anledning av coronapandemin.  

 

Från nationella mål till verksamhet 

För att ta ett helhetsgrepp om de filmpolitiska målen samlar Filminstitutet all verksamhet i tre 

fokusområden: Stärka den svenska filmen, Öka tillgängligheten till och kunskapen om film samt Ett 

drivande och effektivt Filminstitut.  

 
 

 

Coronarelaterade effekter och insatser 
 

 

Pandemin fortsatte under 2021 att påverka Filminstitutets verksamhet på olika sätt.  

När rekommendationerna om hemarbete kom i mars 2020 ändrades rutinerna för arbetet över en natt. 

Även under större delen av 2021 jobbade alla som kunde hemifrån. Filminstitutet fortsatte att 

utveckla digitala verktyg för att kunna distansarbeta. Från och med den 1 oktober började återstarten 

för arbete på kontoret. Filminstitutet testar dock nya hybrida lösningar för att längre fram kunna 

utvärdera vad som är bäst utifrån ett verksamhetsperspektiv.  

 

Av den egna verksamheten påverkades den utåtriktade delen som tvingades stänga ner under våren. 

Sammantaget berördes inte Filminstitutets budget under 2021 i någon större omfattning, då ett antal 

kostnadsbesparingar genomfördes för att balansera minskade intäkter.  

 

Den verksamhet som hanterar stödgivning till produktion samt distribution och visning påverkades i 

stor utsträckning vad gäller arbetsbelastning. Precis som 2020 anlitades extra personal även 2021. 

Filminstitutet fortsatte att fördela krisstödet från regeringen under 2021. Totalt uppgick stödet från 

april 2020 till december 2021 till 1,071 miljarder kronor. 439 miljoner allokerades till 

produktionsledet och 515 miljoner kronor till visningsområdet. Resterande medel kommer att 

fördelas under 2022. 

 

Generella prioriteringar för krisstödshantering sedan april 2020 har varit att säkra utveckling och 

produktion av svensk film, svensk films väg till publiken samt att framåt säkra svensk films 

överlevnad efter pandemin. Under hösten 2021 fördelades också stöd för att främja möjlighet till 

omställning och nyorientering i nya förutsättningar att verka inom filmområdet. 
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Regeringens krisstöd har fyllt en viktig funktion för filmen och filmbranschen och har bevisligen 

fungerat. Branschen har varit positivt inställd till stödet och inga bolag som var verksamma när 

pandemin slog till har gått i konkurs. Situationen för de två stora biografägarna, som tillsammans står 

för cirka 85 procent av marknaden, är dock svår. De har inte kunnat kompenseras tillräckligt inom 

ramen för de befintliga krisstöden och krisförordningen.  

 

Det är dock för tidigt att undersöka effekterna av krisstöden i detalj, men en analys kommer 

förhoppningsvis att påbörjas under 2022.  

 

En del i en films finansiering kan vara Filminstitutets efterhandsstöd, PRS, som syftar till att 

stimulera investering i svensk film. Stödets beräkningsgrund utgår från en films antal biobesök och 

stödet har justerats för att kompensera nedstängningarna. Med denna tillfälliga förändring förhindras 

stora intäktsbortfall för samproducenter och finansiärer. En effekt av pandemins framfart är också en 

påskyndad utveckling att filmer alltmer premiärsätts på strömningstjänster. Filminstitutets stödsystem 

är fönsterneutralt men utmaningarna är att få tillgång till och korrekt data från strömningstjänsterna. 

Datan utgör nämligen grunden för att erhålla ett efterhandsstöd baserat på publikstorlek och 

biljettintäkter. Planen är att efterhandsstödets ändamålsenlighet och omfattning ska utredas under 

2022. 

  

Produktionsledets stora utmaningar ligger i att den långa tiden av ökade kostnader och merarbete för 

att hantera säkra inspelningsplatser har förbrukat resurser utan att några buffertar för framtida 

finansieringar har kunnat byggas. Intäkter kan med andra ord förväntas först något år efter att ett 

normalläge inträtt. För produktionsledet innebär uppskjutna premiärer att investerare (och 

produktionsbolag) får vänta med sina intäkter och därför avvaktar nya investeringar på en osäker 

marknad. Visningsledet har lidit hårt av restriktionerna för biografvisning, vilket resulterat i både 

svårigheter för långsiktig planering av lansering och visning samt kraftigt minskade intäkter från 

biografvisning. Även här saknas nu reserver för omställning och framtida nödvändiga investeringar.  

Utmaningen för både Filminstitutet och mottagare av Filminstitutets stöd är osäkerheten kring när 

pandemin är slut och vad ”det nya normala” kommer att innebära.  
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1. Stärka den 
svenska filmen 

Fokusområdet omfattar det arbete i verksamheten som bidrar till att det filmpolitiska målet 

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

landet samt målet att svensk film sprids allt mer utomlands och kvalificerat internationellt 

utbyte och samverkan sker på filmområdet.  

 

En förutsättning för att stärka den svenska filmen är en stark filmbransch. Att utveckla film från idé 

till färdig produktion ställer höga krav på alla inblandade. Det centrala är att i möjligaste mån skapa 

förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet. Produktionsbolag och enskilda upphovspersoner är 

sårbara, och att verka i ett litet språk- och marknadsområde som Sverige innebär stora finansiella 

risker. Filminstitutets stödmedel är många gånger avgörande för en films tillkomst. Med begränsade 

medel och en omvärld i förändring försöker Filminstitutet ständigt uppmärksamma och möjliggöra 

relevanta förändringar som på olika sätt kan bidra till att stärka den svenska filmen, bolagen och den 

enskilda filmskaparen. 2021 utmanades hela den svenska filmbranschen på samtliga ovanstående 

områden. Under året har Filminstitutet intensivt arbetat med att dämpa de negativa konsekvenser som 

filmbranschen drabbades av med anledning av pandemin. Den traditionella affärsmodellen, med 

biograffönstret som största intäktskälla, har luckrats upp som en konsekvens av publikrestriktioner 

och förändrade tittarvanor. 

 

Fokusområdet att stärka den svenska filmen präglades under 2021 av att, inom ramen för befintliga 

stödmedel och med fördelningen av regeringens krisstöd, skapa förutsättningar för svensk films 

överlevnad. Centralt under året var också att parallellt fortsätta den ordinarie stödfördelningen i 

möjligaste mån. I löpande samtal med branschföreträdare påtalades och underströks vikten av att 

utveckla projekt framåt och att fortsätta fatta beslut om produktionsstöd och årliga stöd som bidrar 

till kontinuitet både för visnings- och produktionsområdet. 
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Det svenska filmåret 2021  
 

Filmåret 2021 gick fortsatt i coronapandemins tecken. Det första halvåret präglades, liksom 

merparten av 2020, av nedstängda biografer och publikrestriktioner. I början av sommaren 

återöppnades biografer när restriktionerna lättade och en stor andel av årets filmer hade premiär 

under hösten. Totalt genererade svensk film under året cirka 760 000 biobesök, vilket var lägre 

jämfört med 2020 som hade ett starkt första kvartal för svensk film innan pandemin slog till.   

 

Under 2021 såldes drygt sex miljoner biobiljetter, en viss ökning jämfört med 2020 (5,7 miljoner) 

men på betydligt lägre nivå jämfört med innan pandemin. Antalet biobesök till svensk film är fortsatt 

kraftigt reducerat och marknadsandelen hamnade på 12,6 procent, vilket var lägre jämfört med 2019 

års marknadsandel (13,2 procent) och en halvering i marknadsandel jämfört med 2020. Den höga 

marknadsandelen 2020 förklarades till stor del av utebliven konkurrens. Hösten 2021 mötte dock de 

svenska filmerna stor konkurrens av tidigare uppskjutna internationella storfilmer, där James Bond-

filmen No Time to Die är ett tydligt exempel. Filminstitutets uppdrag att stötta en mångfald av filmer 

är oberoende av visningsfönster, men för svensk filmbransch är biograffönstret det primära 

intäktsfönstret. Branschen drabbades med andra ord hårt även under 2021. 

 

Totalt hade 264 långfilmer premiär i Sverige 2021, varav 224 var på biograf. 49 svenska långfilmer 

hade premiär, vilket är i nivå med antalet före pandemin. Av dessa hade dock enbart 36 premiär på 

biograf, vilket är lägre jämfört med både 2020 och 2019.   

 

1.1 Antal svenska långfilmspremiärer 2019–2021 

 

 
 

1.2 Topp 5 svenska filmer med flest biobesök 2021 

 

 Distributör Biobesök 

1. Sune – Uppdrag midsommar Nordisk Film 229 274 

2. Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton SF Studios 145 471 

3. Bamse och vulkanön Nordisk Film 76 842 

4. Utvandrarna SF Studios 73 926 

5. Eva & Adam SF Studios 46 989 
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Såväl internationellt som i Sverige syntes försök att kompensera de nedstängda biograferna med 

ökade satsningar på digitala plattformar. Under 2021 hade 13 svenska långfilmer premiär enbart 

digitalt eller på tv och flertalet lanserades i det närmaste simultant på biograf och vod. Intresset för att 

se film, inte minst svensk film, var fortsatt högt under året och det var digitala plattformar som stod 

för huvuddelen av konsumtionen. I Filminstitutets årliga publikundersökning som utfördes i 

november/december 2021, svarade över 80 procent att de brukar se minst en film i månaden. 45 

procent svarade att de sett minst en svensk långfilm under den senaste månaden. Tittandet ägde 

främst rum på digitala plattformar, drygt hälften svarade att den senaste svenska film de sett var via 

en abonnemangsbaserad strömningstjänst (svod) såsom Netflix eller Viaplay.   

 

Klart störst utbud av svenska filmer på vod-tjänster har de lokala svenska/nordiska tjänsterna. Störst 

antal svenska filmer har SF Anytime, följt av Cineasterna och C More. Mer än hälften av C Mores 

filmutbud består av svensk film.  

 

1.3 Antal filmer per vod-tjänst, andel svenska filmer       

 
 

 

Filminstitutets stöd har de senaste åren gått till en mångfald av filmer, som under 2021 fått 

genomslag både nationellt och internationellt. Bland de mest uppmärksammade filmerna under året 

var spelfilmerna Pleasure av Ninja Thyberg, Clara Sola av Nathalie Álvarez Mesén och Apstjärnan 

av Linda Hambäck. Av dokumentärerna röntes stort intresse för bland andra Sabaya av Hogir Hirori, 

Världens vackraste pojke av Kristina Lindström och Kristian Petri, samt Children of the Enemy av 

Gorkij Glaser-Müller. Bäst recensioner av årets svenska filmer fick filmen Clara Sola med ett 

genomsnittligt betyg på 4,02 (av 5 möjliga) och filmen vann Guldbaggen för bästa film 2021.  

 

De svenska premiärerna (på biograf såväl som vod) 2021 hade i snitt ett betygsindex på 2,99 av 5 

möjliga. Uppföljningen av svenska filmers betygsindex visar att de filmer som har fått stöd från 

Filminstitutet generellt har ett högre betygssnitt än de filmer som inte erhållit stöd. Orsakerna kan 

vara de kvalitativa krav den statliga stödgivningen har, men kan också vara ett resultat av utmaningar 

i att utveckla, paketera och finansiera en långfilm. 2021 års långfilmer med stöd hade 3,24 i 

genomsnittsbetyg, jämfört med 2,45 för filmer utan stöd.  
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1.4 Topp 5 svenska filmer med högst betygsindex 2021 

 

 Betyg 

1. Clara Sola 4,02 

2. The Seventeen 3,98 

3. Tigrar 3,87 

4. Världens vackraste pojke 3,87 

5. Pleasure 3,78 

 

1.5 Betygsindex, genomsnitt svensk film 2012–2021* 

 

 
* Dokumentärer utan stöd har exkluderats ur diagrammet på grund av att enbart ett fåtal filmer inom denna kategori har 

premiär varje år. 

 
Produktionsstöd till ny svensk film 
 

Att fördela produktionsstöd på ett ändamålsenligt, rättssäkert och transparent vis är en av 

organisationens huvuduppdrag. Den fortsatta strategin under 2021 har varit att säkra utveckling och 

produktion i förhållande till coronapandemins effekter. Branschen har skaffat sig god kunskap och 

erfarenhet av att genomföra inspelningar trots restriktioner. Det kvarstår dock utmaningar både inom 

produktion och finansiering av svensk filmproduktion.  

 

Nya aktörer, nya tittarbeteenden och nya affärsmodeller har förändrat landskapet för svensk film. 

Osäkerheten som pandemin fört med sig har bidragit till en större andel projekt som inte kräver 

internationell finansiering. Kopplat till detta syns en ökad nivå på insatser från traditionella 

finansiärer, minskat privat kapital samt ett större intresse från vod-aktörer för den långa spelfilmen. 

Den snabba förändringen av ”fönsterpolitiken” har lett till nya modeller av samarbeten mellan 

traditionell finansiering och strömningsaktörer. Med tanke på den snabba förändringstakten behöver 

Filminstitutet ha beredskap för en större flexibilitet. Parallellt med de stora förändringarna i 

filmlandskapet och dess affärsmodeller har också produktionskostnaderna skjutit i höjden. Med 

Filminstitutets nuvarande ordinarie stödbudget kommer det framåt sannolikt krävas högre stöd till 
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enskilda projekt, vilket leder till färre titlar med produktionsstöd per år och i förlängningen risk för 

en minskad bredd och mångfald i det svenska filmutbudet. 

 

Produktionen av film höll i gång under året och antalet premiärfärdiga filmer som väntar på att möta 

sin publik blir därmed allt fler. Totalt inkom 894 ansökningar för filmprojekt gällande utvecklings- 

eller produktionsstöd under året. Det var en minskning jämfört med 2020 då det inkom 1 015 

ansökningar. Implementeringen av digital mötesform har dock ökat tillgängligheten och gett 

möjlighet till fler möten, vilket gynnar sökande från hela landet. 

 

Under året beviljades totalt 85 produktionsstödsbeslut. Tre projekt på samiska har fått stöd samt en 

animerad kortfilm för barn på jiddisch. I snitt 44 procent av alla 85 beslut hade kvinnliga regissörer, 

51 procent kvinnliga manusförfattare och 56 procent kvinnliga producenter. Dock återfanns bara tre 

kvinnliga regissörer av 18 beslut inom lång svensk spelfilm, marknadsstöd och Moving Sweden 

inkluderat.  

 

 

Lång spelfilm 

 

Det totala antalet ansökningar för svensk lång spelfilm 2021 var 418. Av dessa var 54 riktade till barn 

och unga och 99 till Moving Sweden. Siffrorna var i paritet med 2020, men en minskning i 

ansökningar jämfört med 2019 då den särskilda satsningen på kvinnliga manusförfattare samt 

satsningen på ungdomsfilm innebar ett ökat antal ansökningar. Av tio utvalda projekt i Filminstitutets 

satsning på att uppmuntra kvinnliga manusförfattare att skriva berättelser som kräver en hög budget 

och för en stor publik, vidareutvecklades två projekt i samarbete med producent under 2021. Årets 

marknadsstöd hade 60 procent kvinnliga författare. 

 

Vid sidan av förlagor syns ett ökat intresse att utveckla genrefilm inom äventyr, framtidsskildringar 

och skräck. Utmärkande är också behovet av ett tidigt LOI1 för att kunna knyta nyckelpersoner till 

projektet och säkra finansieringen. Skälet är den arbetskraftsbrist till följd av högkonjunkturen som 

präglar dramaserieproduktionen. Under 2021 var efterfrågan på producenter, regissörer och författare 

till serieproduktionen stor, vilket delvis lämnade utrymme för nya röster och talang.  

 

Årets stödgivning till produktion innefattade både konstnärligt intressanta filmer och filmer med 

potential att attrahera en stor inhemsk publik. Av sju projekt med stöd från konsulent var sex 

originalberättelser. Sammantaget visade 2021 års produktionsstöd på en bredd i repertoaren, både vad 

gäller genrer, publik och tematik. 

 

 

Barn- och ungdomsfilm 

 

Under 2021 inkom 54 ansökningar för filmprojekt inom lång spelfilm för barn och ungdom och fem 

ansökningar inom lång dokumentärfilm för barn och ungdom. Antalet ansökningar inom lång 

spelfilm låg i linje med 2020, men med en större andel ansökningar till ungdomsfilm. För 

dokumentären halverades antalet ansökningar. Generellt sett håller projekten en hög kvalitet och det 

är fler etablerade bolag och kreatörer som satsar på barn- och ungdomsfilm. Ett skäl till detta kan 

vara att det fortsatt finns en publik för barnfilmen på bio och att strömningstjänsterna visat intresse 

 
1 LOI, Letter of intent/En bekräftelse på produktionsstöd från Filminstitutet 
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för ungdomsfilmen. På grund av den stora efterfrågan på kreatörer och medverkanden fick några 

långt gångna projekt skjuta upp sin utveckling, då nyckelpersoner blev uppbokade i andra uppdrag.  

 

Under året gavs åtta projekt produktionsstöd genom konsulent. Inom spelfilm en ungdomsfilm, en 

originalhistoria för tweenies (mellan barn och tonår), en animation, en live action för de allra minsta 

samt två kortfilmer. Inom dokumentär stöttades två långfilmer riktad mot ung publik. I 

marknadsstödsordningen fick ytterligare en barnfilm stöd. Repertoaren för den unga publiken är bred 

och intresset för målgruppen ökar. Några projekt från satsningen på ungdomsfilm 2019 fortsatte sin 

utveckling under året, och det fanns även ett intresse från strömningstjänsterna för dessa projekt.  

 

Flera av årets premiärsatta filmer nådde internationella festivaler, fick nomineringar och priser samt 

goda betyg från kritiker. Coronapandemin har dock haft en negativ påverkan för filmerna på biograf 

och speciellt svårt var det för de titlar som inte har starka varumärken.  

 

 

Dokumentärfilm 

 

Det finns ett stort intresse i befolkningen för svenska dokumentärfilmer. En majoritet, 76 procent, 

svarar i Filminstitutets publikundersökning att de är intresserade eller mycket intresserade av svensk 

dokumentärfilm. Produktionsstöd till 21 långa och fyra korta dokumentärfilmer beviljades under 

2021 och det var nästan dubbelt så många långa dokumentärfilmer som 2020. Det beror sannolikt på 

pandemins inledande konsekvenser och att producenter under 2021 lyckades slutföra ett flertal 

utdragna finansieringar av projekt. Sammantaget uppvisar filmerna en stor bredd i ämnen, perspektiv, 

och berättargrepp utifrån många originella perspektiv med både nationell som internationell potential. 

 

Under 2021 inkom sammanlagt 224 ansökningar, varav 187 för lång dokumentärfilm och 37 för kort 

dokumentärfilm. Det motsvarar ungefär samma antal som år 2020 för lång dokumentär men färre för 

kort dokumentärfilm. Även färre ansökningar av projekt med internationell karaktär och med högre 

budgetar inkom. Det kan vara en konsekvens av coronapandemin som försvårat för denna typ av 

projekt och som lett till ett mer lokalt fokus. Den tidigare affärsmodellen är satt ur spel och 

finansiering och distribution av projekt är fortsatt utmanande och tidskrävande. Filminstitutets stöd är 

avgörande för utvecklingen av både projekt, bolag och den kreativa ambitionen. Många projekt är i 

behov av flera utvecklingsstöd, som tillåter filmarna att skapa förutsättningar för att arbeta kreativt 

och strategiskt med både innehåll och finansiering. 

