
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021-2022
SVERIGES FILMREGISSÖRER (SFR) INOM TEATERFÖRBUNDET FÖR SCEN OCH FILM

I Sveriges Filmregissörers (SFR):s styrelse sedan årsmötet 25/3 2021 har ingått;
Carl Javér och Karin Wegsjö har under året haft ett delat ordförandeskap och Anna Eborn och

Maria Eriksson-Hecht har delat vice ordförandeskap och de fyra har haft ett gemensamt

ansvar för de löpande frågorna inom SFR. Vidare bestod styrelsen av Alexe Landgren,

sekreterare, Goran Kapetanovic och Marcus Carlsson. Vidare har styrelsen följande nyvalda

ledamöter; Stina Lütz och Henry Moore Selder. Vidare har styrelsen under 2020/21 adjungerat

Christina Olofson och Elisabet Gustafsson till styrelsen.

Carl Javèr (ordförande)
Karin Wegsjö (ordförande)
Maria Ericsson Hecht (vice ordförande)
Anna Eborn (vice ordförande)
Kersti Grunditz Brennan
Goran Kapetanovic
Alexe Landgren
Marcus Carlsson
Stina Lütz (nyval/avgick)
Henry Moore Selder (nyval)

Styrelsen har hållit 4 ordinarie protokollförda styrelsemöten under 2021 (augusti, september,

november och december) och 2 ordinarie protokollförda styrelsemöten våren 2022 (januari

och februari). Pga Covid 19 har de flesta möten hållits via Zoom.

Sveriges Filmregissörer är en yrkesavdelning inom fackförbundet Scen & Film och har

representation i Federation of European Film Directors. FERA och Rättighetsbolaget/ TROMB

samt medlem i Nordic Filmdirectors Guild.

Sveriges Filmregissörer har en presentation under Scen & Films hemsida

(http://scenochfilm.se/yrkesavdelningar/sveriges-filmregissorer/)

Som medlem i SFR finns även en Facebook-grupp

(https://www.facebook.com/groups/sverigesfilmregissorer) som är öppen även för regissörer

http://teaterforbundet.se/yrkesavdelningar/sveriges-filmregissorer/
https://www.facebook.com/groups/sverigesfilmregissorer


som inte är medlemmar samt ett Instagramkonto

(https://www.instagram.com/sfr_sveriges_filmregissorer/).

VERKSAMHETSÅRET 2021

2021 var fortsatt påverkat av Covid Pandemin, så även styrelsen arbetssätt och inriktning. Vi

har under året varvat Zoom möten med fysiska träffar beroende på Covidläget. Vi hade två

fysiska styrelsemötena på Scen & Films lokal (maj och augusti). Då bestämde vi bl.a att försöka

återuppliva “regi-ölen”. Detta var en tradition som funnits tidigare: att efter styrelsemöten, gå

ut och ta en öl tillsammans. Datum sattes till september och information gick ut via utskick till

medlemmarna och ett fåtal tappra träffades. Senare på hösten blev styrelsemötena främst

digitala då smittotalen gick upp igen. Mycket av arbetet har fortsatt varit fokuserat på SFIs

fördelning av de sk Covid pengarna som anslagits till filmbranschen, detta har skett genom de

Tvärsektionella mötena som hålls under hela året. Mötena har varit bra då branschens

företrädare faktiskt har möts. Vi hoppas att en liknande typ av möten kan fortsätta även efter

covidkrisen - och utvecklas till samtal mellan branschens partners som behövs.

Diskussionerna under mötena har också handlat om hur konsulentsystemet är utformat och

vilket inflytande vi som filmregissörer skall ha på det i framtiden och om regissörens ställning

hos Streamingjättarna men även i relation till SFI och SVT. Vi har under året jobbat en hel del

med hur SFR syns och tagit fram nytt material som kan användas vid rekrytering bla. en

halvsidesannons i Tempofestivalens programtidning. Vi anser att det är viktigt att så många av

våra aktiva regissörer som möjligt är medlemmar. Vårt medlemsantal var vid årsskiftet

2021/2022: 248 medlemmar (varav 102 kvinnor och 146 män)- siffran året innan var 272 – en

minskning av medlemmar. Det är bara de som har titel Filmregissör som sin primära titel som

räknas – i registret finns idag ytterligare 36 personer som har filmregissör som titel två.

Pandemiåren har varit tuffa för många av våra medlemmar och vi tror att en del av

minskningen kan härledas till en tuffare ekonomisk situation för en del av Sveriges

Filmregissörer.

