
 
 
 
 
 

Verksamhetsrapport 2023 
 
Inledning  
Sveriges Filmförbund (Sfilm) är ett riksförbund inom det ideella kulturområdet som har funnits sedan 
1940-talet. Vi verkar för att främja den ickekommersiella filmens ställning, produktion och visning. 
Vår verksamhet vänder sig till alla som är intresserade av att skapa och/eller se film. Samtidigt är 
rörliga bilder utbredda i samhället idag och därför är det viktigt att även de som inte uttalat intresserar 
sig för film också får tillgång till kunskap och verktyg för att tolka och förhålla sig till rörlig bild. Vår 
värdegrund bygger på jämställdhet, mångfald och breddad representation. 
Vi vill att…  
 
film ska göras av alla  

film ska handla om alla  

film ska ses av alla  
 
Av den anledningen fungerar vi som en viktig plattform för såväl filmskapare som för hobbyfilmare, 
för skolor, visningsforum, föreningar och konstnärligt inriktade produktionsbolag. Medlem i förbundet 
är både enskilda personer, föreningar och filmutbildningar. Vi utgör också en bro mot den 
kommersiella filmvärlden genom att skapa mötesytor, kunskapsutbyten, lyfta nya filmröster och 
möjliggöra samarbeten och betalda uppdrag för filmare och andra kulturarbetare. 
 
Vår centrala verksamhet inkluderar kursinriktad verksamhet som workshops, föreläsningar och 
längre kurser. Den inkluderar visningsinriktad verksamhet som filmvisningar, paneldiskussioner, 
festivaler, filmtävlingar, ihopsatta filmpaket och Q&A med filmskapare. Den inkluderar också 
stödjande insatser som främjar nätverkande (kanaler för medlemmar att söka samarbeten i, 
representationsytor, medlemsträffar); som främjar filmproduktion (stipendier och studiecirklar genom 
Kulturens); och som främjar informationsspridning (nyhetsbrev, sociala medier, inloggningsbar 
webbsida). Dessutom förvaltar vi ett stort filmarkiv med kortfilm från alla våra år bakåt i tiden som är 
unikt i Sverige och som just nu genomgår en digitaliseringsprocess. Filmpolitiskt är vi en röst som 
deltar i evenemang och nätverk för att främja våra syften. Vi genomför årligen många samarbeten 
med olika parter på olika nivåer. Vi är en drivande kraft både nationellt och internationellt som sprider 
svensk film och lyfter svenska filmare i världen.  
 



Medlemmar  
Förbundet har både enskilda medlemmar och medlemsföreningar. De enskilda medlemmarna är ca 
900 st. Medlemsföreningarna består av 23 föreningar som fördelas mellan skolor med 
filmutbildningar (8), lokala filmklubbar (7), filmkollektiv (2), visningsforum (2), nationell 
filmorganisation med specifik inriktning (1), kulturförening för ungdomar (1) samt övriga 
kulturföreningar (1). Tre av dessa har tillkommit under året. Eftersom föreningarnas medlemsantal 
kan variera över året, är det svårt att ange exakta siffror över antalet medlemmar i dem. Dessutom 
vill flera föreningar inte lämna ut information med hänvisning till GDPR, ett problem vi jobbar för att 
hitta en lösning på. Men baserat på den information vi har uppskattar att vi har drygt 1100 personer 
som är föreningsmedlemmar hos oss. Totalt samlar Sfilm alltså ca 2000 medlemmar. Det är en 
fördubbling sedan 2021 som beror på en rad faktorer, följande har vi identifierat: 
 

- Nya medlemsföreningar, varav en är en nationell filmorganisation med många medlemmar 
- Utökat arbete med att inhämta listor över medlemmarna från våra föreningar 
- Vårt medlemssystem ArcMember är nu nästan fullt implementerat och kan nyttjas på ett 

smidigt sätt i verksamheten, inkl. möjlighet till att ta del av statistik 
- P.g.a. pandemin och efterföljande kris har flera medlemmar uttryckt svårighet att 

ekonomiskt prioritera medlemskapet under rådande omständigheter. Därför har vi varit 
generösa och vänta längre tid med att ta bort enskilda medlemmar ur medlemssystemet 

 
2022 har vi haft löpande kontakt med våra medlemmar via nyhetsbrev, som utkommit ca en gång i 
månaden. Ungefär 1-4 medlemmar har återkommit med direkt respons per nyhetsbrev, ibland fler. 
Vår webbsida har uppdaterats löpande och där finns viss information som bara medlemmarna kan 
ta del av genom att logga in. Vi har även kontaktat medlemmarna genom utskick vid specifika 
tillfällen. Överlag har våra digitala kontaktytor mot medlemmarna utvecklats under året och på 
FaceBook följs vi av ca 1600 konton, ett antal som delvis utgörs av medlemmar. 
 
Vi har varit i kontakt med föreningarna kring medlemskapet, inhämtande av medlemslistor, ibland 
kring förslag på samarbeten eller aktiviteter de har haft. Vi har delat deras arrangemang och 
information i våra digitala kanaler och besökt några av dem i olika sammanhang. Kontakten med 
enskilda medlemmar har i år främst kretsat kring stipendier, kurser eller skett i anknytning till våra 
evenemang. Vi ser att verksamhet genererar både medlemmar och kontakt med medlemmarna. Vi 
har även haft en enkät med möjlighet att påverka valet av verksamhet och frågor där medlemmarna 
har kunnat lämna feedback på och förslag till vår verksamhet. 
 