 

Antalet ansökningar till internationella samproduktioner var liksom 2020 tolv och sex projekt erhöll 

produktionsstöd. Majoriteten är nordiska samarbeten som både utvecklar kreatörer och långsiktiga 

samarbeten över gränserna. 2021 lanserades filmerna i satsningen GLÖD, korta dokumentärer på de 

nationella minoritetsspråken.  

 

 

Kortfilm och nya format 

 

Under 2021 inkom 220 ansökningar till kort spelfilm och nya format, vilket är färre än 2020. Totalt 

beviljades, liksom 2020, produktionsstöd till 25 projekt varav två till barn och unga. Bland de 

sökande fanns en stor variation vad gäller erfarenhetsgrad. Tidigare års trend att erfarna kortfilmare 

utvecklar långfilm och att kortfilmsregissörer anlitas i dramaserieproduktion fortsatte.  
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Ansökningarna till stöd för nya format var som tidigare få. Projekten utmanades av begränsad 

finansiering och få distributionskanaler. Flera nya format kräver speciell teknik som inte alla har 

hemma, så som VR (virtual reality) och 360 bio. Det har under pandemin lett till svårigheter att visa 

projekt för både finansiärer och publik. De enda kvalificerade ansökningarna som inkom var VR, 

varav ett projekt fick ett löfte om produktionsstöd. Det har tidigare gjort satsningar på komedi, skräck 

och sci-fi, och det syns fortfarande i ansökningarna. 

 

Tematiskt var det återkommande stora frågor, så som psykisk ohälsa, klimat, familj och utanförskap. 

Många ensamma sökte, det vill säga en och samma person axlar rollerna som regissör, 

manusförfattare och producent. Det kan vara ett resultat av färre mötesplatser att knyta kontakter på 

och att många filmarbetare som tidigare arbetat på kortfilm var uppbokade på dramaserieproduktion. 

Bristen på mötesplatser gjorde också att de som gått ut en filmutbildning eller gjort sin första film 

hade svårt att skapa nya nätverk och initiera samarbeten.  

 

Sökande från regioner med produktionscentrum har en större erfarenhet av professionella 

ansökningar med hög kvalitet. För att öka kunskapen om ansökningsförfarandet och spridningen av 

ansökningar till Filminstitutet över landet, mötte kortfilmskonsulenten under året talang runt om i 

landet, ofta i samarbete med filmregioner eller utbildningar.  

 

 

Efterhandsstöd  

 

Filminstitutet har två efterhandsstöd: Publikrelaterat stöd (PRS) och Stöd till utveckling av projekt 

baserat på kvalitetsresultat.  

 

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

Under året stängdes biografer ned eller hade begränsad publik på grund av restriktionerna. Många 

planerade premiärer sköts på framtiden och det var svårt för de filmer som hade premiär att nå sin 

publik. Som en följd av coronapandemins påverkan anpassades riktlinjerna, fram till att 

restriktionerna togs bort 29 september, för att PRS fortsatt skulle kunna betalas ut. Stödets 

ursprungliga grundnivåer för bruttointäkterna behölls, men varje köpt biljett gavs ett högre värde med 

koppling till hur många besökare biografen enligt restriktionerna kunde sälja till.  

 

Under året beviljades sju filmer PRS, alla med premiär 2020, utifrån de tillfälliga riktlinjerna. I 

tillägg infördes tillfälliga riktlinjer fram till den 31 oktober avseende film med flyttad premiär från 

biograf till svod (Subscription Video on Demand). De baserades på simulerade biljettintäkter 

kopplade till antal aktiva användare under filmens första fyra månader. En film med premiär 2020 

erhöll detta stöd. 

 

Antalet filmer som kvalificerade sig att söka stöd baserade på kvalitetsresultat var 26; nio långa 

spelfilmer, 11 långa dokumentärer och sex kortfilmer. Antalet kortfilmer var fortsatt lägre än första 

året stödet fördelades, 2019. Det är sannolikt en konsekvens av uppskjutna/uteblivna ansökningar till 

festivaler på grund av covid-19. En referensgrupp bedömde projekten och stöd fördelades till fyra 

långa dokumentärer, tre långa spelfilmer samt två kortfilmer, vilket var i nivå med föregående år. 
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Internationella samproduktioner lång spelfilm 

 

Internationella samproduktioner med svenskt minoritetsägande är en del av många svenska 

produktionsbolags verksamhet. Gränsöverskridande samarbete är viktigt både utifrån ett finansiellt 

perspektiv och att det gynnar kunskapsöverföring samt konstnärligt och kulturellt utbyte mellan 

länder. I Norden har vi en lång tradition av samarbete och samproduktion.  

 

Under 2021 inkom 30 ansökningar. Det var många starka norska projekt och flera finska projekt, 

vilket det har varit brist på under senare år. Något fler debutanter sökte stöd under året, men bara ett 

fåtal barn- och familjefilmer. Det beror troligtvis på att dessa ofta är av mer nationell karaktär.   

 

I flera projekt med tidigare löfte om produktionsstöd drar finansieringen ut på tiden. Svenska 

ansökningar till fonden Eurimages, med syfte att underlätta för europeiska samproduktioner, har 

minskat. Detta är sannolikt kopplat till pandemin och konkurrens från nya affärsmodeller samt ett 

större fokus på lokalt innehåll. Internationell finansiering tenderar att bli mer tidskrävande. 

Samarbeten med svod-aktörer kommer troligen att öka då det kräver färre finansiärer. Samtidigt kan 

man behöva ge upp rättigheter som tidigare genererats intäkter från efter färdigställd produktion.  

 

Under 2021 fick tio projekt, alla med hög konstnärlig ambition, produktionsstöd. Här återfanns 

samproduktioner med de nordiska länderna samt Polen och Ukraina. Majoriteten av de svenska 

bolagen var Stockholmsbaserade men även ett par bolag från Göteborg fanns representerade i 

stödgivningen. Denna geografiska dominans syntes även i det totala antalet ansökningar. 

 

 

Moving Sweden 

 

Debutantsatsningen Moving Sweden är ett samarbete med SVT. Syftet med satsningen är att 

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

röster med spridning i hela landet. Parterna tog beslut före sommaren att förlänga satsningen 

ytterligare ett år till den 31 december 2022. Under 2022 kommer en större utvärdering att genomföras 

och ett reviderat stöd med talang- och debutantfokus tar sannolikt vid i januari 2023. 

 

Antalet inkomna ansökningar under året var totalt 118, inklusive initiativet Wild Card som riktar sig 

till nyutexaminerade regissörer. Kvaliteten på ansökningarna var hög och fyra filmer gick till 

produktionsstödsbeslut 2021 och spelades även in under året. Filmerna har alla debuterande 

regissörer och uppvisar stor potential att uppnå satsningens syfte.  

 

 

Talangutveckling 
  

Krisstödet Talent to Watch, som omfattar 50 miljoner kronor till spelfilm under tre års tid, utlystes i 

början av 2021. Fem regioner tilldelades stöd till utveckling av långfilm och 16 till produktion av 

kortfilm. Regionerna hade sedan sina egna utlysningar, vilket synliggjorde talangarbetet ute i landet. 

Utformningen av Talent to Watch bidrog även till en tätare dialog och samarbete med regionerna. Det 

ordinarie stödet Talangutveckling i hela landet, som ska bidra till utveckling och talang med olika 

bakgrund och perspektiv samt öka utbytet av kunskap och erfarenhet för att långsiktigt stärka den 

svenska filmen, löpte på som tidigare med två deadlines under året. Talent to Watch påverkade även 

detta stöd, då flera regioner sökte för kompletterande talangprogram.  
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Filminstitutet fortsatte att utveckla sin dialog med filmskolorna. Årets Wild Card, som riktar sig till 

svenska nyutexaminerade regissörer, inkluderade även år 2021 dokumentärfilm. Det förekom en stor 

mångfald bland de sökande. Nytt var att ett större antal upphovspersoner hade en producent med 

redan i ansökan. Tre Wild Card-vinnare, en dokumentär och två spelfilmer, presenterades under 

You’re my inspiration - ett talangseminarium som arrangerades av Filminstitutet, SVT och 

Stockholms filmfestival i samarbete med många av landets filmskolor. En sista avslutande Talang 

Think Tank ägde rum 2021 där temat var just talangstrategier. Den stora volymen dramaserie-

produktioner gör att det finns allt fler möjligheter för nya talanger. 

 

 

Jämställdheten inom produktionsstöd 
 

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 får avsevärt färre filmer 

stöd, vilket innebär att en enskild film har 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 en högre andel kvinnor på nyckelpositioner 

jämfört med marknadsstödda filmer. Under 2021 syns dock en kraftig 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. Endast 4–5 stöd per år beslutas inom 

ramen för marknadsstödet, vilket innebär att varje beslut ger stor påverkan.  

 

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 stöd 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 regi för filmer med marknadsstöd. Om den höga andelen 

kvinnliga manusförfattare inom marknadsstödda filmer 2021 håller i sig återstår att se.  

 

1.6 Lång spelfilm med stöd av konsulent (andel kvinnor) 

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2019 13 58% 31% 38% 

2020 11 64% 57% 64% 

2021 13 23% 44% 73% 
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1.7 Lång spelfilm med marknadsstöd (andel kvinnor)  

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2019 5 20% 40% 100% 

2020 4 25% 0% 54% 

2021 5 0% 60% 60% 

 

1.8 Lång dokumentärfilm med produktionsstöd (andel kvinnor)  

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2019 18 50% 50% 47% 

2020 11 35% 36% 43% 

2021 21 50% 55% 42% 

 

 

1.9 Kort spelfilm med produktionsstöd (andel kvinnor)  

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2019 41 52% 52% 56% 

2020 26 35% 35% 41% 

2021 25 54% 56% 69% 

 

 

1.10 Kort dokumentärfilm med produktionsstöd (andel kvinnor) 

 

Stödår Antal filmer Regi   Manus   Producent   

2019 3 67% 50% 33% 

2020 20 53% 55% 59% 

2021 4 50% 38% 25% 

 

 

 

1.11 Andelen kvinnor som huvudfunktion för långa spelfilmer med, respektive utan 

produktionsstöd, fyraårsperioder*   

 

Filmer med konsulentstöd Filmer med marknadsstöd** Filmer utan stöd 

 Regi   Regi   Regi 

2013–2016 49%  2013–2016 20%  2013–2016 10% 

2017–2020 44%  2017–2020 19%  2017–2020 25% 

2021- 23%  2021- 0%  2021- 25% 

        

 Manus   Manus   Manus 

2013–2016 43%  2013–2016 19%  2013–2016 14% 
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2017–2020 34%  2017–2020 16%  2017–2020 23% 

2021- 44%  2017–2020 60%  2021- 29% 

        

 Producent   Producent  Producent 

2013–2016 54%  2013–2016 45%  2013–2016 22% 

2017–2020 56%  2017–2020 62%  2017–2020 39% 

2021- 73%  2021- 60%  2021- 34% 
 

* 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. 

 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISTIK MÅL 6 

 

43% 
 

Andelen kvinnliga regissörer för samtliga filmer som fått produktionsstöd (exkluderat internationella 

samproduktioner) är en indikator på att jämställdhet präglar filmområdet. 43 procent av filmerna fick 

produktionsstöd hade kvinnliga regissörer under året, vilket är i paritet med 2020 då andelen var 44 

procent. Motsvarande siffra för manus var 52 procent och 58 procent för producent under 2021. 

Jämställdheten varierar mellan de olika stödkategorierna. Under 2021 uppvisade lång spelfilm en 

lägre andel kvinnliga regissörer jämfört med tidigare år. 

 

 
Kvalitetsutveckling 
 

Filminstitutet utgår från tre ledord i arbetet med kvalitet: angelägenhetsgrad, hantverksskicklighet 

och originalitet. Filminstitutet bedömer kvalitet i en films olika faser, från manus till hur en färdig 

film presterat. Att mäta framgångar och kvalitet kopplat till konstnärlig utövning är svårt. Kvalitet är 

både subjektivt och individuellt och går i viss mån inte att mäta överhuvudtaget. Den konstnärliga 

bedömningen av varje enskilt filmprojekt står alltid i centrum när en ansökan inkommer och 

hanteras. Under året har Myndigheten för Kulturanalys publicerat en rapport om offentlig 

finansiering kopplad till konstnärlig frihet. Det fanns slutsatser som pekar på att det finns kreatörer 

som tror att projekt måste uppnå olika jämlikhetsmått för att få stöd. Detta har lett till en intern 

diskussion och process som kommer att fortsätta under 2022 för att tydliggöra och kommunicera 

vikten av den konstnärliga aspekten i Filminstitutets bedömningar. 

 

Ett led i att följa kvalitetsutveckling över tid är att löpande följa filmers festivalframgångar i 

kombination med betyg från recensenter, vilket ger ett så kallat kvalitetspoäng. Tanken är att 

poängen ska vara ett mått på kvalitet från professionella bedömare. Kvalitetsindex bör dock enbart 

ses som ett verktyg att fånga in en kvalitetsaspekt, men kan aldrig ge en helhetsbild över hur svensk 

films kvalitet utvecklas.   
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Under 2021 var genomsnittlig kvalitetspoäng för långa spelfilmer med konsulentstöd 3,64. Det var 

något högre jämfört med året innan, då genomsnittet var 3,29. Marknadsstödda filmer uppvisade 

generellt en lägre kvalitetspoäng i genomsnitt, en tendens som har setts även historiskt. Lång 

dokumentärfilm hade en genomsnittlig kvalitetspoäng på 3,70 och har generellt legat på en stabilt 

hög nivå över åren. 

 

1.12 Genomsnittlig kvalitetspoäng lång spelfilm  

 

Premiärår 2019 2020 2021* 

Filmer med konsulentstöd  3,76 3,29 3,64 

Filmer med marknadsstöd  2,61 2,79 2,99 

Totalt filmer med produktionsstöd 3,49 3,19 3,47 

 

 

1.13 Genomsnittlig kvalitetspoäng lång dokumentärfilm 

 

Premiärår 2019 2020 2021* 

Filmer med produktionsstöd 3,60 3,79 3,70 

 

* Eftersom filmer med premiär under 2021 kan komma att visas på festivaler under 2022 kan dessa siffror 

uppdateras. 

 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISKT MÅL 1  

 

3,64 
 

Genomsnittlig kvalitetspoäng* för långa spelfilmer med produktionsstöd är en indikator på kvaliteten i 

de filmer som får stöd från Filminstitutet. 3,64 är resultatet för de filmer som hade premiär 2021 med 

konsulentstöd. Detta är högre än föregående period då genomsnittet var 3,29. Motsvarande siffra för 

lång dokumentärfilm är 3,70, som generellt legat på en stabilt hög nivå över åren. 

 

*kvalitetspoängen är en sammanvägning av recensioner och festivalframgångar där maxvärdet är 7. 

 

 

 

Att mäta svensk films framgång 

 

Filminstitutet har i en arbetsgrupp med Rådet för spridning och visning under 2021 arbetat med att 

utveckla en ny modell för att mäta svensk films framgång.  Arbetet görs för att tillsammans med 

branschen få en gemensam bild av vad som är framgångsfaktorer för svensk film, och bredda 

definitionen av framgång. Tidigare har Filminstitutet redovisat ett mått på framgång i form av det så 

kallade Framgångsdiagrammet. Framgångsdiagrammet bestod av en kombination av en films 

kvalitetspoäng tillsammans med filmens publikgenomslag mätt i antal sålda biljetter på biograf för 

spelfilm och tv/webb-tv för dokumentärfilm. Arbetsgruppen har tagit fram en ny modell där hänsyn 
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tas till kvalitet, tillgänglighet, räckvidd, kännedom och publik. Denna modell testades med två filmer 

under 2021 för att undersöka hur den kunde tillämpas. Fördelarna med modellen är att den breddar 

definitionen av framgång och publikgenomslag och att det går att följa filmen i olika led. Den 

underlättar jämförelser mellan filmer över tid och är applicerbar både på enskild film och svensk film 

som helhet. Svagheter med modellen är att den i nuläget är beroende av Filminstitutets 

publikundersökningar och har begränsningar i mätbarhet för filmer med färre och mindre 

målgrupper. Modellen presenterades för Rådet för spridning och visning samt Rådet för utveckling 

och produktion, vilka gav värdefulla inspel. Utvecklingsarbetet kommer att fortgå även 2022.  

 

    

Framgångsfaktorer svensk film – utkast till modell 

 

 

 
 

 

Ny svensk films väg till publiken 
 

Stöd till lansering av svensk långfilm 

 

Svensk filmdistribution är traditionell och har trots pandemin i de flesta fall väntat in 

biograflansering för sina filmer, till skillnad från exempelvis USA där stora premiärer oftare har 

anpassats till olika fönster. En mängd filmer, svenska och internationella, trängdes för att komma ut 

på marknaden när restriktionerna lyftes under hösten och vintern 2021. Många filmer konkurrerade 

om plats på biograferna och utrymme i media. Alla filmer fick inte plats på biografrepertoaren och 

många togs ned snabbare än vanligt. Publiken kom inte fullt ut tillbaka till biograferna och en 

handfull storfilmer tog stort utrymme. Denna effekt kommer att fortsätta under 2022 med filmer som 

köar för att komma ut. Vissa filmer riskerar nu att misslyckas på grund av konkurrens snarare än 

coronapandemin. 

 

Distributörerna har fått skjuta upp lansering av filmer och har därmed fått likviditetsproblem. Alla 

kostnader kvarstår men det genereras däremot inga intäkter. För de större bolagen med stora filmer 
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och lång framförhållning har det varit tärande att påbörja lanseringar för att sedan vara tvungna att 

skjuta upp dem. 

 

Antalet filmer som sökte stöd för lansering av svensk långfilm 2021 från Filminstitutet (inklusive 

samproduktioner) var 54 och antal sökande distributörer var 15. Första halvåret 2021 mottogs 24 

ansökningar och andra halvåret 37. Bland ansökningarna om stöd fanns 23 dokumentärer, jämfört 

med 19 år 2020. Det var nästan lika många som de svenska spelfilmerna. Bland de 15 distributörerna 

var enbart sju etablerade distributörer. Det kan delvis förklaras med att filmer inte fick en traditionell 

distributör och att producenterna själva distribuerade sin film.  

 

Tre filmer fick avslag och sju av ansökningarna gällde filmer som inte hade fått produktionsstöd från 

Filminstitutet, jämfört med 11 året innan. Antalet fördelade stöd var i nivå med 2018, vilket kan 

förklaras med att det var färre ansökningar i början av året på grund av ovisshet kring 

publikrestriktioner. 

 

Av de filmer som beviljats lanseringsstöd under 2021 hade 16 spelfilmer och 17 

långfilmsdokumentärer premiär, varav flertalet på hösten. I ett fåtal fall valde distributören att lansera 

sin film i ett annat fönster än på bio. Orsakerna var i vissa fall ekonomiska, men också att datum för 

tv-visning var satta vilket begränsade tiden för lanseringen.  

 

I dagsläget är det svårt att samla in publiksiffror från vod-tjänster. Det är också vanskligt att försöka 

analysera om biografsiffror påverkades av ett kort fönster eller av en parallellpremiär på vod. Detta 

eftersom pandemin har gjort att jämförelser med tidigare år och liknande titlar är otillförlitliga. 