FACKLIG POLITIK OCH ORGANISATION 2021-2022
Kontaktperson från Förbundsstyrelsen är Christina Olofson, som är vice ordförande i

fackförbundet Scen & Film. Hon representerar även SFR i branschrådet, Rådet för Utveckling

och Produktion, Filminstitutet, suppleant är Gorki Glaser-Müller. Rådet har två möten per år.

Simon Norrthon som valdes till ordförande för rådet under 2020 sitter fortfarande. Det finns

ett presidium som skall förbereda frågor till Rådet och där ingår: Christina Olofson, Caroline

Ljungberg, Mattias Nohrborg och Jan Blomgren.

AVTALSFÖRHANDLINGARNA
Avtalsförhandling kring kollektivavtalet har under 2021 legat nere på grund av pandemin.

Christina Olofson och Karin Wegsjö deltog när det startade 2020.

https://www.instagram.com/sfr_sveriges_filmregissorer/


FILMPOLITIK
Även 2021 har i mycket överskuggas av Covid pandemin. Det har fortsatt drabbat våra

medlemmar trots att serier (både SVT och Streamingtjänster) har hittat vägar att jobba på.

Speciellt har dokumentärfilmen där resor har krävts har varit hårt drabbad. SFI har fortsatt att

dela ut extra anslag men dessa har främst gått till produktionsbolag och till stor del missat de

regissörer som inte är bundna till några bolag.

BRANSCHRÅDEN
SFR är representerade i tre av de fyra branschråden:

I Rådet för Utveckling och produktion sitter Christina Olofson och Gorki Glaser-Müller är

suppleant.

I Rådet för Spridning och Visning sitter Jon Lindström och Lisa Farzaneh är suppleant.

I Rådet för Filmarv sitter Göran Du Rées och Ewa Cederstam är suppleant.

INTERNATIONELLT
I FERAs s k Executive Committee sitter Elisabet Gustafsson som är adjungerad i SFR och ärt

dess representant. FERA har under året arrangerat flera digitala workshops under året kring

buyouts, kollektivavtal och filmens framtid för de ca 30 medlemsorganisationerna i Europa.

Under hösten och i samband med 40-årsjubileet, producerades även tre podcasts med titeln

Director’s voice, där aktuell regissör intervjuades av en av FERAs styrelsemedlemmar.

Regissörerna var Jasmila Žbanić, Agnieszka Holland and Alexander Nanau. Läs och lyssna här:

https://screendirectors.eu/meet-the-directors/ I december skulle det årliga General Assembly

ha ägt rum i Frankfurt men pga av pandemin har det skjutits upp till maj 2022.

NATIONELLT OCH NORDISKT 2021-2022

1. Vi fortsatte arbetet med att stödja Nordisk Panorama och deras kortfilmspris efter att

de har tappat ekonomiskt stöd från Nordiska ministerrådet. Vi fick stöd från VU Scen &

Film till kortfilmspriset 2021 och med tanke på den något osäkra situation Nordisk

Panorama befinner sig i kommer vi göra ansökan för stöd till priset löpande. Vi avser att

söka även för 2022.

2. Vi har under 2021 i ett lyckat samarbete med Kulturakademin skapat tre stycken

workshops inom filmregi. Deltagarantalet har varit ca 40 per workshop och har

attraherat professionella filmarbetare från hela Sverige. För oss har det varit viktigt att

vara synliga i presentationerna och vi finns med med text och logga i kursbeskrivning,

på videorna, i utskick på sociala medier, i nyhetsbrev, på läroplattformen där man även

behöver klicka in på Scen & Films hemsida för att gå vidare. Då detta vänder sig till

https://screendirectors.eu/meet-the-directors/


professionella regissörer får vi även tillgång till deltagarlistor så att vi kan göra ett

planerat utskick där vi tackar för deltagande och erbjuder medlemskap i SFR/Scen &

Film. Länk till de tre masterclasserna:
https://www.kulturakademin.com/k-play/tagg/masterclass-i-filmregi/

3. SFR, Carl Javér, har under året fört samtal med FSF, Sveriges Filmfotografer via Ulf

Brantås om ett samarbete kring upphovsrättsfrågor och hur vi skall förhålla oss till

SVTs undermåliga avtal gentemot dokumentärfilmarna. Detta inbegriper såväl

regissörer som fotografer.