I våra olika grupper har medlemmarna möjlighet att engagera sig och vissa grupper är väldigt aktiva 
och har mycket kontakt även med styrelsen. Under vår framtidskonferens i september bjöd vi in en 
rad aktiva medlemmar till att delta under delar av konferensen, vilket flera gjorde. 
 
Trots ett fördubblat medlemsantal ser vi att vi har förlorat unika medlemmar under pandemin och 
den efterföljande krisen. En av våra utmaningar framåt är att göra det ännu mer attraktivt för 
medlemmar att stanna kvar. Vi har under året, likt 2021, valt att ha flera aktiviteter öppna för 
allmänheten. Vår förhoppning är att det på sikt ska sprida kännedom om Sfilm och resultera i nya 
medlemmar. Styrelsen jobbar fortsatt aktivt med att rekrytera medlemmar och telefonsamtal och 
möten har under året genererat nya medlemsföreningar. 



Grupper  
Att se en översikt över förbundets olika grupper är ett sätt få en överblick av hur verksamheten har 
sett ut under året. Vissa grupper är interna, vilket innebär att de endast innefattar styrelse-
medlemmar/-adjungerade och kretsar mer kring förbundets löpande verksamhet. Andra grupper är 
externa och innefattar då minst en styrelsemedlem och kan innefatta andra medlemmar eller i vissa 
fall även personer som inte är medlemmar, men på något sätt ändå är relevanta för gruppen. Det 
kan exempelvis röra sig om en filmpedagog som får ett uppdrag knuten till gruppens verksamhet. 
Varje grupp jobbar med ett specifikt projekt, en viss fråga eller ett fokusområde. Några grupper finns 
kvar mellan åren, andra finns bara en kortare tid. De grupper, där det är möjligt, drivs som 
studiecirklar.  
 
Under 2022 har Sfilm haft följande interna grupper:  
 
- Medlemsgruppen         - Interna Processer  - Ekonomigruppen 
- Ordning & Reda         - Internationella relationer  - Webbsidan 
- Kulturenssamarbetet        - Värdegrundsarbete  - Utredning: Medlemsavgifter 
- Utredning: Sponsorarbete  
 
Under 2022 har Sfilm haft följande externa grupper:  
 
- Stipendiekommittén         - Filmarkivet   - Från Idé till Verk          
- Kommunikation         - Vimeosatsningen   - Valberedningen 
- Marknadsföring         - Minutfilmsfestivalen   - RÖK-samarbete   
- StockMotion          - Sveriges Kortfilmfestival          - Underliggande festivalgrupper 
- Historiekommittén         - Olika grupper för små projekt  
 
 

Värdegrunder och tillgänglighetsarbete 
Sfilm verkar för jämställdhet, mångfald och breddad representation, generellt men med särskild 
fokus inom film, den ideella kultursektorn och filmvärlden. Dessa värden genomsyrar all vår 
verksamhet. De går hand i hand med vår devis om att film skall göras av alla, handla om alla och 
ses av alla. Med hjälp av dessa perspektiv försöker vi försäkra oss om att inte blint reproducera 
normen och att lyfta problematiken i våra sammanhang. Vi vill synliggöra och medvetandegöra 
ojämlika förhållanden inom alla aspekter av film, filmvisning och filmproduktion. 
 
Praktiskt tillämpar vi dessa värdegrunder genom att tänka till och främja dem när vi väljer tema och 
team för våra projekt; när vi utser stipendiater, pedagoger, jurymedlemmar och gäster; när vi väljer 
ut filmer till filmprogram; när vi skapar/väljer bilder, texter och berättelser till marknadsförings-
material och sociala medier; när valberedningen arbetar för att få fram en styrelse inför det 
kommande året och när vi väljer lokaler för olika projekt. Offline använder vi tillgängliga och 
anpassade lokaler så långt det är möjligt (t.ex. ramp, syntolkning, hörslinga, värd) och försöker 
anpassa dem annars vid behov. Online satsar vi på digital utbildningsverksamhet som det finns 
möjlighet att ta del av oavsett var i landet du bor. När vi utformar den tar vi hänsyn till målgrupp och 
de plattformar/verktyg som t.ex. yngre respektive äldre, samt personer med olika funktions-
variationer, föredrar att och kan använda. Under alla våra kurser används främst programvara som 



är användarvänlig och finns tillgänglig gratis. Genom att tillämpa och erbjuda en mångfald bland 
exempelvis kursledare och teman, vill vi, förutom att erbjuda arbetstillfällen till fler och att lyfta viktiga 
ämnen, nå ut till och locka fler och olika målgrupper. 2022 har vi även satsat på att arbetar mer lokalt 
mot specifika områden där vi kan nå en lokal publik. I marknadsföring jobbar vi aktivt för att nå ut i 
olika kanaler där målgrupperna finns. Vi textar ofta filmer och infomaterial och i år har vi första 
gången vår broschyr tillgänglig på fyra olika språk. 
 
2022 har vi fortsatt vårt arbete med att utveckla vår policy kring områden som berör våra 
värdegrunder. Bland annat har vi tagit fram en arbetsmiljöpolicy gällande sexuella trakasserier, 
övergrepp, hot och våld. Den riktar in sig på att främja arbetsmiljön i så väl styrelsen som i grupper 
och att även kunna bidra till att påverka situationen för medlemmar i hela organisationen. 
 