Spring Uje spring lanserades den 18 december 2020 på bio och den 26 januari 2021 på vod. På bio 

har den setts av 18 000 besökare, vilket är lågt givet tidigare publikestimat men inte mot bakgrund av 

omständigheterna i form av publikrestriktioner på åtta personer per visning.  

 

34 stöd förstärktes med extra krisstöd på grund av pandemin och Filminstitutets anpassade 

covidregler. Krisstöd gick även till filmer vars lansering stoppats och hastigt flyttats fram på grund av 

publikrestriktioner och där lanseringsbudgeten påverkats negativt. Ett exempel är Jag är Zlatan som 

flyttades till 2022. Sammanlagt utgick 7 268 375 kronor extra i covidstöd under året, utöver ordinarie 

stödnivå.  

 

Den 1 september infördes nya riktlinjer för stöd för distribution och visning. För Stödet till lansering 

av svensk långfilm är förändringarna markanta – från att endast handla om premiär och 

biograffönstret ser stödet nu till filmens hela första premiärår. Stor publik konsumerar film i andra 

fönster än biografen. Filminstitutet arbetar för att nå ut med svensk film, vilket innebär att filmerna 

ska finnas där publiken är. Att betrakta hela det första året som en lanseringsperiod ger en långsiktig 

planering för filmen och nya möjligheter och satsningar i olika fönster och sammanhang. Med ökat 

stöd finns goda förutsättningar att filmerna får ett mer aktivt och långt liv i olika fönster så att 

publikpotentialen utnyttjas bättre. 
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INDIKATOR – FILMPOLITISTIK MÅL 2 

 

45% 
 

Hur stor andel av befolkningen som har sett svensk film under den senaste månaden är en indikator 

på att allt fler ser värdefull film. 45 procent av befolkningen i åldern 15–74 svarade i Filminstitutets 

publikundersökning under fjärde kvartalet 2021 att de sett svensk film den senaste månaden (oavsett 

plattform). Det är en markant ökning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 35 procent. 

Siffrorna är dock inte helt jämförbara då metoden uppdaterats i enkäten. 

 

 

 

1.14 Stöd till lansering av svensk långfilm 

 

 2019 2020 2021 

Beviljade stöd 51 56 58 

Distributörer 14 15 15 

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

 

 

Stöd till spridning av svensk kortfilm 

 

Syftet med stödet 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 SVT och filmfestivaler, jobbar med kortfilm. 

 

Stödet till spridning av svensk kortfilm möjliggör att vissa aktörer långsiktigt kan arbeta med 

distribution av kortfilm. Eftersom intäktsmöjligheter för kortfilm är små, behövs stöd för att säkra att 

filmerna når publik. Genom kortfilmsstödet kan dessa filmer uppmärksammas och få tydliga platser 

att nå publik året om. Under 2021 inkom sju ansökningar, varav två beviljades på sammanlagt 600 

000 kronor.   

 

2021 blev ett tufft år för svensk kortfilm eftersom coronapandemin i princip hindrade alla planerade 

aktiviteter på biografer, förutom Kortfilmsdagen i december. De satsningar som genomfördes 

fullfinansierades i princip genom stöd från Filminstitutet och möjliggjorde för publik i Sverige att 

möta svensk kortfilm framför allt digitalt, något som inte hade varit fallet utan kortfilmsstödet. 

 

Pandemin och publikrestriktioner innebar stora utmaningar för svensk kortfilm på bio. Satsningar 

begränsades eller ställdes in på grund av smittspridning och restriktioner. Distributörer som hade det 

svårt under coronapandemin satsade 2021 på att lansera större långfilmer som stått i kö. Kortfilmen 

nedprioriterades på grund av resurser och begränsade intäktsmöjligheter. 
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Kreativa Europa Media  
 

Kreativa Europa är EU:s stödprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Föregående 

programperiod för Kreativa Europa löpte mellan 2014–2020 och den nya programperioden löper 

mellan 2021–2027. Under åren 2014–2020 deltog runt 41 länder i Kreativa Europa. Programmet 

delade under perioden ut över 13 000 stöd – som alla kom till nytta för flera organisationer. 

Programmet samfinansierade 647 samarbetsprojekt mellan 3 760 organisationer över Europa, 

stöttade utbildningar och kurser för över 16 000 professionellt yrkesverksamma samt utveckling 

och/eller distribution av över 5 000 audiovisuella verk, driften av 1 144 biografer och översättningen 

av 3 500 böcker över hela Europa. 

 

Den totala sjuåriga budgeten för 2021–2027 är 2,4 miljarder euro – en 63-procentig ökning jämfört 

med föregående sjuårsperiod (1,46 miljarder euro). En nyhet är det explicit uttalade kravet att alla 

stöttade projekt och bolag ska respektera jämställdhet mellan könen och EU:s uppsatta mål gällande 

klimat när projekt utformas och genomförs. 

 

Pandemin innebar även en hel del förseningar och förändringar av det nya programmet och hur det 

bäst skulle implementeras. Det resulterade i att det under 2021 inte fanns några resultat att rapportera 

från Kreativa Europa, varken på europeisk eller svensk nivå. De första resultaten för 2021 beräknas 

komma under första kvartalet 2022.  

 

1.15 Resultat Kreativa Europa Media 2014–2020 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal 
beviljade 
ansökningar 

59 52 51 45 37 41 45 

Totalt belopp 
(EUR) 

11 276 284 6 349 107 3 861 059 4 389 593 3 862 817 4 835 679 3 904 576 

 

 

 

Svensk film internationellt 
 
Stor osäkerhet har förstås även präglat den internationella filmarenan. Många biografer världen över 

höll stängt på grund av coronapandemin och de biografer som höll öppet påverkades av restriktioner. 

När biografer öppnade igen kompletterade ofta festivaler och andra evenemang de fysiska 

visningarna med onlinebaserade. Hybridformatet märktes bland annat på ett flertal 

filmarvsevenemang, till exempel vid festivalerna i Bologna och Lyon.  

 

Flera stora festivaler, så som Sundance, Berlin och Clermont-Ferrand anpassade sig snabbt och 

genomförde onlinebaserade evenemang istället för fysiska. Men planeringen har i många fall varit 

svår, besked har väntats in i det sista om festivalerna överhuvudtaget skulle bli av, helt digitala eller 

hybridvarianter. Detta gällde särskilt festivalen och marknaden i Cannes, vars prestigemässiga och 

kommersiella betydelse i sammanhanget inte går att överskatta. Till slut genomfördes den fysiskt, om 

än i mindre skala än normalt. Det kan också konstateras att många festivaler, även efter Cannes, 

genomförde hybridevenemang med en blandning av fysiska och digitala visningar och möten. Allt 

fler festivaler återgick till fysiska evenemang från och med oktober 2021. Filmfestivalen i Toronto i 

september förblev genomfördes delvis fysiskt för lokal publik, medan marknaden förblev digital. 
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Dessa ovan nämnda filmfestivaler har traditionellt sett haft stor betydelse för svensk film att nå ut 

internationellt och det osäkra läget har förstås påverkat arbetet med detta i stor mån.  

 

 

Ny svensk film på internationella filmfestivaler 
 

Under året var svensk film representerad vid ett flertal av de tongivande festivalerna, så som 

Sundance, Berlin, CPH:DOX, Tribeca, Annecy, Cannes, Toronto och IDFA. I Venedig medverkade 

Sverige med två samproduktioner. Dessutom genomfördes ett fokus på svensk kortfilm på Torino 

Short Film Market.  

 

Mot bakgrund av den stora konkurrensen som ett mindre festivalprogram innebär, är det ett godkänt 

resultat på så väl spelfilms- och dokumentärfilmsområdet som för kortfilm. Värt att notera är också 

att det fanns färre filmer att arbeta med då ett antal produktioner sköts upp och blev försenade på 

grund av pandemin.  

 

När det gäller spelfilm och kortfilm förekom en tendens att även visa filmer från 2020 samtidigt som 

det på dokumentärfilmssidan fanns ett större intresse för ny film. Bland de mest uppmärksammade 

filmerna under året var spelfilmerna Pleasure av Ninja Thyberg, Clara Sola av Nathalie Álvarez 

Mesén och Apstjärnan av Linda Hambäck. Av dokumentärerna röntes stort intresse för bland andra 

Sabaya av Hogir Hirori, Världens vackraste pojke av Kristina Lindström och Kristian Petri, samt 

Children of the Enemy av Gorkij Glaser-Müller. Bland framgångsrika kortfilmer under året kan 

nämnas Lyckad upptining av Herr Moro av Jerry Carlsson, Flex av Josefin Malmen och David 

Strindberg samt Alvaret av Maria Eriksson-Hecht.  

 

Filminstitutet medverkade under 2021 fysiskt på flera viktiga festivaler och marknader, däribland 

Cannes, Nordisk Panorama och Nordic Film Days i Lübeck. Frågan är hur arbetet med lansering och 

försäljning av film kommer att se ut när pandemin är över. Det finns tendenser som tyder på att 

festivaler kommer att välja färre filmer till sina program och att medverkan på fysiska marknader 

inskränks till det geografiska närområdet, med några få undantag. Orsaken är att undvika 

smittspridning, att spara pengar och en ökad medvetenhet om att resor bör begränsas av miljöskäl.  

 

Filminstitutets festivalpoäng är en del av kvalitetsindex och bygger på svensk films deltagande och 

vinster på de viktigaste internationella filmfestivalerna och galorna. Festivalpoäng går att erhålla i 

fyra olika nivåer och en film kan maximalt få två poäng. Summan av festivalpoäng korrelerar med 

antalet filmer som får festivalpoäng. I snitt har knappt 14 filmer per år fått festivalpoäng under den 

senaste tioårsperioden. År 2021 fick nio filmer festivalpoäng. 

 

 

1.16 Antal internationella festivaler som visat ny svensk film genom Filminstitutets försorg* 

 

 2019 2020 2021 

Lång spelfilm 135 86 63 

Lång dokumentärfilm 127 48 66 

Kortfilm 233 125 157 

 
* Siffrorna för festivaldeltagande gäller fall där Filminstitutet aktivt medverkade till att filmer visades på 

festivaler.  
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1.17 Festivalpoäng svensk film, summa festivalpoäng 

 

 
* Eftersom filmer med premiär under 2021 kan komma att visas på festivaler under 2022 kan dessa siffror 

uppdateras. 

 

 

 

Internationellt lanseringsstöd, distributionsstöd och filmexport  
 

Jämfört med 2020 ökade antalet lanseringsstöd och utbetalade medel med nästan 100 procent vad 

gäller lång spel- och dokumentärfilm. Anledningen till detta är att filmer som Pleasure, Nelly Rapp – 

monsteragent, Knackningar, Clara Sola, Världens vackraste pojke, Sabaya, The Scars of Ali Boulala 

samt Children of the Enemy visades på de mest välrenommerade festivalerna, på vilka det också är 

mest kostsamt att medverka och lanseras. I tillägg delade Filminstitutet under en stor del av året ut 

stöd enligt de reviderade riktlinjerna för Stöd till internationell lansering av svensk lång spel- och 

dokumentärfilm, där även stöd till positionering, som möjliggör arbete i ett mycket tidigare skede av 

lanseringen än innan, ingår som en del i stödet. 

 

1.18 Internationellt lanseringsstöd 

 

 Antal 

stöd 

2019 

Beslutat 

stöd 

2019 

(kronor) 

Antal 

stöd 

2020 

Beslutat 

stöd 2020 

(kronor) 

Antal 

stöd 

2021 

Beslutat 

stöd 2021 

(kronor) 

Lång spelfilm 18 1 991 770 11 964 211  22 2 375 630 

Lång dokumentärfilm 12 659 427  15 1 500 807   20 1 957 353 

Kortfilm 20 476 398  7 158 197   13 344 962 

 

 

Det var tydligt under 2020 att försäljningen av rättigheter till svenska filmer fortgick även under 

pandemin, men få hade premiär. Under 2021 började dock distributörerna få ut sina filmer på 

biograferna. Trots detta har distributörerna en stor mängd film att lansera, vilket kan påverka hur 

mycket film de kommer att köpa in under 2022. Även om biograferna öppnade igen under året var 

publiktillströmningen otillfredsställande och enligt vissa säljagenter gick biljettförsäljningen ner 

generellt med så mycket som 70 procent.  Då allt färre filmer sublicensieras till tv-kanalerna, vågar 

inte distributörerna köpa i samma utsträckning eftersom möjligheten till vidareförsäljning minskat 
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radikalt. I den situationen blir festivaler allt viktigare som skyltfönster för att sälja rättigheter och 

därmed får Internationella enhetens arbete gentemot festivaler allt större betydelse. Det gäller dock 

inte onlinebaserade festivaler och tillhörande visningar som inte anses ge så mycket utifrån ett 

försäljnings- eller marknadsföringsperspektiv. 

 

Strömningstjänster tar allt fler av de större titlarna som då ofta går direkt till vod (Video on Demand) 

utan att först lanseras på bio. Om denna tendens håller i sig även efter coronapandemin kan det 

påverka hur Filminstitutet arbetar med det internationella distributionsstödet.  

 

När det gäller de internationella filmmarknaderna har säljbolag och distributörer insett att de endast 

bör medverka fysiskt på ett fåtal festivaler, främst i Berlin och Cannes, vilket också traditionellt sett 

är de marknadsplatser där Filminstitutet har störst närvaro och lägger ner störst resurser.  

 

Antal stöd till internationell distribution ökade något under 2021 jämfört med 2020. Filminstitutets 

tolkning är att det fanns förhoppningar, i viss mån även förverkligade sådana, om att biograferna 

skulle öppna under året och att fler därför vågade planera för lansering. Fördelade medel ökade i 

motsvarande grad.  

 

 

 

1.19 Internationellt distributionsstöd 

 
 2020 2021 

Antal stöd 23 33 

Antal filmer som fick stöd 16 21 

Fördelat på antal länder 21 17 

Beslutat stöd (kronor) 1 802 500 2 586 150 
 

 

 

Antalet sålda svenska dokumentärfilmer höll sig under 2021 på ungefär samma nivå som 2019 och 

2020, med en liten nedgång. Samtidigt gick antalet sålda svenska spelfilmstitlar ner drastiskt. 

Filminstitutet ser detta som en direkt effekt av att distributörerna under närmare två år har haft 

mycket svårt att lansera de filmer de redan införskaffat och därför inte vill lägga resurser på att köpa 

in ny film. Detta i kombination med att ett antal av de filmer som skulle blivit färdigställda sköts upp 

eller försenades på grund av pandemin. Att dokumentärfilmen ligger på ungefär samma nivå som 

tidigare år anser Filminstitutet beror på de starka och profilerade titlarna som hade premiär under 

året. 

 

 

1.20 Försäljningar till internationell distribution (antal titlar), nyproduktioner  

 

 2019 2020 2021 

Lång spelfilm 35 28 12 

Lång dokumentärfilm 7 9 7 

 

 

I september 2021 antog Filminstitutet en övergripande strategi för det internationella arbetet. En 

inventering av all internationell verksamhet påbörjades under hösten 2021 och kommer att pågå till 
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våren 2022. Syftet med en gemensam internationell strategi är att kunna samordna resurser och 

system mellan avdelningar och enheter samt sätta upp tydliga gemensamma mål med Internationella 

enheten som samordnande instans. Implementeringen av strategin formuleras i verksamhetsplanen 

för 2022. 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISTIK MÅL 4  

 

19 
Antalet svenska filmer som sålts till internationell distribution är en indikator på hur svensk film sprids 

utomlands. 19 svenska långfilmer (spelfilm och dokumentär) såldes till internationell distribution 

under 2021. Det är en minskning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 37. 

 

 

 

Svenskt filmarv internationellt 

 

Liksom under 2020 påverkades biografvisningar av film ur Filminstitutets analoga och digitala 

samlingar kraftigt av pandemin. Under första halvåret var biograferna helt nedstängda i många 

länder. De få biografer och festivaler som hade publika visningar omfattades av stränga 

besöksbegränsningar. Hur mycket coronapandemin på sikt kommer att påverka möjligheterna för 

biografer, arkiv, cinematek, filmmuseer och festivaler att fortsätta bedriva sin verksamhet vet vi inget 

om i nuläget. 

 

Hybridformen med både visningar på plats och strömning utmärkte ett antal filmarvsevenemang 

under året, bland annat Stummfilmtage i Bonn där Flickan i frack (Karin Swanström, 1926) visades 

både för publik och på nätet. Detsamma gällde för En kvinnas ansikte (Gustaf Molander, 1938) och 

Kort möte med familjen Rossellini (Gert Engström, 1953) under Riga International Film Festival i 

oktober. 

 

Det alltmer frekventa hybridformatet riskerar att inverka på möjligheten att presentera film i 

originalformat (på biograf) och kan utesluta tillgängliggörande av den del av filmarvet som inte är 

digitaliserat. Samtidigt bidrog formatet till att det även under 2021 gick att sprida svenskt filmarv och 

kunskapen om det trots pandemin, vilket öppnar för nya möjligheter framöver. 

 

Antalet internationella biografvisningar 2021 var 302, bara marginellt fler än 2020 års 283 visningar 

och nästan hälften av 2019 års 579 visningar. Den geografiska spridningen av visningarna var därtill 

också begränsad i och med de rådande restriktionerna. Visningstappet var som störst första halvåret 

och efter sommaren ökade bokningarna när biograferna började öppna upp runt om i världen. Största 

jubiléet gällde Victor Sjöströms Körkarlen som firade 100 år och visades i Norge, Tyskland, 

Storbritannien samt vid arkivfestivalen Il cinema ritrovato i Bologna. Under festivalen visades även 

en unik ny analog kopia av Erotikon (Mauritz Stiller, 1920) som framställts vid Filminstitutets 

laboratorium.  

 

Visningar i Bologna genererar ofta intresse från cinematek och festivaler världen över, och 

efterfrågan på visningar av Erotikon och Mai Zetterlings Nattlek (1966) ökade därför under andra 

halvåret. Zetterlings filmer har Filminstitutet under ett par år proaktivt jobbat med mot internationella 
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visningsaktörer och i juli visades även ett Mai Zetterling-retrospektiv för första gången i Australien, 

på ACMI i Melbourne. I Spanien uppmärksammades Zetterling på flera håll: på Seville European 

Film Festival, Filmoteca València, San Sebastian och på Filmoteca Espanola i Madrid som i sitt 

program hade serien ”Mai Zetterling – una revolución”.  

 

Trots coronapandemin deltog Filminstitutets medarbetare i flera internationella evenemang under 

året. Bland evenemang med närvaro från Filminstitutet kopplat till visningar kan nämnas ett stort 

retrospektiv med 37 filmer regisserade av Jan Troell och Bo Widerberg i Österreichisches 

Filmmuseum i Wien samt Nordische Filmtage Lübeck där Vallfarten till Kevlaar (Ivan Hedqvist, 

1921) visades. Filminstitutet deltog även i ett forskarseminarium om tillgängliggörande om filmarvet 

under festivalen.  

 

Ett annat deltagande skedde under klassikerfestivalen Lumière i Lyon där Filminstitutet deltog 

digitalt i ett panelsamtal med rubriken ”Archives/Rights holders: What history, what relationships, 

what future?”. 

 

Under året visades också bland annat Filminstitutets digitala restaurering av Utlänningen (Muammer 

Özer, 1981) på festivalen Re:Stored, arrangerad av Stiftung Deutsches Kinemathek i Berlin.  