4. Krisstödspengarna. Under hösten och våren har SFI och de så kallade tvärsektionella

samtalen fortsatt med stora delar av branschen representerade. Carl Javér, Karin

Wegsjö, Christina Olofsson och Simon Norrthon har deltagit från Scen & Films sida.

Mötena har präglats av en öppenhet och det har blivit väldigt tydligt att vi är en bransch

som alla är beroende av varandra.

5. Vi har under året gått över till det nya kommunikationsmaterialet som Scen & Film nu

använder sig av. Vi har även skaffat det nya typsnittet.

6. I en uppmärksammad debatt kring dokumentärfilmskategorin i Guldbaggegalan

publicerade Carl Javér och Karin Wegsjö under SFRs flagg följande inlägg:

“Öppet brev till SVT och Filminstitutet. Det är en sak som skaver med årets guldbaggegala.
Svensk dokumentärfilm firar kreativa, publikmässiga och festivalsegrar över hela världen. Det
är ett hårt och mödosamt arbete som mängder av regissörer, producenter och andra
filmarbetare lagt ner år efter år för att ta oss hit. Det sker inte av sig självt och det kommer
nödvändigtvis inte vara så för evigt. Särskilt inte om dokumentärfilmen nedvärderas och
osynliggörs som skedde på måndagens guldbaggegala. Så frågan som uppstår är hur kan ni,
SVT och Filminstitutet, välja att placera den baggen som flest filmer kämpar om utanför
sändning under guldbaggegalan? Mer än hälften av de svenska filmpremiärerna under 2021
var dokumentärfilmer och populariteten för genren stiger och kvalitén ökar för varje år. Att
SVT och Filminstitutet i detta läge av en svensk dokumentärfilmsvåg väljer att placera baggen
för bästa dokumentärfilm utanför den ordinarie SVT sändning är ofattbart. Det är en genre
som är djupt omtyckt av TV publiken och vi hoppas att det helt enkelt en miss ifrån er sida. Är
det så? Vi har hört rykten om att vissa priser roteras så de ibland är med och ibland inte. Om
det är så skall dokumentärfilmen inte vara en del av det lotteriet. Den skall vara fast förankrad
i TV sändningen! I år breddades dokumentärfilmskategorin till 4 nominerade bidrag istället
för tre som tidigare. Detta var ett steg framåt. Men sändningsvalet är två steg bakåt. Så vi
behöver prata om detta.

Ni når oss här i tråden på facebook, via mail på sfrscenochfilm@gmail.com eller bara ring oss.
Carl Javér och Karin Wegsjö, Ordföranden i Sveriges Filmregissörer/ Fackförbundet Scen och
Film”

https://www.kulturakademin.com/k-play/tagg/masterclass-i-filmregi/


Carl Javér intervjuades i Kulturnytt på P1 där SVT gick i svaromål och Svenska

Filminstitutet svarade via mail. Facebook posten delades, kommenterades och gillades

av många.

7. Talangsatsningen Moving Sweden. Vi har tidigare varit i dialog med SFI, Helen Ahlson

och SVT, Andra Lasmanis, kring talangsatsningen Moving Sweden där Carl Javér och

Maria Eriksson Hecht representerade för SFR. Under våren blev vi tillfrågade om vi

ville vara med i en artikel som Jon Asp skrev på och vi tackade ja. Artikeln

uppmärksammades och blev en del av vår kritik gentemot Talangsatsningen inom

Svenska Filminstitutet.

https://triart.se/pov/artikel/moving-sweden-och-konsten-att-debutera

8. Filmcocktail - 18 november 2021 ägde årets Filmcocktail rum i Stockholm under

Stockholm Film Festival, festivalens Industry Days. Under flera år har Sveriges

Filmregissörer, Film & Tv avdelningen, Scen & Film, och Dramatikerförbundet

arrangerat filmcocktail under Stockholm Film Festival. Ämne och tema har varierat allt

eftersom aktualitet. Årets tema för samtalet var upphovsrättens betydelse i bred

bemärkelse för film- och tv engagerade.

Rubriken: Buy-outs och sekretess – vad står i ditt kontrakt? Ett samtal om
upphovsrättens betydelse. Medverkande: Alex Haridi, dramatiker och ordförande i

Dramatikerförbundet, Christina Olofson, filmregissör och vice ordförande i Scen &

Film. Samtalet leds av Simon Norrthon, skådespelare och ordförande i Scen & Film.