Sfilm arbetar kontinuerligt med specifika satsningar mot barn, ungdomar och unga vuxna. Vi har 
2022 fortsatt göra filmprogram för skolor där det går att nå många unga på en gång i en trygg miljö. 
Vi har exempelvis samarbetat med Sveriges Unga Akademi och låtit experter kommentera filmers 
teman utifrån sina områden på scen och i samtal med ungdomar. Vi har också fortsatt arbetat aktivt 
för att förenkla för frilansade kulturarbetare och tim- eller projektarvoderat fler personer inom ramen 
för våra olika satsningar än någonsin förut. 
 
 

Kontaktytor, kommunikation och marknadsföringskanaler 
Sfilm har under året arbetat med att renodla kommunikatörsrollen och in i 2023 kommer vår 
kommunikatör att överta ansvaret för ytterligare uppgifter vilket avlastar övrig verksamhet. Vi har 
2022 arbetat med att ta fram fungerande verktyg för arbetsflöden och börjat arbeta med mallar och 
beskrivningar av olika uppdrag. 
 
Webbsida 
I november 2021 lanserades förbundets nya webbsida, ombyggd från grunden. Under 2022 har den 
fortsatt att poleras, texter har uppdaterats och möjlighet att logga in för att ansöka om våra stipendier 
har implementerats. Nyheter har kontinuerligt publicerats och nya, liksom någon gammal, 
medlemsförening presenterats. Vi jobbar vidare mot att göra den ännu mer attraktiv och för att bygga 
funktion och community under inlogget. 
 
Mail 
Alla i styrelsen kan nås via mail samt genom ett mailformulär på hemsidan. Vi har även specifika 
adresser som slutar på @sfilm för bl.a. anslagstavlan, anmälan och flera av våra grupper. Vi får även 
mail och meddelanden ibland genom plattformarna för våra sociala medier. Generellt så återkommer 
vi snabbt med svar. 
 
Utskick 
Vi använder specifika mallar för kallelser till årsmöten och andra möten samt för pressutskick och 
speciella informationsutskick. Dessa har nyttjats vid flera tillfällen under året och skickas ut genom 
vårt medlemssystem ArchMember. 
 



Nyhetsbrev 
Vårt nyhetsbrev har gått ut till medlemmarna ca en gång i månaden. Sedan det infördes i november 
2021 har 12 brev utkommit. Varje brev har lästs av ca 350-500 medlemmar, kanske fler, eftersom 
det går att ställa in så att det inte syns om man öppnar mail i vissa mailklienter, samt eftersom de 
vidarebefordras/delas till medlemmar som vi inte har mailadress till, exempelvis av ordföranden i en 
medlemsförening. Feedbacken på nyhetsbrevet har varit positiv och vi kan se att det ibland varit 
över 400 tryck på att följa länkar vidare i brevet. Det innehåller en anslagstavla, till för medlemmarna, 
som har uppskattats och utnyttjas för att bl.a. söka filmer att komponera musik till, annonsera om ett 
evenemang där någon ska visa film eller för att söka efter filmkompisar. Vi har lagt mycket tid på att 
även fylla på med tips på olika stipendier, filmfestivaler, workshops och annat som kan vara 
intressant för våra medlemmar. Varje brev inleds med en introtext och under året har vi genom den 
lyft olika röster och perspektiv i verksamheten. 2022 har vi även implementerat ett planeringsverktyg 
för nyhetsbrevet samt mall för bilder i Photoshop. 
 
Sociala medier 
Vi har under 2022 på allvar etablerat oss på Instagram som vi startade i november 2021. Vi har i 
november 2022 över 500 följare och publicerar innehåll parallellt där och på FaceBook, som följs av 
1600. Ibland finns vissa skillnader i innehållet med hänsyn till den aktuella kanalen och dess 
egenskaper. Vi har även separata Instagram och FB-kanaler för Sveriges Kortfilmfestival som bidrar 
med ytterligare 1900 + 1700 följare. Vi använder oss av Later och Metas planeringsverktyg för 
publicering. Under året har vi tagit fram olika planeringsverktyg för arbetet med sociala medier, bl.a. 
ett planeringsdokument och mallar för textrutor. Publiceringen i sociala medier är aktiv och som regel 
postas något varannan till var tredje dag. Vi lägger ut relevanta inlägg som betald marknadsföring i 
kanalerna och ser att det både ökar räckvidden och anmälningar till events.  
 
Videoplattformar 

Sedan 2021 har vi en Vimeo-kanal som vi planerar en stor satsning i som utlyses i december 2022 
och inleds i januari 2023. Idén är att lyfta en medlemsfilm i veckan och synliggöra filmaren bakom. 
Vi har en YouTube-kanal som vi hittills har lagt våra egna trailers på och där vi planerar att lägga 
andra typer av filmer av och/eller om förbundet framöver. Här kan även filmer utanför Vimeo-
satsningen visas. Framåt vill vi även starta upp ett konto på TikTok. 
 
Broschyr 
2022 har vi tagit fram en ny broschyr i samarbete med Kulturens. Broschyren fokuserar på förbundet 
och vårt medlemserbjudande och lyfter även samarbetet med Kulturens och de möjligheter för 
medlemmar det medför. Den är 4-sidig i färg och riktar sig främst till målgrupperna unga vuxna och 
medlemsföreningar. Den trycktes i 1500 ex i början av året och senare har den tryckts upp en andra 
gång i ytterligare 1500 ex. Dessutom har den översatts och tryckts i 200 ex på engelska, 200 ex på 
tyska och 200 ex på franska. 
 