 

1.21 Utlån från arkivet för biografvisningar internationellt 

     

 2019 2020 2021 

Antal utlånade filmer 277 154 156 

Antal länder filmerna visats i -* 28 22 

Totalt antal visningar  579 283 302 

Antal visningar av analoga kopior 311 161 157 

- varav svensk film 95 29 63 

Antal visningar av DCP 268 122 145 

-  varav svensk film 268 122 138 

*Länder registrerades inte 2019 och bakåt. 

 

 

Guldbaggen  
 
Guldbaggen 2021  

 

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

individuella insatser i filmer som premiärvisats under det senaste året. Guldbaggegalan direktsänds 

på SVT för att skapa största möjliga allmänintresse och är också Filminstitutets enskilt största 

medieevenemang under året. 

 

Guldbaggegalan 2021 gick av stapeln den 25 januari och var på grund av pandemin helt digital. 

Under galan presenterades totalt 24 nominerade filmer. Galan, som leddes av Amie Bramme Sey och 

David Sundin, direktsändes i SVT och sågs av 740 000 personer, en minskning från cirka 1 miljon 

2020. Galan rönte stor uppmärksamhet i svenska medier med 3 600 redaktionella artiklar som 

berörde priset inklusive de nominerade personerna och filmerna. Spring Uje spring vann Guldbaggen 
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för Bästa Film. Filmen fick mycket publicitet efter framgångarna på galan och omnämndes drygt 

tusen gånger i redaktionell media från biopremiären 18 december 2020 till sista juni 2021.  

 

Vanligtvis går det att se en tydlig så kallad ”guldbaggeeffekt”, det vill säga en uppgång i antalet 

biobesök för en film efter vinst på Guldbaggegalan. För Spring Uje spring blev det inte relevant att 

mäta besöken på grund av pandemin.  

 

Guldbaggen 2022  

 

Den 24 januari hölls Guldbaggegalan för 2021 års filmer på Cirkus i Stockholm. 

Nathalie Álvarez Meséns Clara Sola utsågs till Bästa film, och vann även pris för Bästa regi och 

Bästa manus, totalt fem Guldbaggar. Ninja Thybergs Pleasure och Hannes Holms Sagan om Karl-

Bertil Jonssons julafton belönades med tre Guldbaggar vardera. Sabaya av Hogir Hirori utsågs till 

Bästa dokumentärfilm och Man med duvor av Lina Maria Mannheimer vann pris för Bästa kortfilm. 

Hedersguldbaggen tilldelades regissören och manusförfattaren Suzanne Osten. Årets Gullspira 

mottogs av regissören och animatören Johan Hagelbäck. 

 

Den 57:e Guldbaggegalan i ordningen leddes av Gina Dirawi och direktsändes i SVT och sågs av 

cirka 825 000 personer, nästan 100 000 fler än förra årets gala. En av orsakerna till det minskade 

intresset för tv-sända galor över tid, är att medie- och strömningsutbudet har blivit mycket större de 

senaste åren, vilket har lett till att ett annat tittarmönster har vuxit fram.  

Totalt 41 långfilmer från 2021, varav 21 dokumentärer hade anmälts. Nytt från och med i år är att 

antalet nominerade filmer i kategorin Bästa dokumentär utökades från tre till fyra filmer. På grund av 

rådande restriktioner kunde i år endast 500 gäster bjudas in till galan och inte heller anordnades 

någon av de traditionella galafestligheterna. 
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2. Öka 
tillgängligheten 
och kunskapen om 
film 

Detta fokusområde verkar för de filmpolitiska målen att allt fler ser värdefull film som sprids 

och visas i olika visningsformer i hela landet, att filmarvet bevaras, används och utvecklas samt 

att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget 

skapande. 

 

Med en rad olika åtgärder arbetar Filminstitutet för att invånare i hela landet, oavsett geografisk 

hemvist eller utbildningsnivå, får jämlika förutsättningar att uppleva den mångfald av berättelser, 

känslor och insikter som filmen bär på. Alla områden som samlats under detta fokusområde verkar på 

olika sätt för att fler ska få skapa, uppleva och berikas av film. Det görs genom att bevara och 

tillgängliggöra filmarvet, verka för ökad filmkunnighet i hela landet för barn och unga samt genom 

att se till att filmen når ut till individen via olika stöd inom distribution, visning och tillgänglighet av 

film. Med stöd och kunskap skapar Filminstitutet förutsättningar för fler att förstå och ta del av 

filmupplevelser. 

 

Coronapandemin påverkade även 2021 verksamheten kraftigt, med olika konsekvenser för de olika 

områden som omfattas i detta kapitel. De publika (fysiska verksamheterna) var fortsatt kraftigt 

begränsade till följd av pandemin (till exempel Cinemateket, Biblioteket, Filmrummen). Påverkan på 

digitaliseringen och filmarkivet var mindre drastiskt jämfört med 2020 och dessa verksamheter nådde 

i stort sina kvantitativa mål eftersom arbetet skedde med personal fysiskt på plats. Under både 2020 

och 2021 har de begränsningarna till följd av pandemin även inneburit en möjlighet att förfina de 

interna processerna. I denna resultatredovisning redovisas till exempel för första gången andelen 

bevarade filmer utifrån materialkategorier. Syftet är både att förbättra beslutsunderlag för val av 

strategi för ökad måluppfyllelse, samt att tydligare kunna kommunicera resultatet av Filminstitutets 

utförande av det filmpolitiska målet om filmarvet.  

 

Andra delar av verksamheten ägnade sig nästan uteslutande åt krisåtgärder för att stötta 

filmbranschens aktörer. Pandemin har påverkat hela spridnings- och visningssektorn och 

Filminstitutets huvudprioritet har varit att fördela krisstöd och samtidigt reviderade ordinarie stöden. 
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Förutsättningar för att sprida och visa film förändras i så snabb takt i dagens globala och digitala 

filmmarknad att behovet av att förändra och uppdatera stöden har varit påtaglig.  

 

Filminstitutets insatser för att öka filmkunnigheten hos alla barn och unga i Sverige omfattar 

ekonomiskt stöd till filmkulturell verksamhet, produktion av filmpedagogiska verktyg och material, 

föreläsningar, utbildning samt stärkande av skolbio. 

Cinemateket och Filmrummet utforskade under hösten att arbeta med övergripande tema. Det har 

varit lärorikt och framgångsrikt för Cinematekets verksamhet med dagliga visningar. Även 

Filmrummets samtal om temat generade medial uppmärksamhet. 

 

 

 

Bevara och tillgängliggöra filmarvet 
 

Utförandet av det filmpolitiska målet att filmarvet används, bevaras och utvecklas har haft sina 

utmaningar under ett år som till stor del präglades av publika restriktioner i Sverige och utomlands. 

Användningen och utvecklingen av filmarvet har naturligtvis begränsats när publika evenemang inte 

gått att genomföra. De senaste åren har Filminstitutet aktivt närmat sig den svenska kulturarvssektorn 

i syfte att utveckla förståelsen för filmarvet som en del av kulturarvet. Under 2021 bidrog 

Filminstitutet med kunskap om film på Sveriges Museers vårmöte samt på Svenska Arkivförbundets 

höstkonferens. Flera föreläsningar och samarbeten med forskare på bland annat Södertörns högskola 

och Stockholms universitet genomfördes samt stöd i material- och bevarandefrågor till Försvarets 

materielverk. En enkät skickades även ut till Sveriges muséer för att fördjupa kunskapen om filmens 

roll där. 

 

Om det fysiska publika arbetet var begränsat under året så har arbetet via de digitala kanalerna 

Filmarkivet.se, Svensk Filmdatabas och Nordic Women in Film, fortsatt utan begräsningar. Stora 

framsteg har även skett inom intern processutveckling och framför allt i hur Filminstitutet arbetar 

med bevarandet av filmarvet. Såväl internationell standard för digitalt filmbevarande som nya rutiner 

för det analoga bevarandet blev färdiga under året. Båda är viktiga delar i den övergripande 

strategiska översyn som pågår och som under 2022 kommer sammanfattas i en förvaltningsplan. 

 

 

Filmarkiv 

 

Under året har Filminstitutet implementerat flera nya rutiner och arbetssätt som en konsekvens av 

den kunskapsuppbyggnad som pågått under pandemin. Att identifiera oregistrerat material från 

tidigare inkomna depositioner/donationer har prioriterats likväl som att ta fram metoder som 

underlättar registreringsprocessen. Stora mängder nitratfilm har även flyttats till godkända brand- och 

säkerhetsskyddade specialbyggda lokaler i Rotebro. 

 

För att ta fram en internationell standard för arkivering av digital film har Filminstitutet sedan 2018 

ingått i en europeisk standardiseringskommitté. Under december lämnade arbetsgruppen in ett färdigt 

utkast till Deutsches Institut für Normung (DIN), som administrerar arbetet. Standarden förväntas 

publiceras under våren 2022. 

 

I samarbete med Riksförbundet Sveriges museer skickade Filminstitutet under våren ut en enkät till 

226 statliga, regionala och kommunala museer och kulturarvsinstitutioner i hela Sverige som 
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handlade om bevarande av analog film. 46 kulturinstitutioner svarade och av dem hade två 

tredjedelar analog film i sina samlingar. Undersökningen kompletterar dels den utredning som 

Filminstitutet gjorde 2018 om behov hos nationella aktörer, dels rapporten som gjordes 2020 om 

behoven hos regionala, lokala och enskilda arkiv. Gemensamt gav dessa en större bild av hur 

förhållandena ser ut för det analoga filmarvet i Sverige. 

 

I januari inledde det fotokemiska laboratoriet i Rotebro en testperiod på 18 månader under vilken 

man enbart framställer svartvita material i syfte att fokusera verksamheten och därmed öka 

produktionen. Förutom att optimera arbetsflödet har Filminstitutet uteslutande arbetat med interna 

projekt och inga för externa kunder. Målet var att framställa 15 filmprojekt och 11 färdigställdes. De 

fyra resterande projekten har moment som inneburit samarbete med ett laboratorium i Portugal och 

färdigställs först 2022. Att enbart framställa svartvita bevarandematerial har hittills haft en positiv 

effekt som inneburit en ökad produktion jämfört med tidigare år. 

2.1 Omkopiering, laboratoriet i Rotebro 

 

  2019 2020 2021 

Antal omkopierade filmer för analogt 

bevarande* 
       7 1 11 

*Dessa år omkopierades även filmer för externa kunder. Siffrorna i tabellen återspeglar endast antalet 

bevarandeprojekt för Filminstitutets egna filmarkiv. 

 

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 2021 inkom och godkändes säkerhetsmaterial till 273 filmer, vilket är en 

kraftig ökning jämfört med 2020 då 121 filmer mottogs. Resultatet 2020 påverkades hårt av 

pandemin. Men även jämfört med 2018 och 2019 (242 respektive 255 filmer) är det en ökning. 

Orsaken är kravet på säkerhetsmaterial för stöd till distribution och visning som tillkom 2017. 

 

Ett exempel på nytt arbetssätt är att det under året togs fram definitioner för att bättre kunna 

analysera nivån på bevarandet av det svenska filmarvet. Nedan finns en tabell som visar antalet 

svenska biografvisade långfilmer per decennium samt för hur stor andel av dessa som Filminstitutet 

har arkiverat filmmaterial. Avvikande från den höga andelen bevarat är 2010-talet, vilket kan 

förklaras med att efter digitaliseringens genombrott så finns inte längre platser som alla produktioner 

passerar. I Sverige fanns tidigare ett fåtal filmlabb där alla filmer framställdes och i samarbete med 

distributörer och producenter kunde Filminstitutet effektivt samla in material. En annan viktig 

anledning är att antalet filmer som produceras utan stöd från Filminstitutet ökat. Då Filminstitutets 

insamling sedan digitaliseringen till stor del byggt på säkerhetsmaterial innebär det att dessa filmer 

inte samlats in. 

 

Under 2022 kommer Filminstitutet att ta fram mer detaljerad information om hur stor andel av 

filmerna som är bevarade i sin helhet respektive delvis. Kartläggning av stumfilmseran, filmer gjorda 

före 1930, kvarstår och även denna planeras att utföras under 2022. 
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2.2 Andel bevarade filmer av svenska biografvisade långfilmer 

 

Premiärår Andel helt eller delvis bevarat 

1930 – 1939 88,0% 

1940 – 1949 98,2% 

1950 – 1959 98,7% 

1960 – 1969 99,5% 

1970 – 1979 93,9% 

1980 – 1989 95,3% 

1990 – 1999 98,2% 

2000 – 2009 94,7% 

2010 – 2019 71,4% 

Totalt 91,6% 

 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISTIK MÅL 3 (a) 

 

91,6% 
Andelen svenska långfilmer som Filminstitutet har bevarat filmmaterial till är en indikator på nivån av 

bevarandet av det svenska filmarvet. 2021 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.  

 

 

 

Bild-, person- och bolagsarkiv samt museisamlingen  

 

I Filminstitutets arkivsamlingar ingår förutom filmer även annat material som ingår i det svenska 

filmarvet. Det är till exempel bilder och affischer, manuskript, person- och bolagsarkiv samt 

filmhistoriska föremål. 

 

Föremålen i Filminstitutets museisamling illustrerar den rörliga bildens tekniska och estetiska 

utveckling. I december 2021 fanns 322 kostymer och 1 195 föremålsposter registrerade i Svensk 

Filmdatabas. Bland utställningar som exponerat föremål eller kostymer ur samlingarna kan nämnas 

Nordens Paris på Nordiska museet om NK:s Franska damskrädderi 1902–1966 där Filminstitutet för 

första gången lånat ut den originalklänning som Greta Garbo bar i Gösta Berlings saga. I samband 

med det lånet har klänningen restaurerats av Nordiska museets textilkonservatorer. Åbergs Museum 

har lånat skisser och akvareller ur Pennfilm-samlingen för en utställning om Per Åhlin. Kostymer har 

även exponerats i Filmhusets foajé. 

 

Material ur samlingen av textkartonger skapade av Alva Lundin lånades ut till Nationalmuseums 

utställning Swedish Grace om den visuella kulturen i 1920-talets Sverige. Ett återupptäckande av 

Lundins arbete påbörjades 2020 då Filminstitutet bland annat arrangerade ett publikt samtal om 

henne i biblioteket. Arkivmaterial från Filminstitutet har även utgjort en del av Hallwylska Museets 
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utställning Bögar och mötesplatser, om den tid då kärlek mellan personer av samma kön var olaglig i 

Sverige.  

 

Filminstitutet har genom åren fått flera förfrågningar från äldreboenden och demensverksamheter om 

hjälp med filmbilder och affischer. Många av de boende har haft ett stort filmintresse i ungdomen 

och vill prata om film- och biografupplevelser, men orkar kanske inte längre se hela långfilmer. I 

arbetet med temat Minne kontaktade Filminstitutet Svenskt Demenscentrum för att inleda ett 

samarbete kring ett mer strukturerat samtalsmaterial, med syfte att hjälpa anhöriga och personal att 

prata film tillsammans med personer med kognitiva problem. Ett samarbete som resulterade i boxen 

Biominnen – bilder ur den svenska filmhistorien, som främst vänder sig till personer som var unga på 

40-, 50- eller 60-talet. Materialet kommer också kompletteras med en webbsida som innehåller tips 

och handledningar men även länkar till äldre bioreklam och liknande på Filmarkivet.se. 

 

Under året fortsatte arbetet med digitalisering och tillgängliggörande av bildsamlingen till svensk 

film, samt med svenska affischer till utländsk film. Totalt finns 4 487 svenska affischer till utländsk 

film publicerade på Svensk Filmdatabas. I det löpande retroaktiva digitaliseringsprojektet 

digitaliserades och tillgängliggjordes under 2021 ytterligare 3 297 stillbilder. Bildarkivet har också 

nyttjats i flera pågående bokprojekt, samt i Johanna Forsmans och Kjell Sundstedts Det svenska 

filmmanusets historia som utkom 2021. 

 

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

som har bevarat arkivmaterial i samlingarna. Grunden till samlingarna lades redan under 1930-talet 

och bildandet av Svenska Filmsamfundet (senare Filmhistoriska samlingarna). Den höga andel filmer 

som har material bevarat, förklaras av att systematisk insamling ägt rum sedan dess. Insamlandet 

byggde under lång tid på frivilliga depositioner och donationer, och mycket material har inkommit 

efter röjning och städning hos bolag och filmlager. Efter övergången till digitala format har den typen 

av inflöde minskat kraftigt. Det, i kombination med att fler långfilmer görs utanför stödsystemet, 

förklarar nedgången under 2010-talet. För program/reklamtryck och även i viss mån affischer bör det 

också poängteras att den typen av material numera inte tas fram i lika hög utsträckning som tidigare. 

 

2.3 Andel svenska långfilmer 1930–2019 med arkivmaterial  

 

 Affischer Stillbilder/negativ Manus/textlistor Program/reklamtryck 

1930–1939 97% 98% 43% 90% 

1940–1949 99% 99% 72% 97% 

1950–1959 98% 97% 56% 96% 

1960–1969 96% 97% 65% 92% 

1970–1979 92% 96% 61% 76% 

1980–1989 95% 97% 64% 85% 

1990–1999 97% 98% 54% 89% 

2000–2009 95% 93% 72% 65% 

2010–2019 85% 72% 73% 57% 

Totalt 95% 94% 62% 83% 
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Digitalisering 

 

Inför varje verksamhetsår görs ett urval av filmer som ska digitaliseras. 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. 2020 inkom önskemål om 

53 filmer, vilket är ungefär lika många önskemål som året innan. Av dessa beviljades önskemål om 

20 filmer som därmed restaurerades under 2021. 

 

I urvalet inför 2021 valdes bland annat Besökarna, ett sällsynt exempel på svensk skräckfilm, och i 

arbetet med filmens restaurering involverades filmens regissör Joakim Ersgård. Filmen var ett förslag 

från rättighetsinnehavaren och fick uppskattad nypremiär under hösten.  

 

Tekniska aspekter påverkar också valet av filmer. Äldre filmer kräver generellt mer arbete än nyare, 

framför allt filmer producerade före 1950, då film spelades in på nitratfilm. Det finns få 

originalnegativ på nitratbas bevarade och därför används utgångsmaterial som ofta är 

slitet och kräver mer restaureringsarbete. Detta påverkar arbetsflödet och framför allt vissa processer. 

För att inte negativt påverka totala antalet titlar som färdigställs så begränsades antalet filmer 

producerade före 1950 i urvalet för 2021. 

 

De flesta arbetsmomenten i Filminstitutets digitala restaureringsarbete går inte att utföra hemifrån 

eftersom det kräver specialiserad hårdvara och kontrollerade ljud- och ljusförhållanden. Detta har 

inneburit att majoriteten av personalen var på plats när deras kollegor arbetade hemifrån. Arbetet 

kunde därmed utföras enligt plan men med vissa begränsningar, bland annat påverkade pandemin hur 

många upphovspersoner som kunde delta i arbetet.  

 

Filminstutet hade som mål att restaurera 61 filmer och av dessa blev 53 klara. Det är i paritet med 

tidigare år och den huvudsakliga anledningen till att målet inte till fullo uppnåddes är att arbete med 

mer tidskrävande restaureringar prioriterades före enklare anpassningar. Utöver detta har 

Filminstitutet som mål att digitisera 35 filmer utan efterarbetning eller framställning av 

visningsmaterial. Av dessa färdigställdes 28 under året. Anledningen till att målet inte uppnåddes är 

att det arbetet med att förbereda det analoga materialet tog längre tid än beräknat. 

 

2.4 Digitaliseringen av filmer 

 

 2018 2019 2020 2021 Totalt sedan 2013 

Antal digitaliserade filmer 94 88 48 81 646 

- varav kortfilmer där filmen 

restaurerats eller anpassats och 

visningsmaterial är framtaget 

24 16 7 15 150 

- varav långfilmer där filmen 

restaurerats eller anpassats och 

visningsmaterial är framtaget 

41 43 18 38 355 

- varav endast digitiserade 29 29 23 28 141 
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Filmrättigheter 

 

Filminstitutet har ägar- och intäktsandelar till cirka 800 svenska lång- och kortfilmer. Merparten av 

filmerna producerades under de år Filminstitutet verkade som (sam)producent enligt dåvarande 

filmavtal, från tidigt 1960-tal till tidigt 1990-tal, och med dessa andelar kan Filminstitutet idag bidra 

till att filmerna blir tillgängliga för allmänheten. Rättigheter är, liksom filmmaterial, en förutsättning 

för tillgängliggörande och för att dessa filmer ska vara tillgängliga måste Filminstitutet löpande 

uppdatera avtal och hantera försäljningar och licensieringar.  

 

Urvalet till digitaliseringen av det svenska filmarvet görs med målet att få en så stor bredd i urvalet 

som möjligt. Ibland väljs filmer som Filminstitutet har rättigheter till och det faktum att Filminstitutet 

innehar rättigheterna har förenklat möjligheten att tillgängliggöra dem. Av de filmer som 

Filminstitutet har digitaliserat har Filminstitutet ägar- och intäktsandelar till 74. Av dessa har 

Filminstitutet kunnat tillgängliggöra 60 i Filminstitutets biodistribution och åtta på Filmarkivet.se. 

Filminstitutet har också försäljningsrätt till 28 av de 74 filmerna och har licensierat (sålt rätten att 

tillgängliggöra filmerna för en viss period och visningsfönster) 21 av dem till aktörer för olika 

visningsfönster i Sverige och internationellt.   

 

2.5 Tillgängliggörande av digitaliserade filmer där Filminstitutet har ägar- och intäktsandelar 

 

 2019 2020 2021 

Digitaliserade filmer där Filminstitutet har 

ägar- och intäktsandelar  
49 53 74 

- varav i Filminstitutets biodistribution 40 45 60 

- varav på Filmarkivet.se 6 6 6 

- varav licensierade 18 14 21 

 

 

Arkivutlån och biografdistribution  
 

Liksom 2020 var konsekvenserna av pandemin högst påtagliga för Filminstitutets arkivutlån och 

biodistribution hela 2021. Under det första halvåret höll en stor del av landets biografer stängt. Ett 

fåtal av dem fortsatte emellertid att boka och visa film även med ett maxantal på åtta besökare i 

salongen. Då restriktionerna lättade under hösten ökade antalet bokningar från såväl filmklubbar, 

repertoarbiografer, skolbio och festivaler. Men en övergripande osäkerhet över smittspridningen och 

åtgärder har krävt en fortsatt flexibilitet hos visningsaktörer och distributionsverksamheten. 

 

Under året hade biodistributionens filmer totalt 152 visningar på totalt 43 olika biografer, vilket bara 

skiljer några få antal från 2020 års resultat, men där två tredjedelar av bokningarna gällde för årets 

sista fem månader. Glädjande är att flera visningsaktörer som tidigare inte bokat film ur 

distributionen genom Filminstitutets kommunikationsinsatser under hösten hittade till utbudet av 

svenska klassiker.  

 

Bland de mest bokade filmerna ur biodistributionens katalog finns några nytillskott, även om listan 

likt de senaste åren toppas av barnfilm – Loranga, Masarin och Dartanjang (Igor' Vejštagin, 2005) 

och Ronja Rövardotter (Tage Danielsson, 1984). Men de har fått sällskap av filmer för en vuxen 

publik, som biodistributionen också jobbat aktivt med att lyfta. Två exempel är Maria Larssons eviga 

ögonblick (Jan Troell, 2008) och Flickorna (Mai Zetterling, 1968). Katalogen över filmer i 

distribution har under året ökat från 265 till 293 titlar.  
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Under 2021 bokade biografer från 19 olika orter utspritt på sex regioner, med en tyngdpunkt på 

Skåne och Stockholm. Filminstitutet kommer framåt att följa på vilka platser som de digitaliserade 

filmerna visas, för att kunna arbeta mer aktivt för visningar i hela landet.  

 

Under 2021 inledde Filminstitutet en satsning på lanseringar av enskilda titlar ur biodistributionens 

katalog. Sex filmer i olika genrer lanserades mot press med nyproducerade intervjuer och trailers. 

Framför allt Maria Larssons eviga ögonblick, som var en av de sex filmerna, fick förhållandevis god 

utdelning i media och bland biografer.  

 

2.6 Utlån från filmarkivet för biografvisningar i Sverige 

                     

 2019* 2020* 2021 

Totalt antal visningar  560 276 194 

   - av antal filmer   - - 162 

   - på antal biografer - - 6 

   - på antal orter - - 5 

Antal visningar av analoga kopior på 

externa biografer i Sverige 
42 9 9 

    - varav svensk film 36 7 9 

Antal visningar av DCP på externa 

biografer i Sverige (enbart svensk film) 
16 3 5 

Antal visningar av analoga kopior på 

Cinemateket 
276 149 102 

    - varav svensk film 54 30 15 

Antal visningar av DCP och video på 

Cinemateket (enbart svensk film) 
2 8 2 

Antal övriga visningar av filmer på biograf i 

Filmhuset 
224 107 71 

* De uppgifter som saknar siffror registrerades inte 2020 och bakåt. 

 

2.7 Filminstitutets biografdistribution av digitaliserade filmer 

 

 2019 2020 2021 

Antal visningar 310 138 152 

- av antal filmer 83 63 54 

- på antal biografer 82 38 43 

- på antal orter 51 31 31 

 

2.8 Vidareanvändning av filmarkivets filmer 

 

 2019 2020 2021 

Beställt analogt material 104 46 26 

Beställt digitalt material 66 108 153 
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Tillgängliggörande via vod, dvd och tv 

 

Filminstitutet samarbetar med rättighetshavare och distributörer om tillgängliggörande av de 

digitaliserade filmerna i olika visningsfönster. Förutom att visas på biograf släpps digitaliserade 

filmer av Filminstitutet på strömningstjänster, på tv och ges ut på dvd och bluray.  

 

En stor andel av de digitaliserade filmerna finns liksom 2020 att se på över tjugo olika vod-tjänster. 

Den nystartade cultpix.com har tillkommit på marknaden och släppt filmer som tidigare inte varit 

tillgängliga, däribland Ur kärlekens språk från 1969 av Torgny Wickman.  

 

Utgivningarna på dvd och bluray minskar men några nyutgåvor lanserades under 2021, däribland 

Agaton Sax och Byköpings gästabud. På tv sändes ungefär lika många digitaliserade filmer som de 

senaste två åren. I utbudet fanns filmer från 1921 (hundraårsjubilerande Körkarlen, Victor Sjöström) 

till 2008 (Patrick 1,5, Ella Lemhagen). Merparten sändes i SVT men ett flertal även i TV4:s kanaler. 

Filmer som tidigare inte varit tillgängliga för allmänheten sändes, till exempel Brusten himmel från 

1982 av Ingrid Thulin.  

 

 

2.9 Digitalt restaurerade/anpassade filmer av Filminstitutet tillgängliga på vod, dvd/bluray och 

tv 

 

 2019 2020 2021* 

Tillgängliga på vod (antal)  246 296 323 

Andel tillgängliga på vod   61% 69% 68% 

Tillgängliga på dvd/bluray (antal) 168 181 235** 

Andel tillgängliga på dvd/bluray  41% 42% 50% 

Tillgängliga på vod och/eller dvd/bluray (antal) 291 326 365 

Andel tillgängliga på vod och/eller dvd/bluray 72% 76% 77% 

Långfilm som visats på linjär tv (antal) 38 41 39 
 

*Siffrorna baseras på de 474 filmer som är digitaliserade och släppta för visning. Ytterligare ett fåtal är digitaliserade men 

inte släppta för visning. 

**Fram till 2020 presenterades statistik över de utgåvor som kommit ut sedan digitaliseringen började 2014. Med åren har 

de digitaliserade filmerna växt i antal och ett större och mer automatiserat statistikförfarande har krävts. Det är då inte 

möjligt att särskilja äldre och nya utgåvor, vilket är förklaringen till den stora ökningen från 2020 till 2021.  

 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISTIK MÅL 3 

 

77% 
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. 77 procent av de digitaliserade 

filmer som är släppta för visning fanns tillgängliga under 2021. Motsvarande siffra för 2020 var 76 

procent. 
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Filmarkivet.se  

 

I samarbete med Kungliga biblioteket tillgängliggör Filminstitutet delar av filmarvet gratis, framför 

allt kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, genom strömningstjänsten Filmarkivet.se. 

Besöksstatistiken för 2021 ligger i nivå med 2020 men på grund av tekniska problem med statistiken 

(se tabell) har inte alla besökare registrerats, vilket innebär att besöken sannolikt ökade under 2021.  

  

I juni 2021 publicerades fem digitalt restaurerade stumfilmer, som rättighetsmässigt blivit fria, på 

sajten.  Tre av filmerna är försedda med nyskriven musik. Under de första två månaderna sågs 

filmerna 7 221 gånger och ökade den genomsnittliga besökstiden på sajten. Norrtullsligan (1923) i 

regi av Per Lindberg och efter Elin Wägners roman är den tredje mest sedda filmen på sajten under 

hela året.  

 

Övriga nya teman som publicerades under året speglar bredden i sajtens innehåll: Selma Lagerlöf, 

Allmän och lika rösträtt, Filmform, Kungliga bröllop, UNESCO:s världsminne: Dag Hammarskjölds 

samling samt Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin under andra världskriget som var en del av 

Filminstitutets arbete med temat Minne.  

 

För att vara angelägna för hela landet fylls sajten kontinuerligt på med filmer från orter i hela Sverige 

och varje månad lyfts en ort fram. Intresset bland besökarna för geografiska platser är också stort. 

Filmkartan är en av de mest besökta sidorna på sajten och filmerna i månadens ort är i regel bland de 

mest sedda. När till exempel Linköping, Karlstad och Östersund lyftes fram ökade besöken från 

orternas regioner betydligt under just de månaderna. Innehållet når också ut brett i landet, sajten har 

besök från samtliga regioner i Sverige. 

 

Startsidan för den senaste sektionen på sajten, För klassrummet, har efter marknadsföring och 

presentationer gentemot skolan blivit en av de 20 mest besökta sidorna. För att få sektionen än mer 

använd fortsätter arbetet med att presentera den i sammanhang för lärare och pedagoger, 

marknadsföra den i webbforum för lärare och hitta nya samarbeten med skolvärlden.  

 

Vidareanvändningen av filmerna på Filmarkivet.se bidrar till att filmarvet utvecklas då filmerna ingår 

i nya sammanhang. Under året användes filmer från sajten till utställningar på bland annat 

Bergmancenter på Fårö, Lofotsmuséet och Värmlands museum samt i dokumentärer om bland andra 

Anita Ekberg, Svenska Akademien, Alf Svensson och Britta Marakatt Labba; och i TV-serierna 

Clark (om Clark Olofsson) och Riket Exodus i regi av Lars von Trier. 

 

2.10 Filmarkivet.se, besök 

 

 2019 2020 2021* 

Antal filmer på sajten 1969 2115 2261 

Antal vidareanvändningar 65 54 66 

Totalt besök 551 383 382 692 379 733 

Totalt unika besök 375 266 257 167 274 002  

 
*Besöksstatistiken för 2021 är inte fullständig och därmed inte heller helt jämförbar med tidigare år. I början av året 

implementerade Filminstitutet ”cookies” på sajten, på grund av regelverk kring GDPR. Inledningsvis fångades inte alla 

besökare upp, vilket justerades senare under året. Samtidigt gjordes en migrering av data på sajten i samband med ett 

utvecklingsarbete, som olyckligtvis ledde till att det blev ett glapp i registreringen av besök. Sannolikt var de faktiska 

besöken 2021 högre än vad som kan påvisas här. 
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Sprida kunskap om film 
 

 

Cinemateket 

 

Coronapandemin präglade Cinematekets verksamhet år 2020. Under de långa nedstängnings-

perioderna togs planer fram för hur verksamheten bäst skulle vara rustad för återstarten av 

kulturlivet. 2021 startade dock på samma sätt som 2020 avslutades, med kraftiga restriktioner kring 

allmänna sammankomster vilket ledde till att Cinemateket höll stängt under hela våren. Den 

påbörjade satsningen år 2020 på strömmad film, som ersättning för biografvisningarna, fortsatte 

under denna period. 

 

I augusti kunde biografvisningarna starta igen, även om fortsatta restriktioner begränsade publiken. 

Programverksamheten hade då gjorts om för att kunna få större genomslag hos den kulturintresserade 

allmänheten och fått en tematisk ingång som skapar bättre förutsättningar för Cinemateket att delta i 

det offentliga samtalet om filmens plats i samhället och kulturlivet. Det första temat var Minne och 

var ett utforskande av filmens förmåga att bevara och återskapa det förflutna. Temat 

uppmärksammades i dagstidningar som DN och GP och via TT spreds nyheten om programmet till 

en rad andra tidningar. Besökssiffrorna under hösten varierade, efter att restriktionerna hävdes steg 

de och när kontrollen av vaccinationsbevisen infördes sjönk de kraftigt. Det är därför svårt att avgöra 

om förändringarna gett de resultat som önskats, då faktorer utanför verksamheten har varit de mest 

tongivande för besöken. Det som är tydligt efter hösten 2021 är dock att återstarten för kulturen inte 

ägde rum under året, utan ligger framför oss. 

 

Strömningen av film fortsatte även under hösten, då som komplement till visningarna i stället för som 

ersättning till dem. Engagemanget för de strömmade filmerna var dock betydligt lägre under hösten 

än det varit under våren och 2020. Det finns dock inget som tyder på att detta är ett generellt 

fenomen, utan det är förmodligen resultatet av att strömmade filmer drunknade i Cinematekets 

övriga, och mycket större, utbud. Det visar att det behövs särskilda insatser och en tydlig profilering 

om strömning av film ska vara framgångsrik som komplement.  

 

2.11 Besökare Cinemateket 

   

2019 2020 2021 

Totalt 
    

Besökare 
 

38 348 19 637 15 173 

Visningar 
 

564 286 228 
     

Stockholm 
    

Besökare 
 

31 599 15 517 12 729 

Visningar  
 

409 217 183 
     

Göteborg 
    

Besökare 
 

3 901 3 274 1 623 

Visningar 
 

62 50 30 
     

Malmö 
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Besökare  
 

1 210 896 821 

Visningar 
 

31 20 15 

 

 

2.12 Strömning 

 

  2020 2021 

Antal strömmade filmer  12 15 

Total webbpublik  5 041 1 975 

 

 

Biblioteket  

 

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

används av såväl filmstudenter som filmintresserad allmänhet. Under året hade biblioteket 6 144 

besök och 8 716 lån förmedlades. 613 nya låntagare registrerades. 

 

Den publika verksamheten var på samma sätt som under 2020 starkt påverkad av pandemin. Till följd 

av de restriktioner och allmänna råd som rådde under våren 2021, på grund av den höga 

smittspridningen i landet, tog biblioteket under perioden januari-juni endast emot förbokade besök en 

dag i veckan. I augusti öppnade biblioteket åter publikt, dock – på grund av den fortsatta 

rekommendationen om distansarbete – med begränsade öppettider. Från och med oktober till och 

med jul var biblioteket öppet med ordinarie öppettider. 

 

Besöks- och lånesiffror är således svåra att jämföra med något annat än april-december 2020 efter att 

coronapandemin slog till (hälften av besöken 2020 skedde under perioden januari – mars.) Även om 

biblioteket under sista kvartalet 2021 hade ordinarie öppettider, märks fortfarande den generella 

beteendeförändring som pandemin medfört; många undviker ”onödiga” ärenden, besök och resor och 

det påverkar alltjämt antalet fysiska besök. Antalet lån per besökare ökade dock under 2021 jämfört 

med 2020. Besöks- och lånestatistiken påverkades även av att universitetsutbildningar i Filmhuset 

under perioder bedrivit undervisning helt eller delvis på distans. 

 

Efter återöppningen av biblioteket ägde ett publikt evenemang rum: Fil. dr. Nadi Tofighian samtalade 

med Johanna Forsman och Kjell Sundstedt om deras bok, Det svenska filmmanusets historia. 

 

Trots pandemin noterades under året en minskning av antal strömningar av film till låntagare via 

tjänsten Cineasterna. Anledningen till minskningen är oklar, men beror troligen på att 

tillgängligheten till samma tjänst via andra bibliotek har ökat. För databaser med fjärråtkomst, som 

låntagare kan nyttja hemifrån, ligger användningen på samma, jämförelsevis höga nivå som under 

2020. 

 

 

2.13 Bibliotekets nyttjande 

 

 2019 2020 2021 

Registrerade besök 19 648 12 533 6 144 

Lån ur samlingarna:    

Hemlån totalt 23 386 10 449 7 946 
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- varav dvd   9 391   3 855 2 485 

- via fjärrlån      999     392    381 

Läsesalslån      654     704    770 

Totalt antal lån 24 040 11 153  8 716 

    

Antal nedladdade 

fulltextdokument 

  2 976   3 540  3 737 

Strömning av film   6 064   7 030 4 597 

 

   

Svensk filmdatabas 

 

En viktig del av Filminstitutets arbete med att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet är den 

databas på svenska och engelska som Filminstitutet tillhandahåller, öppen och sökbar för 

allmänheten. Databasen 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. 2021 tillkom katalogposter för 561 filmer. Under året registrerades 970 995 besök, 

vilket är en avsevärd minskning jämfört med 2020. Den främsta orsaken till detta är förändrade 

funktioner hos de stora sökmotorerna, främst Google, varifrån lejonparten av besökarna kommer, i 

kombination med ej optimerad kod på databasens webbsidor. Inför 2022 har förbättringsarbeten av 

den underliggande strukturen samt sidkodningen gjorts. 

  

Utöver filmfakta och beståndsinformation innehåller Svensk Filmdatabas även redaktionellt material. 

Under 2021 fortsatte arbetet med att publicera tematiska artiklar, intervjuer med aktuella 

filmpersonligheter, poddar samt längre biografiska texter om enskilda personer. Författare till ovan 

nämnda artiklar och biografier är externa filmkritiker och filmvetare samt anställda på Filminstitutet. 

Artiklarna har stor spännvidd och exempel på ämnen under året var naturfilm, den svenska 

filmcensuren och svenska filmaffischer. Mest lästa svenska artikel under året var Anna-Lena 

Lodenius När den sexuella frigörelsen nådde vita duken följt av podden om Svenska Filmskurkar.  
 

  

2.14 Svenskfilmdatabas.se, besök 

   

2019  2020  2021  

Totalt besök   2 440 282  2 169 196  970 995  

Totalt unika besök   1 927 282  1 714 695  734 386  

 

 

Nordic Women in Film 

 

Nordic Women in Film är en del av Filminstitutets jämställdhetsarbete. Genom forskarbaserad text 

om kvinnliga filmpionjärer bakom kameran lyfter Nordic Women in Film fram en viktig – och ibland 

bortglömd – del av det svenska och nordiska filmarvet.  