Marknadsföringsprodukter 
2022 har vi tagit fram och tryckt upp nya ekologiska tygkassar och t-shirts med förbundets logga. Vi 
har tryckt affischer och program för Sveriges Kortfilmfestival och gjort enklare produkter och 
affischering för andra evenemang. Vi har också tagit fram underlag för vykort och några ytterligare 
produkter med Sfilm i fokus. 



Evenemang 
Vi har deltagit i ett exponeringspaket på Novemberfestivalen, vilket inkluderat att alla besökare fått 
våran broschyr i en goodiebag. Vi har använt våra två rollups vid olika evenemang och även funnits 
på plats för att representera och berätta om förbundet. 
 
Samarbetspartners kanaler 
Genom vårt nära samarbete med Kulturens har vi haft möjlighet att nå ut med information i deras 
olika kanaler. Vi har fått ut information via Ax - Kulturorganisationer i samverkan, UNICA, WIFT och 
olika filmaktörer. Vi har nyttjat olika regionala, lokala och privata filmgrupper på Facebook. Genom 
samarbete med Riksförbundet Öppna Kanalen (RÖK) kommer vi i slutet av året visa information om 
förbundet i samband med att vi visar ett filmpass i flera av RÖKs TV-kanaler. 
 
 

Ett axplock av nationella, regionala och lokala samarbeten   
Sfilm har som målsättning att varje år erbjuda relevanta kurser, föreläsningar, filmvisningar och andra 
arrangemang som gynnar våra syften och medlemmar, sprider den svenska kortfilmen och stöttar 
filmproduktionen. Vi har även ambitionen att vara en stark röst kulturpolitiskt genom att samverka 
med andra kulturaktörer på nationell nivå. 2022 har vi samarbetat med en rad olika aktörer kring 
detta. I år har allt mer aktivitet skett offline igen efter åren med pandemin. Samtidigt har vi tagit fasta 
på allt vi lärt oss under pandemiåren och har fortsatt stark och omfattande digital verksamhet. 
 
Nationellt 
Våra nationella nätverk är väldigt viktiga för att vi ska kunna påverka filmen, konsten och kulturen.  
De ger oss en inblick i vad som är på gång och ger upphov till spännande och relevanta samarbeten. 
De är viktiga för våra medlemmar, som via dem får större möjligheter till att göra, visa och se film. 
Sfilm är aktivt engagerade i Ax – Kulturorganisationer i samverkan och har under året deltagit vid 
deras årsmöte, medlemsmöten, möten med speciellt inbjudna gäster samt i olika enkät-
undersökningar. Vi har även genomfört enkäter för Ideell Kulturallians som Ax är medlemmar i, 
Kulturrådet och Myndigheten för Kulturanalys. Tillsammans med de andra medlemsförbunden i Ax 
har vi haft digitalt möte inför och med Kulturrådet. Vi har utökat vår kontakt med Women In Film and 
Televison (WIFT) som vi genomfört ett visningssamarbete med som även Dorisfilm och LadyBug 
ingick i. Samt, äntligen efter många år, fått till stånd ett samarbete med Riksförbundet Öppna 
Kanalen (RÖK) som innefattar att visa medlemsfilmer i deras TV-kanaler. Vi har haft diskussioner 
med Filminstitutet kring vårt arkivarbete och andra frågor. Digitalt har vi genomfört kurser, 
föreläsningar och workshops i samarbete med olika filmare, filmarbetare och pedagoger. Det har 
berört projektledning, ”Gestalta minnen på film” och i december har vi en om konstnärlig forskning. 
Dessa har ibland skett i samarbete med Kulturens eller andra och samlat deltagare från hela landet. 
 
Regionalt 
I år fick vi frågan om att anordna StockMotion – Region Stockholms uttagningsfestival till November-
festivalen i Trollhättan – arena för ung svensk film. Tidigare har festivalen anordnats av FilmBasen 
som nu har förvandlats till Film Stockholm. De har haft avlönad person för detta men det fanns inga 
medel för oss och tyvärr fick vi inte heller några beviljade medel från staden eller regionen. Vi 
genomförde ändå uttagningen, men hade inte möjlighet att föra en fysisk festival. Vi har haft möten 



med Region Stockholm och hoppas framåt på stöttning för att kunna göra fysisk festival. Vi har sökt 
verksamhetsbidrag från regionen och försöker etablera oss mer i länet. Vår förbundslokal ligger i 
Södertälje och i anslutning till vår medlemsförening Parantesen och har nyttjats mycket under året 
av främst vår arkivgrupp. Vi har också genomfört programpunkten "Kortfilm, Poesi & Aktivism" under 
PRIDE, visat film med filmsamtal för allmänhet och skolklasser på Bio Kaskad i Bromma med mera 
i regionen. Vi hoppas att våra satsningar mot huvudstadsregionen ska ge resultat 2023. I Skåne har 
vi genomfört en stor satsning med att visa världspremiärer – filmer som inte blivit uttagna till 
filmfestivaler. 10 åt gången har de visats på och i samarbete med Filmmuseet i Kristianstad, Hypnos 
i Malmö, Kulturhuset Aoseum I Åhus och Bio Roxy i Kristianstad. Regissörer från hela regionen har 
deltagit vid Q&As. Vi har genomfört flera samarbeten med Regionmuseet/filmmuseet i Kristianstad 
och haft visningar där för så väl arkivfilm som vår intervju med Jan Troell. Vi har samarbetat kring 
en föreläsning med Dunkers Kulturhus i Helsingborg och anordnade konceptet ”Filmmiddag” i 
samarbete med Café Mokka Pot i Malmö. 
 