 

Genom ett samarbete med Nasjonalbiblioteket i Oslo, Institutionen för mediestudier vid Stockholms 

universitet och Institut for Medier, Erkendelse og Formidling vid Köpenhamns universitet, rymmer 

webbsidan även material om kvinnor i norskt och danskt filmliv. Kontinuerligt tillgängliggörs också 

namnposter och artiklar översätta till engelska, för att även kunna nå en internationell publik.  
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I samarbete med ovan nämnda parter beviljades Filminstitutet 2021 forskningsstöd från The Joint 

Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS), som ska 

användas till workshopserien “Feminist film history in Scandinavia: new approaches, methodologies, 

and connections”. 

 

Under 2021 påbörjades även ett samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska rörande en serie 

ljudberättelser om kvinnor ur filmhistorien. Dessa samarbeten syftar till att tillgängliggöra och sprida 

kunskap om svensk filmhistoria, och mer specifikt att lyfta fram och synliggöra kvinnors roll och 

betydelse i densamma. Genom att Nordic Women in Film syns i fler sammanhang, hittar även en 

större publik till webbsidan.  

 

Såväl totala antalet besökare, som unika besökare ökade under 2021. Att antalet registrerade besök 

ökade trots förändringarna i hur Google analytics fungerar (se nedan), antyder att den verkliga 

ökningen är betydligt större än vad siffrorna visar. Via en gemensam skandinavisk Facebooksida och 

ett Instagramkonto kommuniceras innehållet på den fyrspråkiga sajten varje vecka via sociala 

medier, vilket drar publik till webbsidan. 

 

2.15 Nordicwomeninfilm.se, besök 

 

 

 

 

 

 
*Filminstitutet använder Google Analytics för besöksstatistik till flera sajter, bland annat Nordic Women in Film. Under 

året har Google haft problem med sitt system vilket har påverkat statistiken. I februari fick Google tekniska problem som 

ledde till att alla besök inte fångades upp. Därefter ändrade de algoritmerna så att endast besökare som godkänt ”cookies” 

räknades in i statistiken, vilket leder till att den sammanställda statistiken inte stämmer överens med de faktiska besöken 

och inte går att jämföra med föregående år. Filminstitutet undersöker andra lösningar till 2022. 

 

 

Filmrummet 

 

Filmrummet är Svenska Filminstitutets forum för samtal och debatter om film för bransch och 

filmintresserade. 2020 blev en testperiod för Filmrummet att genomföra både hybrida och heldigitala 

event istället för fysiska event som filmades. Fokus 2021 var att professionalisera Filmrummen och 

hitta effektiva former givet de föränderliga omständigheterna. Under våren genomfördes endast 

digitala event då det rådde kraftiga restriktioner kring allmänna sammankomster.  

 

Året inleddes med ett digitalt event under Göteborgs filmfestival med fokus på visioner kring filmen 

i en snabbt föränderlig omvärld. Hur hanteras konsten, filmen och kreativiteten i resan till publiken? 

Tillsammans med inbjudna gäster och dåvarande kultur- och demokratiminister Amanda Lind 

debatterades vad den svenska filmbranschen har för visioner och hur man gör verklighet av dessa. I 

ett annat mycket uppskattat Filmrum samtalade ljudläggaren Ulrika Akander med filmjournalisten 

Emma Gray Munthe om resan in i den amerikanska filmbranschen och tjusningen med att jobba med 

ljud. 

 

Tittarsiffrorna per Filmrum ökade markant under våren 2021 jämfört med föregående årssiffror. 

Siffrorna var också markant högre än Filminstitutets målsiffror på minst 250 visningar per digitalt 

Filmrum (sammanlagt eller live). Efter sommaren, när samhället öppnades upp alltmer, övergick 

Jan – dec  2019 2020 2021 

Totalt besök                 111 273 104 252  117 750* 

Totalt unika besökare        91 792 88 597 99 676* 
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verksamheten till en mer hybrid form. Det hybrida formatet behöver utvecklas för att nå önskade 

tittarsiffror. En slutsats som kan dras av siffrorna är att Filminstitutet inte har haft tillräckliga resurser 

att genomföra både fysiska och digitala Filmrum samtidigt för att nå ut till målgruppen 

i större omfattning. Årets sista Filmrumssamtal ”Brännande bilder – filmen och vårt kollektiva 

minne” fortsatte dock i en Idé och kritikartikel i Dagens Nyheter av Qaisar Mahmood 3/1.  

 

Under året genomfördes 10 event, varav sex helt digitala, övriga hybrida. Totala antalet besöks- och 

tittarsiffor för året blev 4 713. 

 

 

Omvärldsanalys, nyckeltal och insikter om film 

 

Statistikinsamling, omvärldsanalys och uppföljning av filmpolitiska insatser är utpekade i 

Filminstitutets riktlinjer från regeringen. Under 2021 fortsatte arbetet med att utveckla möjligheterna 

för att Filminstitutet ska kunna arbeta mer analysdrivet genom bland annat strukturering av 

datainsamlingen och säkrande av datakvaliteten. Den snabba digitala omställningen och de stora 

förändringar som pandemin inneburit för filmbranschen innebär ett ökat behov av omvärldsanalys 

och att löpande bevaka filmmarknadens utveckling.  

  

Utöver att vara ett allmänt stöd för verksamheten bidrar Filminstitutets kunskapsinhämtning och 

analyser till ökad kunskap om film för relevanta målgrupper både inom filmbranschen och i 

samhället i stort. Under året publicerades den årliga statistiksammanställningen Filmåret i siffror 

samt nio kortare analysrapporter.  

 

I oktober publicerades en rapport framtagen av Petri Kemppinen2 på uppdrag av Filminstitutet, SVT 

och de regionala filmfonderna i Sverige. Rapporten fokuserar på artikel 13.2 i AVMS-direktivet som 

anger att medlemsstaterna kan kräva att streamingtjänster bidrar ekonomiskt till produktionen av 

europeiska verk, bland annat genom direktinvesteringar i innehåll och bidrag till nationella fonder.  

 

Filminstitutet strävar efter att vara Sveriges kunskapscentrum för film. Ett mått för det är hur mycket 

Filminstitutets webb besöks för kunskapsinhämtning. Analyser och statistik på Filminstitutets 

webbsida hade cirka 11 300 besök under 2021, varav 1 300 gällde senaste Filmåret i siffror och cirka 

2 000 gällde årets kortare analysrapporter. Drygt 3 000 av besöken gällde Filminstitutets dynamiska 

statistikverktyg med biobesökssiffror, som i nuläget omfattar filmer som haft svensk biopremiär 

mellan 1965 och 2020. 

 

Filminstitutet tar fram jämställdhetsrapporter som ett led i att öka medvetenheten och synliggöra de 

rådande strukturer som finns när en film blir till. Syftet är att öka kunskapen och på sikt verka för en 

positiv förändring inom filmindustrin. 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. 

Rapporten kommer att lanseras under 2022.  

 

En insats som både berör kunskapsspridning och kvalitetsutveckling av svensk film är arbetet med att 

utveckla en ny modell för att mäta svensk films framgång. Under 2021 genomfördes uppdraget i en 

arbetsgrupp med Rådet för spridning och visning, för att tillsammans med branschen få en gemensam 

bild av vilka framgångsfaktorerna är för svensk film, och för att bredda definitionen av framgång. En 

ny modell togs fram med hänsyn till kvalitet, tillgänglighet, räckvidd, kännedom och publik. 

 
2 Konsult för audiovisuell bransch. Sedan 1 augusti 2021 VD för Aurora Studios i Finland samt styrelseledamot Svenska Filminstitutet. 
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Modellen testades med två filmer under 2021 för att undersöka hur den kunde tillämpas. 

Utvecklingsarbetet kommer att fortgå även 2022. 

  

Filminstitutets statistikinsamling kring olika diskrimineringsgrunder syftar till att sprida kunskap om 

filmlandskapets utveckling med en förhoppning om att ökad kunskap ska kunna bidra såväl till 

medvetna filmkonsumenter som till en ökad mångfald inom produktionen, både framför och bakom 

kameran. Filminstitutet samlar löpande statistik över könsfördelningen inom filmproduktioner. Under 

2022 planeras även insamling av statistik för 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. Detta är inte avsett som en vägledning för 

kommande stödsökare utan enbart att öka kunskapen i samhället om hur filmlandskapet ser ut i stort. 

 

 

Filmkunnighet  
 

Filminstitutets insatser för att öka filmkunnighet hos alla barn och unga i Sverige inkluderar 

ekonomiskt stöd till filmkulturell verksamhet, produktion av filmpedagogiska verktyg och material, 

föreläsningar, utbildning och stärkande av skolbio. I en tid dominerad av rörliga bilder behövs 

kunskap om filmhistoria i skolan. Filminstitutet lanserade under året ett stort lektionsmaterial 

bestående av filmklipp, texter och handledningar kring filmens uppbyggnad och utveckling. Stort 

fokus under året var annars på filmens plats i kulturskolan. Enligt undersökningar ökar intresset att få 

lära sig att göra film bland barn och unga. 

 

Skolbio 

 

För att alla barn ska få uppleva film på biograf arbetar Filminstitutet för att landets kommuner ska 

erbjuda skolbio som en del av undervisningen.  

 

I början av året genomfördes för fjärde gången den nationella skolbioenkäten för verksamhet under 

pandemiåret 2020. Av landets 290 kommuner svarade 59 att de arrangerat skolbio under 2020, en 

tydlig minskning jämfört med 118 kommuner under 2019. Även svarsfrekvensen gick ner, från 69 

procent till 55 procent. Tidigare enkäter har visat att kommuner som inte arrangerat skolbio i lägre 

grad besvarat enkäten.  

 

Coronapandemin hade stor påverkan på verksamheten. Skolbio ställdes in och sköts fram och 

strömning av filmerna erbjöds som alternativ. De som ändå genomförde skolbiovisningar anpassade 

genom att öka antalet föreställningar per film, eller att helt enkelt krympa utbudet utifrån minskad 

efterfrågan från skolorna. Samtidigt svarade 90 procent av kommunerna att de avsåg att återuppta 

skolbio som tidigare, övriga att de troligen skulle göra det i modifierad form.  

 

I takt med att samhället öppnade upp togs olika initiativ för att återstarta skolbio. Filminstitutet och 

föreningen Filmregionerna medverkade efter inbjudan på Sveriges Biografägareförbunds årliga 

konferens för att berätta om skolbions möjligheter för biografen och presenterade det informations- 

och inspirationsmaterial kring skolbio som Filminstitutet tog fram hösten 2019. På regional nivå 

märks en utveckling där allt fler erbjuder subventionerade skolbiovisningar, sökbara stöd för att 

arrangera skolbio eller filmpedagogiska paket kopplade till utvalda filmer. I Blekinge och Sörmland 

har skolbio integrerats i regionala kulturgarantier, som innebär att alla skolbarn i utvalda årskurser får 

olika kulturupplevelser.  
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2.16 Kommer ni att återuppta skolbioverksamheten i framtiden? 

 

 

INDIKATOR – FILMPOLITISTIK MÅL 5 

 

38% 
Andel kommuner som uppger att de har skolbio är en indikator på att barn och unga har goda 

kunskaper om film och rörlig bild. I en enkät frågade Filminstitutet vilka kommuner som erbjöd skolbio 

2020. Enkäten skickades ut till samtliga 290 kommuner i Sverige. Av de 159 kommuner som svarade 

uppgav 37 procent att det i kommunal regi visats film på biograf under skoltid 2020. Siffran för 2019 

var 60 procent.  

 

 

Filmpedagogisk verksamhet 

 

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 nödvändig 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.  

 

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

14 olika länder. Antalet nedladdningar av filmhandledningar ökade under året 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 nådde till exempel en 

större publik över hela landet.  

 

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 

90% (104 kommuner)

10% (12 kommuner)

Ja, troligen som tidigare när det är möjligt Ja, men troligen i modifierad form



 

 

47 

RFSU och UR fram filmens pedagogiska och konstnärliga potential i sammanhanget. Medverkade 

gjorde bland andra filmskaparen Ninja Thyberg, utbildningsminister Anna Ekström och dåvarande 

ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Webbinariet som riktade sig till 

lärare, blivande lärare och skolhuvudmän, spelades också in och har hittills nått över 900 personer, 

utöver de cirka 250 som följde sändningen. 

 

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 

några utvalda universitet för ett gemensamt utforskande samtal kring filmens plats på 

lärarutbildningarna.  

 

Under 2020 startade Filminstitutet och föreningen Filmregionerna Nationella nätverket för film i 

kulturskolan som består av en kulturskolechef eller motsvarande från varje region. I kulturskolan kan 

unga utveckla ett intresse och öka sin filmkunnighet, men kulturskolan ger också en bred bas för 

framtidens professionella filmskapare. Inom ramen för nätverket genomfördes en enkätundersökning 

bland de kulturskolor som erbjöd någon form av filmverksamhet under läsåret 20/21. Enkäten 

skickades till 115 kulturskolor och 71 procent besvarade den. Rapporten Fördjupad kartläggning av 

film i kulturskolan ger en bild av verksamhetens art och inriktning, pedagogernas kompetens och 

arbetsförhållanden samt vilka utmaningar och behov kulturskolorna upplever med filmverksamheten.  

 

För att möta kulturskolor som ännu saknar film i sitt utbud arrangerade Filminstitutet och föreningen 

Filmregionerna webbinariet Låt kameran rulla – starta och utveckla film som ämne i din kulturskola, 

som hittills cirka 100 personer tagit del av. Fortbildningsserien för filmpedagoger fortsatte under året 

med fyra webbinarier som innehöll föredrag, goda exempel och möjlighet till kollegialt utbyte.  

 

 

2.17 Kulturskolans filmverksamhet läsåret 20/21, andel av svarande kulturskolor 

 

 
 

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom 

 

Under året fick 44 kommuner eller kommunala verksamheter totalt 3 299 500 kronor i filmkulturellt 

stöd. Stödets syfte är att stärka kommunernas arbete med att öka filmkunnigheten hos barn och unga 

genom insatser som bidrar till kvalitativa filmupplevelser och fördjupade kunskaper om rörliga 

bilder.  

 

Flera skolbio- och filmkurssatsningar som fick stöd 2020 kunde inte komma i gång under våren på 

grund av pandemin utan flyttades till sommaren och hösten. 
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De kommunala insatser som söker stöd berör fortsatt utveckling av filmkurser inom Kulturskolorna 

och skolbioverksamhet. Ansökningar för filmverksamhet på fritiden ökar. Det uppsökande arbetet 

kring stödet har resulterat i ömsesidig kunskap om kommunernas behov av kunskap kring både 

filmverksamhet och stöd. 

 

2.18 Stöd till filmkulturell verksamhet 

    

 
2019 2020 2021 

Antal beviljade ansökningar          59 63 44 

Summa beviljad per år 3 458 525 3 334 390 3 299 500 

Summa totalt ansökt belopp 9 294 237 7 240 641 kr 5 178 550 kr 

 

 

Stöd till filmverksamhet på de nationella minoritetsspråken   

 

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

minoritetsspråken fördelades stöd till filmverksamhet och visning och spridning av film. Tio projekt 

beviljades 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 samråd med nationella minoritets-

organisationer, enskilt kring filmens möjligheter, men också i samarbete med andra 

kulturmyndigheter med liknande uppdrag, till exempel Kulturrådet och Kungliga biblioteket.  

 

 
Stöd till distribution och visning av film i Sverige 
 

Att allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet är ett av 

regeringens filmpolitiska mål. För att nå målet fördelar Filminstitutet varje år olika typer av stöd till 

distribution och visning av film i Sverige. Under 2020 pågick en översyn av befintliga stöd inom 

detta område, eftersom förutsättningar för att sprida och visa film förändras kontinuerligt.  

 

I september 2021 lanserades uppdaterade stöd till distribution och visning. De stora förändringarna 

från de gamla stöden är att titelstöden gäller för hela första visningsåret, där distributörerna kan söka 

stöd för till exempel både biograflansering och vod-lansering. Dessutom delas det årliga stödet upp i 

två stöd. Det ena stödet gäller distributörer, filmfestivaler och vod-plattformar och det andra 

visningsorganisationer för biografer. 

 

För distributörer utmanade coronapandemin deras intäkter när biografer var stängda eller hade öppet 

med publikrestriktioner. Många filmer sköts på framtiden. Ekonomiskt var det ett hårt slag för 

distributörer som under året jobbade på med små intäkter. Vod-marknaden fick ett uppsving i början 

av pandemin 2020, men under året som gått led de av att färre titlar släpptes i väntan på 

biografpremiärer. Därmed fanns det också färre titlar att marknadsföra sig med och få intäkter av. 
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Filmfestivalerna arbetade under 2021 hårt med att digitalisera sin verksamhet, vilket krävde stora 

resurser, samtidigt som de tappade intäkter i form av biljettförsäljning och sponsorskap.  

 

Filminstitutet kunde med extra krisstödsmedel från regeringen hjälpa till att delvis täcka 

distributörers intäktsbortfall. När publikrestriktionerna släppte under hösten fördelades även ett stöd 

till stabilisering och omställning för att hjälpa filmfestivaler och distributörer att stabilisera sin 

verksamhet och investera i projekt som stärker dem inför framtiden. 

 

Den digitala utvecklingen har skapat stora förändringar för filmbranschen det senaste decenniet.  

Under pandemin påskyndades den utvecklingen. De traditionella lanseringsfönstren förflyttades med 

kortare tidsspann och förändrades till viss del. Det är nu vanligare att filmer har sin första lansering 

för en digital hemmamarknad. Filmfestivalerna arbetade under pandemin i många fall framgångsrikt 

med digitala festivaler. Det är tydligt att hybrida festivaler med både festival på en specifik plats i 

kombination med digital festival, stärker filmfestivalernas angelägenhet och breddar publiken.  

 

Totalt beviljades16 filmfestivaler stöd, inom Stöd till enskilda projekt och Årligt stöd. Dessa 

filmfestivaler är lokaliserade i sju orter och fem regioner. Det är tydligt att de flesta stora festivaler 

med nationellt intresse finns i storstadsregionerna.  

 

 

 

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

 

Det årliga stödet inom distribution och visning delas upp i två stöd inför ansökningar gällande 2022: 

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

respektive Årligt stöd till etablerade medlemsorganisationer för biografer. Stöden anknyter till 

varsitt övergripande mål med Filminstitutets stödgivning, Filmens innehåll och genomslag respektive 

En levande biografstruktur. Uppdelningen i två årliga stöd görs för att stödgivningen ska bli tydligare 

vad gäller bedömningar, prioriteringar och stödnivåer. 

 

I stödet till distribution av utländsk värdefull film finns numera en möjlighet att söka stöd för 

lansering av en film i flera visningsfönster, till exempel biografvisning och vod. Tidigare var stödet 

begränsat till lansering i filmens första visningsfönster. Förhoppningsvis kan det leda till att enskilda 

filmer exponeras bättre i flera visningsfönster. 

 

24 organisationer erhöll årligt stöd och 28 titelstöd beviljades till 13 organisationer inför 2021. Antal 

beviljade stöd till enskilt projekt var sex. 

 

Det totala antalet ansökningar om titelstöd (lansering av utländsk film samt versionering av barnfilm) 

var något lägre 2021 än 2020 Antalet ansökningar om stöd till versionering av barnfilm var lika högt 

2021 som 2020, det vill säga 10. Däremot ökade antalet ansökningar om versionering jämfört med 

2019 och tidigare. Det beror dels på att fler distributörer än tidigare arbetar med ett alternativt 

filmutbud för barn, dels på att den ekonomiska risken för distributörerna var högre under pandemin, 

på grund av minskade intäktsmöjligheter. Många distributörer ansökte om högre belopp för lansering 

än tidigare eftersom coronapandemin minskade deras intäktsmöjligheter.  

 

Antalet filmdistributörer har ökat något de senaste åren. I några fall är det helt nya aktörer, i andra 

fall är det aktörer med annan verksamhet, till exempel filmfestivaler, som också har börjat distribuera 

film. I samtliga fall bedrivs verksamheten i liten skala.  
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Projektstödet hade något lägre antal ansökningar 2021 jämfört med 2020 (från 20 till 17) och något 

lägre belopp i beviljade stöd. Många festivaler och projekt tog paus eller höll låg profil under 

pandemin, vilket också märks i antal ansökningar och beviljade stödbelopp. Under senare delen av 

2021 förekom en uppgång i festivalaktiviteter, vilket sannolikt bidrar till en ökning av antal sökande 

för visningsarrangemang under 2022. Tolv festivaler ansökte om årligt stöd varav elva beviljades. 

Därutöver ansökte 13 festivaler om projektstöd under 2021, varav fem festivaler beviljades. 

 

2.19 Stöd till distribution och visning (kronor) 

 

2019  2020  2021 

Årligt stöd  33 885 000 30 240 000 28 120 000 

Stöd till enskilda 
projekt och titlar  

3 045 000 3 804 145 4 010 000 

Totalt beslutat stöd  36 930 000 34 044 145 32 130 000 

 

2.20 Filmer med importstöd, ursprungsland (57 filmer)  

 

2.21 Filmer som visades på filmfestival, ursprungsland (1492 filmer) 
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Andra stöd 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.  

 

Både stödet till innovation inom distribution och visning samt stöd till spridning av långfilm i hela 

landet har under de sex år som det fördelats inte resulterat i något större genomslag för förändring i 

branschen. Stöden avvecklades därför under år 2020 för att ersättas av andra stödformer. Mot 

bakgrund av att det råder brist på kunskap om att nå publiken och att frågan är mer aktuell än 

någonsin tidigare, infördes i stället ett nytt stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring under 

2021. Målet är att ge möjlighet att genomföra fördjupade publikanalyser och pröva 

marknadsföringsmetoder som leder till en 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. Förväntningarna är att 

stödet ska leda till bättre samarbeten inom branschen och nya sätt att nå publiken. Stödet sjösattes i 

maj och hade under sitt första år tre stödomgångar. Fem ambitiösa projekt med stora budgetar 

beviljades stöd. Det största stödet gick till projektet Biopasset som samlar nästan hela 

biografbranschen. En hög stödsumma beviljades för att projektet kan hjälpa branschen att starta upp 

när pandemin är över. Stöd gavs även till Dragon Channel och TriartPlay för att stötta publikanalys 

och marknadsföring för lokala streamingtjänster som sprider värdefull film i hela landet. Dessutom 

beviljades två stöd till biografer i Norrköping och Älmhult för omfattande publikanalysprojekt där 

resultatet kan delas med många andra biografer. 

 

Utbildningsstödet gick under 2021, precis som 2020, till digitala kurser för biografer på grund av 

coronapandemin. De flesta andra kurser var inställda fram till slutet av året. Däremot inkom ett lägre 

antal ansökningar, 25 under året jämfört med 42 ansökningar 2020.  

 

I och med stödrevideringen som genomfördes under 2021 togs stöd till spridning av långfilm i hela 

landet bort. När digitaliseringen nu omfattar hela biografmarknaden och distribution till mindre 

biografer i hela landet inte längre innebär dyra kostnader för distributörer, finns det inte längre något 

stort behov av stödet. 

 

2.22 Sammanställning av fördelade stödsummor per år (kronor)  

 

 2019 2020 2021 

Stöd till spridning av långfilm i hela landet  914 230  868 000 319 000 

Stöd till innovation inom distribution och visning  100 000 55 200 - 

Stöd till utbildning inom distribution och visning 230 634 218 368 116 152 

Stöd till publikanalys och innovativ marknadsföring - -  6 194 000 

 

 

Stöd för ökad tillgänglighet av film 

 

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 av utländsk film. Det ges även till enskilda syntolkade filmvisningar på biograf, 

framför allt för festivalvisningar.  
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Filminstitutet äger den tekniska lösningen som används för intalade ljudspår för syntolkning och 

upplästa undertexter. Tekniken är i stort behov av uppdatering och utveckling för att fortsätta vara 

relevant för brukarna (människor med synnedsättningar eller lässvårigheter), något som 

förhoppningsvis kan påbörjas under 2022. 

 

De pilotprojekt för upplästa undertexter som beviljades stöd under 2019 och 2020 kunde inte 

genomföras fullt ut på grund av pandemin, och kan därför inte ännu utvärderas. Det blev totalt 9 344 

nedladdningar av ljudspår för syntolkning under 2021, vilket var något högre jämfört med föregående 

år. 

 

2.23 Nedladdningar av ljudspår för syntolkning 

 

 2019 2020 2021 

Antalet nedladdningar  6410 9259 9344 

 

 

Stöd till att stärka biografstrukturen i Sverige 
 

Sverige har en stor andel 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. 

 

Under 2021 stod biografägarna inför stora utmaningar på grund av pandemin. Från restriktioner om 

åtta personer per visning och sedan 50, därefter helt släppta restriktioner till att landa i vaccinbevis 

vid fler än 100 besökare. Många biografer hade stängt under de strängaste restriktionerna, samtidigt 

som några biografer utmärkte sig genom att visa film under hela coronapandemin. Ett stort problem 

för biografägarna var tillgången till film, då de flesta distributörer valde att skjuta upp planerade 

filmlanseringar. 

 

Efter återöppningen märkte biografägare av en rädsla för smittspridning. För att möta publiken hade 

ett antal biografer visningar med spärrade platser. Det påverkade intäkterna även efter borttagandet 

av restriktionerna.  

 

Filminstitutet fördelade under första halvan av året Stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-

19 till samtliga stödsökande biografer i hela landet3. Ett flertal biografer var tvungna att betala 

tillbaka en del av stödet eftersom det inte fick användas till vinst. Det har ställt särskilda krav på 

administration och extern kommunikation. Under andra halvan av 2021 förändrades riktlinjerna för 

att hjälpa biograferna att stabilisera sin ekonomi och kunna återstarta sin verksamhet. Det innebar 

bland annat att kravet på återbetalning vid vinst togs bort. För visningar i oktober till och med 

december fördelas Stöd till stabilisering och omställning för biografer för genomförda visningar. 

Stöd för intäktsbortfall med krisstödsmedel från regeringen om cirka 204 miljoner kronor fördelades 

under 2021 till biografer i fyra omgångar. Stöd till stabilisering och omställning för biografer 

fördelas i efterhand för kvartal fyra under 2022. 

 

 
3 I ordinarie stödgivning är biografer på ort med färre än 25 000 invånare, komplementbiografer och biografer med 

särskilda skäl, stödberättigade.  
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Stöd till biografer för upprustning, ny biograf och öppna visningar delades totalt ut till 247 orter i 21 

regioner. Av de krisstöd som fördelades till biografer under 2021 gick stöden till 315 orter i 21 

regioner.  

 

 

Stöd till upprustning och nya biografer 

 

Under coronapandemin förekom svårigheter för biografägarna att få sin utrustning installerad så att 

de kunde rekvirera beviljade stöd i tid. Förseningarna berodde på att tillverkarna hade svårt att få tag 

i material, och på långa kötider för leveranser. Under pandemin stod också flera projektorer och 

servrar orörda, vilket ledde till tekniska problem när biograferna startade upp sin verksamhet igen. 

Dessutom har en av de största leverantörerna slutat att uppgradera och tillverka reservdelar till en av 

Sveriges vanligaste projektorservrar. Det har lett till att biograferna behöver byta ut sina servrar när 

de börjar krångla eller preventivt för att slippa stå utan fungerande server och drabbas av ett längre 

driftstopp. 

 

För att möta problemen beviljade Filminstitutet snabbt stöd för servrar under året. Dessutom 

förlängdes deadline för rekvirering av beviljade stöd efter kommunikation med stödmottagarna. 

Beviljade stöd till upprustning av biograf uppgick till strax över sex miljoner kronor. En biograf 

beviljades de två stöden som var relevanta inom stödet till nya biografer fram till och med september 

2021 då systemet gjordes om, nämligen Stöd till nya biografer – marknadsföring och Stöd till nya 

biografer – teknik. Under 2021 registrerades 63 ärenden för upprustning och stöd till nya biografer, 

varav 57 beviljades. År 2020 fattades beslut om 77 registrerade ärenden, år 2019 var de 119 och år 

2018 var de 80. Antalet ärenden varierade alltså kraftigt även innan pandemin. Under början av 2021 

minskade antal ärenden, för att öka under hösten när restriktionerna släppte. 

 

2.24 Beviljade stöd till upprustning av biograf 

 

 2019 2020 2021 

Antal beviljade ansökningar  97 73 57 

Totalt beviljat belopp (kronor) 7 230 129 5 827 844 6 030 995 
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3. Ett effektivt  
och drivande 
Filminstitut 

Filminstitutet är den enda samlade expertorganisationen inom filmens alla områden i Sverige. Såväl 

filmbranschen som allmänheten, medier och olika organisationer förväntar sig att Filminstitutet kan 

svara på frågor, delta i debatter, lämna underlag och bidra till forskning. Olika grupper efterfrågar 

kunskap om allt från filmhistorien, repertoaren och utvecklingen av svensk film till hur filmen 

påverkar sin omvärld och hur omvärlden påverkar filmen. Behovet av kunskap är brett och 

mångsidigt. För att möta denna efterfrågan måste Filminstitutet kontinuerligt utveckla och anpassa 

sig för att vara fortsatt relevanta. Under hösten 2021 rekryterades nya vd:n Anette Novak med 

uppdrag att utveckla verksamheten i takt med omvärldsförändringarna på filmens område. Novak 

tillträder april 2022. 

 

Fokusområdet samlar aktiviteter som stödjer organisationen som helhet och som indirekt bidrar till 

uppfyllelsen av samtliga sju filmpolitiska mål. Det omfattar även utåtriktat arbete som svarar direkt 

mot vissa av målen, särskilt målen att jämställdhet och mångfald präglar filmområdet samt att filmen 

bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet. Filminstitutets 

jämställdhetsrapporter är ett tydligt sådant exempel. Rapporten 2021/2022 heter 406 dagar – en 

tidsfråga och tittar på tidsaspekten när en film blir till.  

 

Att Filminstitutet har en väl fungerande kommunikation, såväl internt som externt, är en förutsättning 

för att kunna vara drivande och effektivt. Under året var fokus på att stärka den interna 

kommunikationsverksamheten och arbetsprocesser. En kommunikationsstrateg med fokus på 

internkommunikation rekryterades. Målet med detta är att såväl den enskilda medarbetaren som 

verksamhetens chefer ska kunna utföra sitt uppdrag än mer enhetligt och effektivt. 

Kommunikationsverksamheten övergick också till ett redaktionellt arbetssätt, för ökad samverkan 

och synergieffekter inom hela Filminstitutet.  

 

En effektiv infrastruktur och adekvat kompetens hos medarbetarna krävs för att kunna stödja 

verksamhetsmålen. Den allt snabbare digitaliseringen medför krav på allt från kompetenshöjning, 

nya arbetssätt, tillgång till data och datanalys, stabil och ändamålsenlig mötesinfrastruktur (intern och 

extern) till en rättssäker och transparent ärendehantering. En framgångsrik omställning innebär 

naturligtvis en effektivare och mer produktiv organisation på sikt, men vägen dit kräver stora 

investeringar och resurser, såväl i personer som medel. Dessvärre har omställningen fått stå tillbaka 

som en konsekvens av en långvarig urholkning av Filminstitutets medel. Verksamhetsanslaget har 
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inte räknats upp sedan 2006, vilket i praktiken har inneburit mindre ekonomiska resurser. Ett konkret 

exempel är den potential som automatiserade och AI-baserade tjänster erbjuder. Potentialen är stor 

men outnyttjad inom Filminstitutet till följd av begränsade resurser. 

 

Coronapandemin påverkade även under 2021 Filminstitutets verksamhet, där långsiktigt 

utvecklingsarbete fick stå tillbaka för att hantera konsekvenserna av covid-19. Distansarbetet har 

inneburit nya lärdomar om arbetssätt, vilka kommer ligga till grund för en ny arbetsplatsstrategi 

under 2022.  

 

 

Bred representation och jämställdhetsarbete 
 

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

verksamhet. 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 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. 

 

Filminstitutets rapport 2019/2020 ”Vilka Kvinnor?/Which women” hade internationell lansering 

tillsammans med European Film Market med ett seminarium om intersektionalitet i filmbranschen 

under Berlin Filmfestival. I samtalet lyftes verktyg och goda exempel hur branschen kan arbeta för 

ökad jämställdhet och mot diskriminering i film- och tv-branschen. Medverkande var Anna Serner, 

Ylva Habel, forskare, Effie Brown, producent, Dr Emilia från Center for Intersectional Justice och 

Matthijs Wouter Knol från European Film Award.  

 

Svenska 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?” om hur branschen kan verka för ökad inkludering och representation 

av personer som rasifieras. Medverkande var bland andra Hanna Wallensteen, leg. psykolog, Anna 

Adeniji, konsult och utbildare och Barakat Ghebrehawariat, rådgivare i frågor om mångfald, 

inkludering och kommunikation. Dåvarande kultur- och demokratiminister Amanda Lind avslutade 

om hur hon ser på strukturell rasism, representation och mångfald i svensk film och tv. Sändningen 

modererades av Ceylan Holago och Bilan Osman. 

 
 

Hållbarhet  
 

Filminstitutet har sedan länge arbetat med hållbarhetsfrågor på olika sätt, både i det interna och 

externa arbetet. Organisationen fortsätter sitt arbete med det som beslutades under hösten 2019, det 

vill säga att lägga 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 Filminstitutets uppdrag; mål fyra (god 

utbildning för alla), fem (jämställdhet) och tio (minskad ojämlikhet). De utvalda målen svarar mot 

flera av de filmpolitiska målen (mål fem, sex, sju). 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 

arbetssättet och beteendet hos alla som arbetar på Filminstitutet. Under 2022 ska Filminstitutet 

upprätta en miljöpolicy för fastighetsförvaltning samt undersöka möjligheten för att kunna införa 

miljöledningssystem. 

 

 

Samverkan 
 
Regional samverkan 

 

Dialog och samverkan med regionerna inom filmpolitiken på såväl strategisk som operativ nivå ger 

Filminstitutet möjligheter att anpassa verksamheten utifrån behov och förutsättningar i hela landet.  

 

Under 2021 bjöd Filminstitutet in till fyra regionala nätverksträffar med olika verksamhetsfokus. I 

anslutning till det nya krisstödet Talent to Watch gick en träff under namnet Nya röster och talang - 

hur når vi ut och skapar möjlighet för fler perspektiv? Syftet var att ge inspiration inför regionernas 

projekt och ansökningar.  

 

Inom ramen för kultursamverkansmodellen genomför Kulturrådet årligen en fördjupad kvalitativ 

uppföljning. Under 2021 handlade för första gången uppföljningen om två specifika områden i 

modellen, regional enskild arkivverksamhet och filmkulturell verksamhet. Riksarkivet och 

Filminstitutet ingick därför i arbetsgruppen som förberedde de samtal som under hösten genomfördes 

gruppvis med regionernas kulturchefer. På filmområdet var syftet ökad kunskap om regionernas 

arbete med filmen som professionell konstform, bland annat hur regionen stödjer de professionella 

filmskaparna och vilka behov och möjligheter som de ser utifrån de nationella filmpolitiska målen. 

Samtalen var givande, inte minst vad gäller utbytet mellan regionerna. Kulturrådets rapport kommer i 

början av 2022.  

 

Filminstitutet ingår i Tillväxtverkets myndighetsnätverk för regional utveckling och 

landsbygdspolitik. Eftersom kulturmyndigheterna upplevt att kultur- och kulturarvsfrågorna sällan 

fått utrymme på träffarna, tog Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kulturrådet och Filminstitutet 

initiativ till en digital konferens tillsammans med Tillväxtverket och Nämnden för hemslöjdsfrågor: 

Kreativ Omstart. Konferensen samlade 474 deltagare från länsstyrelser, regioner och myndigheter för 

att tillsammans kraftsamla kring kultur, kulturarv och regional utveckling. 

 

Rådsarbetet 

 

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. 

Råden träffas en gång på våren och en gång på hösten. Efter att i början av året hållit möten digitalt 

på grund av coronapandemin kunde råden till höstmötet delvis samlas fysiskt. Deltagande erbjöds 

även digitalt, vilket uppskattades av rådens ledamöter.  

 

Efter att arbetet under sina första år till viss del präglats av ett sökande efter rätt form och innehåll, 

har arbetet på senare år i samtliga råd präglats av god dialog och samförstånd. Arbetet i råden för 
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utveckling och produktion respektive spridning och visning präglas också av en bättre struktur sedan 

arbetsordningen för råden reviderades 2019, bland annat förtydligades rutinerna kring större 

förändringar i stödordningen. Under pandemin har dialogen med de representerade organisationerna 

varit intensiv vid framtagandet av de olika krisstöden. Även 2021 påverkades arbetet i råden i hög 

grad av pandemin. Vid vårens möten deltog regeringens särskilda utredare för utredningen Återstart 

för kulturen.  

 

I rådet för spridning och visning fortsatte under året en arbetsgrupp med framtagandet av en modell 

för att mäta en films framgång. Arbetet presenterades vid höstens rådsmöten och kommer att 

fortsätta. Rådet för utveckling och produktion var främst inriktade på coronapandemins påverkan på 

branschen, men även på affärsmodellernas snabba förändring. Det filmpedagogiska rådet fortsatte 

fokusera på frågan om hur filmkunnigheten kan öka i hela landet, bland annat diskuterades skolbio 

och filmpedagogik på lärarutbildningarna i rådet. Filmarvsrådet fortsatte diskutera gemensamma 

audiovisuella frågor, bland annat upphovsrättsliga frågor och pliktleveransutredningen.    

 

 

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. Under tidens 

gång har Filminstitutet fått en ökad andel statlig finansiering för den verksamhet som bedrivs, och 

som grundar sig i den nationella filmpolitiken. Sedan 2017 är filmavtalet uppsagt och alla uppdrag 

baseras på proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik samt ett årligt 

regleringsbrev respektive riktlinjebeslut från regeringen. Filmhuset är en del av stiftelsens 

ursprungliga stadgar, men har inte en direkt koppling till den nationella filmpolitiken. Eftersom 

husets resurser används för en stor del av verksamheten, har byggnaden en viktig funktion att fylla 

för att de filmpolitiska målen ska uppfyllas. 

 

Under 2021 började Filminstitutet tillsammans med A house återskapa Filmhuset som en central 

mötesplats för att generera kunskap, möten och inspiration för film och den rörliga bilden. Arbetet 

kommer fortsätta under 2022 samtidigt som Filminstitutet under de närmaste åren tar fram en strategi 

för Filminstitutets fastigheter med en vision och direktion för framtida utveckling. 