Lokalt 
Lokalt följer vi och deltar ibland i våra medlemsföreningars evenemang. I år bjöds två styrelse-
medlemmar och en av våra revisorer in som jury till ”Storträffen”, en årlig träff mellan tre av våra 
klubbar i Stockholmsområdet. Vi uppmuntrar även medlemmar till att anordna projekt i samarbete 
med oss. Bl.a. arrangerades Ekskogens Filmfestival i samarbete med Bygdegården i Kårsta-
Ekskogen, Sensus, Studio Öst Media m.fl. efter att en medlem hörde av sig med idén. Vi har fortsatt 
vårt långvariga samarbete med Beckmans Designskola kring designuppdrag för deras elever och 
deltagit vid examensvisning för Röda Korsets folkhögskolas elever. Vi har deltagit vid olika svenska 
filmfestivaler, ofta med egna programpunkter, filmprogram eller scentid. Exempel är Värnamo 
Filmhistoriska Festival, Båstads Lilla Filmfestival, LadyBug Festival och Novemberfestivalen. I 
januari deltog hela styrelsen i Göteborgs Filmfestivals digitala festivalprogram. Den 28 dec firas 
filmens födelsedag och vi utökar vår verksamhet genom att visa film på biografer på flera orter i 
landet. 
 
 

Folkbildningsverksamhet  
Förbundet är fortfarande påverkat av att reglerna för folkbildning ändrades under 2021. Bland annat 
påverkades formen för vad som är möjligt att cirkla och antalet timmar per individ halverades. Detta 
har drabbat vår folkbildningsverksamhet så till den grad att vi inte längre har några externa filmare 
som har egna cirklar via oss. Däremot kan de bedriva cirklar genom Kulturens. Våra gruppers 
cirklade timmar under året är uppskattningsvis 95% färre jämfört med 2020. I våras bjöds vi in till en 
heldag med Kulturens och bl.a. Folkbildningsrådet där vi fick chansen att dela med oss av våra 
perspektiv och se vägar framåt. 
 
Vi har under året tagit fram ett nytt samarbetsavtal med Kulturens över gemensamma projekt, bl.a. 
kursverksamhet för våra medlemmar. Detta är glädjande och kommer generera verksamhet under 
2023. Kulturens har under året deltidsanställt en tjänst som bland annat ska arbeta mot oss. 
Tillsammans genomför vi avtalet och försöker skapa fler kurser, möjlighet till cirkelverksamhet och 
folkbildande verksamhet. I samarbete med invigningen av Kulturens nya kontor i Säffle visade vi ett 
antal minutfilmer. Vi kommer även att samarbeta under kommande Folk och Kultur, bl.a. genom att 
delta vid en monter, visa arkivfilmer och genomföra en utbildning i minutfilm. 



Internationellt arbete  
Sfilm representerar Sverige och svensk kortfilm i världen, en uppgift vi tar på stort allvar. Det finns 
flera anledningar till detta. Dels får vi möjlighet att bygga nätverk, öka gemenskapskänslan mellan 
länder och lära av varandra. Dels får våra filmare chansen att nå ut till en större publik och möjliga 
samarbetspartners. Ytterligare en aspekt är möjligheten att visa och diskutera internationell film i 
Sverige. Framförallt är det viktigt att film som inte är kommersiell också får ta plats och representera 
en större del av befolkningen.  
 
Sfilm är medlem i UNICA (Union Internationale du Cinema). UNICA är det internationella 
filmförbundet för ickekommersiell film och en del av FN-organet UNESCO. Sfilm är även medlem i 
Nordisk Film och Video, där flera av de nordiska och de baltiska länderna är aktiva, samt i Baltic Sea 
NGO Network och Föreningen Norden som syftar till att stärka det nordiska samarbetet inom det 
kulturella området. Vi har deltagit i möten med Föreningen Norden och i Baltic Sea NGO Network 
under året, med syfte att se hur vi kan förstärka vårt samarbete med närområdet och vilka möjligheter 
till att söka finansiering det finns inför kommande år. 
 
2022 hölls UNICA-festivalen, som ofta kallas “VM i kortfilm”, i Locarno, Schweiz. Fem filmer valdes 
ut för att tävla för och representera Sverige genom Sveriges Filmförbund. Filmerna valdes från 
Sveriges Kortfilmfestival 2022 och i UNICA tävlade de i några olika klasser. Det blev storslam, 
samtliga fem bidrag tilldelades pris! Det blev ett guld, ett silver, ett brons och ett pris för bästa regi. 
Och vi är riktigt stolta över att det åtråvärda UNESCO-priset tilldelades "Mina Sköra Händer" av Willy 
Fermelin. Det är andra gången Sverige tilldelas UNESCO-priset de senaste åren, ett pris endast ett 
land/en film tilldelas årligen. Och inte nog med det – det blev en bronsmedalj i World Minute Movie 
Cup (VM i minutfilm) samt ett hederspris i samma kategori. I år hade förbundet två representanter 
på plats i Schweiz. 
 
Under hösten bjöds vi åter igen in till Norden Festival i Tyskland för att sätta samman och visa ett 
kortfilmspaket vid flera tillfällen. Två styrelsemedlemmar och en aktiv medlem åkte ner för att 
representera Sfilm, presentera filmpaketet, knyta kontakter och dokumentera. Även en filmare, 
Vladimir Galdámez Garcia, var på plats och svarade på frågor och berättade om sin film. Den här 
typen av återkommande samarbeten med festivaler är något vi ser flera positiva resultat av och vi 
vill utöka antalet samarbeten med festivaler framåt. 
 