 
Organisationen 
 

Coronapandemin har fortsatt att prägla verksamheten på ett omvälvande sätt och Filminstitutet har 

dessutom under stora delar av 2021 haft tillförordnade tjänster på strategiska positioner såsom vd, 

avdelningschef Filmstöd och HR-chef. De flesta av Filminstitutets medarbetare har arbetat på distans 

under cirka ett och ett halvt år, vilket har skapat en högre digital mognad. Från den 29 september 

2021, då Folkhälsomyndigheten släppte restriktioner om hemarbete, genomfördes arbetet utifrån 

hybrida arbetssätt. Utgångspunkten har varit tre huvudprinciper; att verksamhetens behov reglerar 

möjligheten till distansarbete, närmaste chef ska godkänna arbetsformen och merparten av arbetet ska 

ske på den fysiska arbetsplatsen. 

 

En hybrid arbetsplats genererar nya former för möten, målstyrning och avstämningar. Några är här 

för att stanna och andra bör utvecklas. Filminstitutet är i en lärande- och förändringsprocess där alla 

lösningar och svar ännu inte finns, med utgångspunkt i ett adaptivt angreppssätt. För att identifiera 

nuvarande och framtida behov i den hybrida arbetsmiljön påbörjades under 2021 arbetet med att ta 



58 

fram en arbetsplatsstrategi. I framtagandet involveras både chefer och medarbetare för att belysa 

olika aspekter och önskemål. Under 2022 kommer Filminstitutet konkretisera arbetsplatsstrategin 

genom att ta fram spelregler och förhållningssätt i den hybrida arbetsmiljön som kan gälla utifrån nya 

förutsättningar. 

 

Arbetsmiljöarbetet var ett viktigt fokusområde under året, då coronapandemin påverkade 

förutsättningarna. Skyddsronder och riskbedömningar genomfördes enligt rutiner trots hemarbete 

under större delen av året. Genom ett nytt samarbete med DKV-hälsa erbjöd Filminstitutet fler 

medarbetare professionellt samtalsstöd för att öka välmåendet hos medarbetare. Arbetsbelastningen 

inom avdelningen Filmstöd var fortsatt mycket hög under året. Anledningen är att verksamheten 

hanterade stora delar av det produktionsstöd som regeringen beslutat om relaterat till pandemin. 

Filminstitutets sjukskrivningstal ökade under 2021 till 3,12 procent (1,78 procent 2020). Ökningen 

beror främst på korttids- och långtidssjukfrånvaro kopplad till covid-19.  

 

Några gemensamma kompetensutvecklingsinsatser genomfördes under året. Bland annat hölls en 

utbildning i kompetensbaserad rekrytering för alla chefer för att öka medvetenheten utifrån en 

breddad representation samt skapa fördomsfria och effektiva rekryteringar. Filminstitutet gjorde även 

en gedigen utbildningssatsning kopplad till förändringsledning och medarbetarskap för att stötta 

verksamheten och medarbetarna i de förändringar som Filminstitutet står inför.   

 

Under 2022 kommer en kartläggning av framtida kompetensbehov samt en inventering av nuvarande 

kompetensområden att genomföras. Genom kompentenskartläggningen identifieras eventuella 

kompetensgap och genom utbildning och nyrekrytering säkerställer Filminstitutet att den kompetens 

som krävs för att möta framtida krav och förväntningar finns inom verksamheten. Filminstitutet hade 

i december 2021 146 aktiva fasta tjänster (159 årsanställda), fördelade på fem avdelningar enligt 

nedanstående organisationsschema.  

 

Organisationsschema Filminstitutet, antal fasta tjänster per avdelning 
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Filminstitutets medverkan i internationella 
organisationer  
 

Organisationer som Filminstitutet antingen är medlemmar i eller har medlemskap i, samt där 

Filminstitutets personal hade formella uppdrag under 2021 

 

Organisation Vem 
Funktion 

CEN TC 457 

(kommitté för 

standardisering av 

arkivering av digital film) 

Chef Digitaliseringen,  

Lars Karlsson 

Ledamot 

 Systemförvaltare digitaliseringen, Per Legelius Ledamot 

European Film Academy  Vd, Anna Serner (t.o.m 31/10) 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 

Nordisk Film & TV Fond Chef Filmstöd, Kristina Colliander t.o.m 1/6 därefter 

Chef Produktionsstöd Magdalena Jangard 

Styrelseledamot, vice 

ordförande 

EFAD Vd Anna Serner (t.o.m 31/10) Ledamot i Gender 

working group 

European Film Agencies 

Research Network 

(EFARN) 

Analysansvarig, Josefin Schröder Sveriges representant 

Eurimages Chef Produktionsstöd, Magdalena Jangard Sveriges representant, 

Board of management, 

Gender equality and 

diversity working group 

och Evaluation study 

group 

 Filmkonsulent, Helen Ahlsson Suppleant Board of 

management 

 Koordinator Kreativa Europa, Ulrika Nisell Sveriges representant 

Working group for 

sustainability 

European Digital 

Cinema Forum (EDCF) 

Arbetsledande visningstekniker, Jerry Axelsson Styrelseledamot 

European Film 

Promotion (EFP) 

Utlandschef Steffen Andersen-Møller t.o.m. 15/6, 

därefter tf chef Internationella enheten Petter 

Mattsson   

Sveriges Representant 

Federation Internationel 

des archives du film  

Chef Digitaliseringen, Lars Karlsson Corresponding member 

Technical Commission 

(FIAF) Chef Biblioteket, Mats Skärstrand  Ledamot Cataloguing 

and Documentation 

Commission (CDC) 
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 Senior Curator Filmarkivet, Jon Wengström Styrelseledamot och 

kassör 

New Dawn Vd Anna Serner t.o.m 31/10, därefter Chef 

Produktionsstöd Magdalena Jangard 

Styrelseledamot 

Scandinavian Films Vd Anna Serner t.o.m.  31/10, därefter tf Vd 

Mathias Rosengren, delegerat till tf chef 

Internationella enheten Petter Mattsson 

Styrelsemedlem 

 Utlandschef Steffen Andersen-Møller t.o.m. 15/6, 

därefter tf chef Internationella enheten Petter 

Mattsson 

Medlem 

Strategigruppen 

 Festivalansvarig Petter Mattsson t.o.m. 15/6, 

därefter Festivalansvarig Jing Haase 

Medlem 

Festivalgruppen 

 

 

Organisationer som Filminstitutet antingen är medlem i eller har medlemskap i, men där 

Filminstitutets personal inte hade formella uppdrag 2021: 

 

Organisation  

Anti-Racism Task Force (ARTEF)  

Association des Cinémathéques Européennes  

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  

The Association of Moving Image Archivists (AMIA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecfaweb.org/
https://www.ecfaweb.org/
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Ekonomisk 
översikt 2019-2021 

Filminstitutet 2019 2020 2021 

        

  Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec 

(Tkr)       

Intäkter       

Statsbidrag och andra offentliga bidrag 551 874 550 674 550 674 

Extra anslag projekt 7 500 0   

Extra Krisstöd 0 425 000 646 000 

Summa intäkter 559 374 975 674 1 196 674 

        

Produktionsstöd       

Internationella samproduktioner -13 350 -17 535 -14 810 

Långfilm vuxna * -77 000 -92 109 -111 391 

Långfilm barn & unga * -26 932 -31 532 -29 370 

Marknadsstöd -28 000 -39 200 -45 444 

Dokumentärfilm * -42 356 -40 718 -52 222 

Kortfilm * -11 200 -7 328 -8 587 

Moving Sweden * -14 900 -16 706 -15 326 

Dramaseriestöd *   -75 000 -64 321 

Kontinuitetstöd * -12 000 -62 000 -12 020 

Utveckling/Talang/Reserv 989 -3 034 -7 528 

PRS -80 000 -33 541 -79 500 

Producentstöd -3 500 5 500 11 837 

Stöd till ökad kvalitet -5 000 -5 000 -4 970 

Diverse extra krisstöd*   -195 997 -88 300 

Ej fördelade Krisstöd och övrigt*     -19 718 

Summa produktionsstöd -313 250 -614 200 -541 670 

        

Distribution, visning och lanseringsstöd       

Int. lansering-/distributionsstöd -7 587 -7 000 -6 950 

Lansering av svensk långfilm * -15 000 -21 397 -26 376 

Spridning av film i hela landet -914 -868 -319 

Biografstöd -16 515 -25 915 -22 405 

Utveckling av biograf på mindre ort -10 417 -886 -2 048 

Distribution och visning * -32 295 -32 202 -33 028 
Främja film för barn och unga på de nationella 
minoritetsspråken -1 100 -1 020 -986 

Samarbete & Refgrupper -491 -1 060 -798 

Övrigt Div stöd Dist & Visning -1 362 -1 564 -657 

Extra krisstöd *   -110 300 -376 951 
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Summa distr, visning och lansering -85 680 -202 212 -470 518 

        

Reserv stöd 456 83 -30 

        

Regioner, barn och unga       

Lokalt stöd till filmkulturellt arbete -3 244 -3 300 -3 291 

Stöd till regionala resurscentrum 0 0 0 

Summa reg, barn och unga -3 244 -3 300 -3 291 

        

Administration stöd       

Produktionsstöd -18 407 -17 594 -19 793 

Distribution och visning -5 957 -5 161 -7 590 

Utland -5 487 -5 390 -5 847 

Summa administration stöd -29 851 -28 145 -33 230 

        

Avgifter internationellt       

Kreativa Europa -815 -827 -584 

Internationella avgifter -21 841 -21 889 -22 434 

        

Film och samhälle       

Omvärld -1 329 -1 267 -1 344 

Biograferna -946 -1 983 -2 440 

Evenemang -3 043 -2 977 -2 705 

Guldbaggen -1 853 -1 752 -1 729 

Regioner, barn och unga -3 627 -3 244 -3 623 

Cinemateket -5 890 -5 305 -5 933 

Summa Film och samhälle -16 689 -16 528 -17 775 

        

Filmarvet       

Filmarvet -1 936 -2 052 -2 421 

Filmarkivet.se -278 -206 -128 

Filmarkivet -12 474 -11 811 -13 561 

Digitalt filmarv -5 351 -5 420 -5 277 

Digitalisering -10 496 -11 108 -12 603 

Bibliotek -12 348 -12 694 -13 130 

Summa Filmarvet -42 882 -43 291 -47 118 

        

Kommunikation       

Kommunikation -11 227 -11 736 -12 419 

Analys och statistik -3 687 -4 029 -4 185 

Summa kommunikation -14 915 -15 765 -16 604 

        

Stab och övrigt       

Fastigheter och internservice 3 492 -727 3 670 

Administration** -34 146 -29 197 -46 420 

Summa stab och övrigt -30 654 -29 924 -42 750 

        

Resultat 8 -324 669 

 
*2021 I dessa rader ingår det inbakade extra krisstöd som Filminstitutet fick under året, varav 363 mkr förs 

över till 2022 som ändamålsbestämda medel 

 

** 2021 Inkl 2,25 mkr kostnader för extra projektanslag och 16,5 mkr för omkostnader krisstöd som lyftes över 

som ändamålsbestämda medel till kommande år 

 



 

 

63 

I beloppen avseende filmstöd ligger det med ändamålsbestämda medel som redovisas under eget 

kapital. Se not 1 i Årsredovisning 

 

Övriga bidrag från staten     

      

Intäkter utöver det ordinarie statliga bidraget 2021   

Verksamhet  Källa  Belopp kr 

Stöd Regionala resurscentrum Statens kulturråd 1 523 000  

Stöd till Biblioteket & Nordic Women in Film Stockholms universitet 320 000  

Kreativa Europa Media Desk  EU 9 875 000  

Krisstöd  Regeringen 646 000 000  
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Sammanställning utifrån 
filmpolitiska mål 

Nedan följer en sammanställning av indikatorerna för varje respektive filmpolitiskt mål. Innehållet i 

resultatredovisningen listas även uppdelat på de politiska målen. Flera av Filminstitutets 

verksamhetsområden svarar mot fler än ett politiskt mål, för tydlighetens skull har Filminstitutet dock 

valt att redovisa innehållet utan överlappningar och redovisar därmed vilket politiskt mål respektive 

verksamhetsområde bidrar mest till. 

 

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

 

 

INDIKATOR FILMPOLITISKT MÅL 1: 3,64 

Genomsnittlig kvalitetspoäng* för långa spelfilmer med produktionsstöd är en indikator 

på kvaliteten i de filmer som får stöd från Filminstitutet. 3,64 är resultatet för de filmer 

som hade premiär 2021 med konsulentstöd. Resultatet är högre än föregående period 

då genomsnittet var 3,29. Motsvarande siffra för lång dokumentärfilm är 3,70, som 

generellt legat på en stabilt hög nivå över åren.  

*kvalitetspoängen är en sammanvägning av recensioner och festivalframgångar där 

maxvärdet är 7. 

 

Läs mer: 

Produktionsstöd till ny svensk film…………………………………………………………….........11  

Lång spelfilm…………………………………………………………………………………...........12 

Barn- och ungdomsfilm………………………………………………………………………...........12 

Dokumentärfilm………………………………………………………………………………..........13 

Kortfilm och nya format……………………………………………………………………………..13 

Efterhandsstöd……………………………………………………………………………………….14 

Moving Sweden……………………………………………………………………………………...15 

Talangutveckling…………………………………………………………………………………….15 

Kvalitetsutveckling………………………………………………………………………………….18 

Att mäta svensk films framgång…………………………………………………………………….19 
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Filmpolitiskt mål 2: 
Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela 
landet 
 

INDIKATOR FILMPOLITISTIK MÅL 2: 45% 

Hur stor andel av befolkningen som har sett svensk film under den senaste månaden är 

en indikator på att allt fler ser värdefull film. 45 procent av befolkningen i åldern 15–74 

svarade i Filminstitutets publikundersökning under fjärde kvartalet 2021 att de sett 

svensk film den senaste månaden (oavsett plattform). Det är en markant ökning jämfört 

med 2020 då motsvarande siffra var 35 procent. Siffrorna är dock inte helt jämförbara 

då metoden uppdaterats i enkäten.  

 

Läs mer:  

Ny svensk films väg till publiken………………………………………………………………........20 

Stöd till lansering av svensk långfilm……………………………………………………………….20 

Stöd till spridning av svensk kortfilm……………………………………………………………….22 

Guldbaggen…………………………………………………………………………………….........28 

Stöd till distribution och visning av film i Sverige………………………………………….............48 

Stöd till distribution och visning, årligt stöd och enskilda projekt och titlar…………………..........49 

Andra stöd inom distribution och visning…………………………………………………………...51 

Stöd för ökad tillgänglighet av film…………………………………………………………………51 

Stöd till att stärka biografstrukturen i Sverige………………………………………………………52 

Stöd till upprustning och nya biografer…..………………………………………………………….53 

 

 
Filmpolitiskt mål 3: 
Filmarvet bevaras, används och utvecklas 
 

 

INDIKATOR FILMPOLITISTIK MÅL 3 (a): 91,6% 

Andelen svenska långfilmer som Filminstitutet har bevarat filmmaterial till är en 

indikator för nivån av bevarandet av det svenska filmarvet. 2021 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.  

 

 

 

INDIKATOR FILMPOLITISTIK MÅL 3 (b): 77% 

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. 

77 procent av de digitaliserade filmerna som är släppta för visning fanns under 2021 

tillgängliga. Motsvarande siffra för 2020 var 76 procent.  

 

 

Läs mer: 

Bevara och tillgängliggöra filmarvet………………………………………………………………...31 

Filmarkiv……………………………………………………………………………………………..31 

Bild, person och bolagsarkiv samt museisamlingen…………………………………………………33 
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Digitalisering...………………………………………………………………………………………35 

Filmrättigheter……………………………………………………………………………………….36 

Arkivutlån och biografdistribution ………………………………………………………………….36 

Tillgängliggörande via vod, dvd och tv………………………………………………………..........38 

Filmarkivet.se………………………………………………………………………………………..39  

Cinemateket………………………………………………………………………………………….40 

Biblioteket…………………………………………………………………………………………....41 

Svensk Filmdatabas………………………………………………………………………………….42 

 

 
Filmpolitiskt mål 4: 
Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte 
och samverkan sker på filmområdet 

 

 

INDIKATOR FILMPOLITISTIK MÅL 4: 19  

Antalet svenska filmer som sålts till internationell distribution är en indikator på hur 

svensk film sprids utomlands. 19 svenska långfilmer (spelfilm och dokumentär) såldes 

för internationell distribution under 2021. Det är en minskning jämfört med 2020 då 

motsvarande siffra var 37.   

 

 

 

Läs mer: 

Internationella samproduktioner lång spelfilm………………………………………………………15  

Svensk film internationellt…………………………………………………………………………..23 

Ny svensk film på internationella festivaler…………………………………………………………24 

Internationellt lanseringsstöd, distributionsstöd och filmexport…………………………………….25 

Svenskt filmarv internationellt………………………………………………………………………27 

Filminstitutets medverkan i internationella organisationer………………………………………….59 

 

 
Filmpolitiskt mål 5: 
Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjlighet 
till eget skapande 

 

 

INDIKATOR FILMPOLITISTIK MÅL 5: 38%  

Andel kommuner som uppger att de har skolbio är en indikator på att barn och unga 

har goda kunskaper om film och rörlig bild. I en enkät frågade Filminstitutet vilka 

kommuner som erbjöd skolbio 2020. Enkäten skickades ut till samtliga 290 kommuner 

i Sverige. Av de 159 kommuner som svarade uppgav 38 procent att det i kommunal 

regi visats film på biograf under skoltid 2020. Siffran för 2019 var 60 procent.  

 

Läs mer: 

Filmkunnighet……………………………………………………………………………………….45 

Skolbio………………………………………………………………………………………………45 

Filmpedagogisk verksamhet………………………………………………………………………...46 



 

 

67 

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom…………………………………………….47 

 

 

Filmpolitiskt mål 6:  
Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet 

 

INDIKATOR FILMPOLITISTIK MÅL 6: 43% 

Andelen kvinnliga regissörer för samtliga filmer som fått produktionsstöd (exkluderat 

internationella samproduktioner) är en indikator på att jämställdhet präglar 

filmområdet. 43 procent av filmerna som fick produktionsstöd hade kvinnliga 

regissörer under året, vilket är i paritet med 2020 då andelen var 44 procent. 

Motsvarande siffra för manus var 52 procent och 58 procent för producent under 

2021. Jämställdheten varierar mellan de olika stödkategorierna. Under 2021 visade lång spelfilm en 

lägre andel kvinnliga regissörer jämfört med tidigare år. 

 

Läs mer:  

Jämställdheten i produktionsstöd……………………………………………………………………16 

Nordic Women in Film………………………………………………………………………………42 

Stöd till filmverksamhet på de nationella minoritetsspråken…………………………………..........48 

Bred representation och jämställdhetsarbete.………………………………………………………..55 

 

 

Filmpolitiskt mål 7:  
Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet 

 

Läs mer:  

2.3.5 Filmrummet…………………………………………………………………………………….43 

 

 
 

Källor  
 

Data från Filminstitutet samt Svensk Filmdatabas 

Svensk biografstatistik helår 2021, Sveriges Biografägareförbund 

Gravity utbudsdata vod-tjänster, Play Pilot AB 

TV statistik, Mediamätning i Skandinavien AB (MMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 