Även ett långvarigt försök till samarbete med feministiska Baturu Festival i Kina blev äntligen av. Ett 
urval av 11 kortfilmer visades med tillhörande filmsamtal och vi deltog i ett samtal online, som 
öppnades med ett välkomnande av det Svenska Konsulatet i Shanghai. Vi visade även fyra filmer 
på en ungdomsfestival i Rumänien, varav två vann pris. 
 
 

Stipendier 
2022 delar vi ut 40 små och snabba stipendier på 1 000 kr styck. I juni delade vi ut sommarstipendier 
och i november-december har vi en pågående utlysning med utvecklingsstipendier. Gemensamt för 
utlysningarna var att de ska kunna gynna filmarens utveckling eller ett projekts utveckling, beroende 
av vilket behov som finns. Vinterutlysningen är även öppen att söka för filmarbetare/insatser inom 
olika filmfunktioner. Vi ser behovet av att kunna stötta våra medlemmar ekonomiskt, inte minst i ljuset 



av alla pågående kriser, och vill nå ut till många. I mindre filmprojekt och för individuella insatser kan 
tusen kronor göra skillnad. Vi ser att det också kompletterar befintliga stipendier från andra 
bidragsgivare på ett effektivt och nytt sätt. Förutom stipendier får stipendiaterna även medialt 
utrymme då de presenteras i våra kanaler med namn, bild och info om vad de ska använda stipendiet 
till. Vi jobbar parallellt med att lyfta våra stipendiater i andra sammanhang. I juni anordnades en 
aktivitet där tre tidigare stipendiater fick visa film och berätta om sin väg fram till att de tilldelades 
stipendiet. 
 
 

Filmarkiv och kortfilmsbibliotek  
Sfilm har en unik skatt i form av ett filmarkiv bestående av filmer som visats vid tidigare års 
kortfilmsfestivaler. Arkivet sträcker sig över 65 år tillbaka i tiden och filmerna finns sparade som 
filmrullar, videoband och digitala filer. Arkivet finns i vår lokal i Södertälje. 
 
Under året har arbetet fortsatt med att samla, sortera, digitalisera och möjliggöra användning av 
arkivet. Det är vår arkivgrupp som har drivit det arbetet, under ledning av professor Göran du Rées. 
Parallellt har processen dokumenterats och ett par olika filmer om arbetet utvecklas just nu. De första 
filmprogrammen med filmer ur arkivet har sammanställts och visats i några olika sammanhang. Vi 
har under året fått och installerat ett klippbord för film som är värdefullt i arbetet. Vår lokal har rustats 
upp och passar nu arkivgruppensarbete bättre. Förutom arbetet med filmerna så har även vår 
tidigare tidning Filmkrets gåtts igenom och organiserats. 
 
Vi har gjort en satsning mot Jan Troell, en av Sveriges största och nu äldsta filmskapare, efter att 
det uppdagades att han tilldelades sitt första filmpris någonsin på vår kortfilmfestival. Vi har 
restaurerat den filmen ”Sommarhamn”, intervjuat honom i hans hem och klippt ihop en kortare och 
en längre film utifrån det, som senare visats online och på Filmmuseet och Regionmuseet i 
Kristianstad, i samband med utställningen om honom som visas där från september i år. Hela 
styrelsen deltog vid invigningen. 
 
Kortfilmsbiblioteket är en server, där filmer som skickats in till Sveriges Kortfilmsfestival sparats 
sedan 2014. Vi har i år förbättrat diskutrymmet på servern och även genomfört ett arbete med att 
utveckla databaser för att lättare kunna hantera och kategorisera filmerna och även annan 
information som förbundet har ett behov av. Det ska även synka mot anmälan av framtida filmer till 
våra festivaler. 
 
Syftet med arkivet och kortfilmsbiblioteket är att förvalta ett viktigt kulturarv inför framtiden, men även 
att tillgängliggöra det för olika satsningar. Här kan våra projekt och samarbetspartners, till exempel 
festivaler, smidigt få tillgång till kortfilm. En central fråga, som vi länge har arbetat med, är emellertid 
etiska frågeställningar kring onlinestreaming, t.ex. hur rättigheterna att visa film ur arkivet ser ut i 
olika tider och i nya format. Beroende på vilket år filmen i fråga är ifrån och hur utformningen av 
rättigheterna sett ut vid den givna tidpunkten, varierar också tydligheten och frågorna. Vårt mål är 
förstås att streaming bör ske på ett sätt som gynnar våra medlemmar. Vi vill även att filmerna ska 
nå ut på olika sätt och till olika publiker. Det är en filmskatt som kan berika samtiden. Som ett led i 
detta har vi under året ingått ett nytt avtal med STIM kring hur upphovsrättsskyddad musik kan 
användas i filmer som visas via oss och våra medlemsföreningar, nu och i framtiden. 



Minutfilmssatsning 

2021 satsade vi på minutfilm - “den nya tidens filmformat”, bland annat genom att starta en 
minutfilmsfestival. I år har vi, i samarbete med Skånes Film- och Videoklubb, undersökt hur en 
minutfilmssatsning kan riktas mot olika kommuner för att under kulturhelgen, gallerinatten eller 
motsvarande fenomen, uppmana invånarna och besökarna att själva göra minutfilmer som sedan 
visas och får tävla i kommunen. I samband finns även utbildningsmoment att ta del av. Detta projekt 
kommer att genomföras som en pilot under 2023. Vi har planerat för minutfilmskurser i samarbete 
med Kulturens som kommer att genomföras under början av 2023. 
 
SM i minutfilm 2022 genomfördes fysiskt för första gången på tre år, under Sveriges Kortfilmfestival. 
Vi återvände till de publikinteraktiva momenten med handuppräckning och ballonger. Vinnaren 
tävlade sedan vid VM i minutfilm vid UNICA där den knep en bronsmedalj! 
 
 

Sveriges Kortfilmfestival 2022 

Vi arrangerar sedan 66 år tillbaka Sveriges äldsta filmfestival: Sveriges Kortfilmfestival (SKFF). I år 
skedde den äntligen offline igen, efter två digitala versioner. 1-3 april var det dags på Indio Studios i 
Stockholm. Årets festivaltema var Gränser & Frihet och Tulsa Jansson, ordförande i Svenska 
Sällskapet för filosofisk praxis, tolkade temat i en text från sitt perspektiv. Gränser & Frihet 
genomsyrade alla festivalens seminarier och workshops. Årets affisch var framtagen i samarbete 
med Beckmans designskola som integrerade designandet av den som en uppgift i sin undervisning, 
och vinnare och designer av årets affisch var Ruben Schildt. 
 
Det var mer publik än förväntat efter en pandemi - vår publik hittade tillbaka! Festivalens budget gick 
bl.a. därför runt, trots minskade bidrag, då vi inte fick några medel från Stockholms Stad. Festivalen 
genomfördes i samarbete med Region Stockholm, Centas, LD Sweden, Dagsljus, Kulturens m.fl.  
 
En av festivalens huvudpunkter, vid sidan om invigning, filmvisningar och prisutdelning, var samtalet 
”Allt är möjligt” mellan Marina Nyström och Maria Lundqvist. Med årets tema gränser och friheter i 
åtanke fick Maria svara på frågor som: Vilka friheter får en skådespelare att blomma ut på 
inspelning? Finns det gränser som kan gynna skapandet för en roll? Ett spännande inslag i år var 
att vi inledde varje filmpass med en film  från 50-60-talen ur vårt arkiv, en uppskattad vinkling som 
gav festivalen som hade 65-års jubileum en historisk klang. Vi erbjöd också film & forskarsamtal med 
Sveriges Unga Akademi, After Work och film-mingel i baren, SM i minutfilm med mera. 
 
 

Återstartsbidrag 
Vi sökte och tilldelades ett återstartsbidrag från Kulturrådet för perioden juli 22 – juni 23. Det 
tilldelades vi för ett paraplyprojekt bestående av 8 delar. Inom ramen för det har vi möjlighet att 
utveckla lokala arrangemang på oväntade platser, ett led i att förankra kulturlivet i det lokala genom 
att använda för oss nya visningsrum för att visa verk av lokala filmare/medlemmar. På så vis initierar 
och stöttar vi de lokala medlemmarna och det lokala kulturlivets kontakt med andra lokala aktörer 
och arrangörer, något som kan föda samarbetsytor, arrangörskap och gynna alla parter. Vi kan också 
utveckla verksamhet för barn och unga, nya målgrupper och besöka filmskolor. 



 
En central del i projektet är att sprida och visa film digitalt på nya sätt, något som har börjat ta form 
i den Vimeo-satsning vi arbetar med och som också sipprat in i arkivgruppens verksamhet, parallellt 
med att de jobbar med för att tillgängliggöra arkivet på flera sätt. Det kommer att bli en digital version 
av SKFF nästa år. En annan närliggande del av projektet är att utveckla strategier för intäktsmodeller 
för digitala utbud, något som tillsammans med andra satsningar förhoppningsvis ska leda till ökade 
intäkter på sikt. Återstartsbidraget möjliggör också att ta in en (eller flera) kanslist(er) och kompetens 
för att förverkliga dessa olika delar och på så vis utveckla och expandera vår verksamhet. 
 
 

Ekonomi  
Förbundet har klarat pandemin och efterföljande kris relativt väl, mycket tack till de krisstöd som 
utlysts av Kulturrådet. I en tid då förutsättningarna och reglerna för folkbildning har förändrats på ett 
sätt som gjort att Sfilm har förlorat stora intäkter, parallellt med uteblivna arrangemang och att vi 
befarar att färre personer och föreningar har haft möjlighet att prioritera att betala medlemskap, hade 
förbundet annars haft mycket svårt att förverkliga de flesta delarna av vår verksamhet 2020-2022. 
 
Samtidigt höjdes vårt ordinarie verksamhetsbidrag (inkl. projektbidrag för särskilda insatser) från 
Kulturrådet endast ytterst marginellt i år. Det är väldigt oroväckande inför en framtid där nya 
återstartsbidrag och krisstöd verkar utebli. Vi har återkommande under de senaste åren försökt lyfta 
problematiken med Kulturrådet, hur svårt det är att få ökade anslag, trots kraftigt expanderad 
verksamhet, och vad det riskerar att resultera i för förbundets långsiktiga hållbarhet. Det är av yttersta 
vikt att vår mångåriga expansiva satsning till slut ger faktiska resultat i form av kraftigt höjt anslag, 
för att förbundet ska orka och lyckas nå en tryggare utgångspunkt på sikt. 
 
Vi har, med de medel som har stått till buds, 2022 arbetat hårt för att långsiktigt bygga en bredare 
grund för vår ekonomi. Vi har satsat på verksamhet och arrangemang som har genererat nya 
medlemmar, utökat de aktiviteter vid vilka vi har tagit inträden, anmälnings- eller biljettintäkter, satsat 
mer på samarbeten och sökt fler bidrag, bl.a. verksamhetsbidrag från Region Stockholm. Genom ett 
fortsatt samarbete med Kulturens har vi kunnat genomföra några projekt. De krismedel och 
återstartsbidrag vi tilldelats har möjliggjort projekt och verksamhet, och betydande del av dessa 
medel kan användas första halvåret 2023. I april i år stod det klart att vi hade möjlighet att fortsätta 
arvodera vår ordförande under hösten 2022 och genom återstartsbidraget har vi även medel att 
arvodera en kanslist knutet till bidragets delar. Vi har provat en person under hösten och planerar 
en utlysning för att få in fler personer tills i vår, då uppgifterna är varierande och vi tror att det löses 
bäst genom att arbeta mot flera individer. 
 
Ett av de uppdrag vårt kansli ska arbeta med är att utveckla idéer och betallösningar för digital 
verksamhet. Det har under pandemin visat sig att viljan att betala för våra onlineaktiviteter är lägre 
än för våra aktiviteter offline. En annan uppgift är att jobba med rekrytering av medlemsföreningar 
och enskilda medlemmar för att på så sätt säkra ekonomin. Detta bland annat genom att förstärka 
och bättre presentera medlemserbjudandet. Vi ser en stor potential att växa sett till både antal 
medlemsföreningar och enskilda medlemmar. 
 
 



För att få mer kontroll över ekonomin har vi under året arbetat vidare med hur vi kan sortera 
ekonomiska poster så att de är knutna till olika projekt. Vi har utökat våra ekonomitjänster hos 
Areldata för att avlasta vår kassör, vice kassör och ekonomigrupp. Vi har inför 2023 tagit fram en ny 
kontoplan som vi ska arbeta vidare med. Under 2022 har vår kassör Rakshith Sachitanand lämnat 
över uppgiften som kassör till vice kassör Kristina Sundstedt som successivt övertagit rollen sedan 
styrelsemötet 2204. Inför 2023 blir Kristina Sundstedt ordinarie kassör. 
 
Förbundet undersöker fortlöpande möjligheten till alternativa finansieringskällor. 2022 startade vi två 
utredningar kring förbundets medlemsavgifter respektive sponsring. I skrivande stund utarbetas ett 
internt dokument med riktlinjer liksom ett externt erbjudande riktade mot sponsorer. Det finns 
löpande möjlighet att stötta oss via Swish, och vi arbetar även med att lösa så att medlemsavgiften 
kan betalas via Swish framöver.  
 
 

Styrelsen  
Följande personer har suttit i styrelsen 2022:  
 
• Freja Andersson, ordförande, kommunikatör & ledare av stipendiekommittén 
• Magnus Elmborg, vice ordförande & medlemsansvarig 
• Filip Öhlin, sekreterare  
• Rakshith Sachitanand, kassör  
• Kristina Sundstedt, adjungerad vice kassör  
• Aase Högfeldt, utlandssekreterare, projektledare & konstnärlig ledare SKFF 
• Ada Reinthal, teknisk koordinator  
• Mattias Olsson, ledamot & projektledare 
• Lovisa Miljeteig, adjungerad kommunikatör 
• Birk Öhrlund, adjungerad ledamot  
• Patric Hoberg, adjungerad ledamot 
• Adam Onishi, adjungerad ledamot 
 
Styrelsen har under året haft 8 ordinarie möten: 6 styrelsemöten samt 2 möten där alla grupper har 
rapporterat sin verksamhet till styrelsen. Därtill har styrelsen haft 3 heldagar och 2 halvdagar 
tillsammans fördelade över en digital kickoff i februari, där vi fokuserade på att få ihop gruppen och 
få samsyn inför året; en framtidskonferens i september där vi såg över verksamheten, planerade 
inför 2023 och över perioden fram till 2025; samt en gemensam eftermiddag och kväll inför årsmötet. 
Därtill har styrelsen sammankallats till flera möten som berört olika specifika processer, exempelvis 
kring ekonomi och folkbildning. 
 
Flera av våra aktiva grupper har under året bjudit in styrelsen till möten som rört specifika frågor på 
deras bord, där de önskat input eller velat ha styrelsen med sig. Det har exempelvis varit möten om 
specifika projekt som vår satsning för Vimeo, vår utvärdering kring sponsring eller olika samarbeten. 
 
Majoriteten av årets möten har skett digitalt över Zoom, ofta med Mural som gemensam 
anteckningsyta. Vi har även nyttjat verktyg som Mentimeter, Airtable och Google docs. Det har 
fungerat väldigt bra och möjliggör att vår styrelse kan sammanstråla även om vi bor på olika 



platser och utan att bidra till utsläpp genom resor. Vi planerar att fortsätta med Zoom in i 2023, 
även om vi hoppas på att också kunna ha en del möten offline, med fokus på de tillfällen då vi har 
chans att ses under en längre tidsperiod, som vid Framtidsdagarna. Telefon, mail och Google drive 
är fortsättningsvis viktiga kanaler för styrelsearbetet. Årsmötet äger rum den 4/12 i Malmö, det går 
även att delta digitalt via Zoom. 
 
 

Slutord 
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till förbundets arbete under 2022! Det har varit en 
expansiv och intensiv period där vi har lyckats nå de flesta av våra mål och det hade aldrig varit 
möjligt utan allt visat engagemang! 
 
Inför 2023 finns många möjligheter och vi kommer att fortsätta fokusera på att expandera och 
säkra ekonomi och kompetens. Vi tar med oss positiv energi och viljan till ett ännu större och 
relevant Sveriges Filmförbund in i det nya året!  