Mingel och samtal. Det var en bra uppslutning och givande samtal. Många frågor kom

upp kring sekretess och buy-outs, vad det ena och andra betyder. Vad gäller om

sekretess som numera frekvent skrivs in i avtalen? Helt klart är att man har rätt att visa

sitt kontrakt för sitt fackförbund och rådet är att alltid göra det. Buy-outs diskuterades

och rådet är att undvika att gå med på det i sina kontrakt, eftersom det innebär att

royalty till upphovspersoner uteblir. DSM (Digital Single Market)

upphovsrättsdirektivet som nu skall införas i svensk lagstiftning redogjordes det för.

Direktivet röstades igenom 2019 i EU. Direktivet skall balansera den digitala

marknaden för upphovspersoner och utövande i film och media.

9. Medlemsmöte/ regisamtal – visning o samtal av Christinas Olofson film “Call Me

Madame Maestro“ på Hagabion i Göteborg 23-24/11. Medlemmar erbjuds att gå gratis.

10. Avtackning av Anna Serner på SFI. SFR medverkade. .

11. Rekrytering av konsulenter för dokumentär och Moving Sweden.. Under våren

kontaktades Carl Javér och Karin Wegsjö av Helena Anderlind på Novare ,

rekryteringsbyrå för att ge åsikter, input och eventuella förslag inför

rekryteringsarbetet. Detta på uppdrag av SFI.

12. Dokumentärfilmsavtal. Christina Olofson och Gunnar Furumo driver sedan länge

arbete med en förändring av avtalet med SVT. Sedan årsskiftet har en ny grupp bildats

där även Carl Javér och Karin Wegsjö ingår. Sammankallande är Gunnar Furumo. Nya

förhandlingar ska påbörjas med SVT. Dokumentärfilmsregissörer vill bl.a jämställas

https://triart.se/pov/artikel/moving-sweden-och-konsten-att-debutera


med spelfilms- och dramaregissörer vad gäller bland annat reprisersättningar och

royalties.

13. Det årliga mötet mellan de Nordiska filmregiförbundens styrelser fick även under 2021

ställas in pga av Covid. Nästa möte är hoppas vi kan bli under Nordisk Panorama i

september. Vi ser det som viktigt att just träffas irl snarare än digitalt, då vi i samband

med dessa möten för samtal med både varandra och inbjudna gäster såsom de olika

VD:arna från filminstituten.

14. Vi har under året haft styrelsemöten med ca 5 veckors mellanrum. Var 6:e vecka

upplevdes som lite för sällan, många frågor kommer upp som behöver svar. Att ha

mötena med ca 5 veckors mellanrum fungerar bra i dagsläget.

15. SFR har via kontakter med Polska Regiförbundet och Magnus Von Horn pushat för en

insamling till Ukrainska filmregissörer för stöd med Kameror, hårddiskar, hjälmar och

skyddsvästar. Insamlingen drog in 20.000 kronor.

16. Regigalan gick av stapeln på festvåningen Konstnärshuset i Stockholm den 30/3..

Välbesökt och trevligt. Karin Wegsjö höll ett anförande och välkomnade  alla. Anders

Habenicht delade ut regipriserna och intressanta samtal uppstod.

17. Green Filmmaking Hur regisserar man hållbart?
Under mars 2022 ordnade SFR en Zoombaserad utbildning om “Grön Regi”.
Kommer finnas som länk via våra sociala medier.

“Film och tv branschen står precis som resten av samhället inför en omställning men
hur kommer vi regissörer påverkas av den och hur kan vi delta i den på bästa sätt?
Sveriges filmregissörer bjuder in till en utbildning som hålls av Ronny Fritsche,
hållbarhetsexpert inom film och tv branschen. Han berättar om vår branschs
miljöpåverkan och ger kunskap, inspiration och leder diskussioner om regissörens
roll i processen med att skapa hållbara filmproduktioner.”

REKLAMSEKTIONEN
Henry Selder Moore och Stina Lütz tog över stafettpinnen efter Freshteh Piltan och Linda

Callenholt som arbetat för att ta fram tydligare regler kring reklamfilmen och framförallt kring

PItchande utan ersättning. De har varit i kontakt med Directors Global Manifest som arbetar

internationellt för införandet av ett standardiserat pitch förfarande. Arbetet under året har

inte nått till vidare genombrott mycket pga den komplexa strukturen där avtal baseras på

muntliga överenskommelser och vi ser för oss att frågan behöver drivas på en högre nivå där

Scen och Film arbetar för att dessa bolag skall ansluta sig till Fackförbundet. Det finns även

planer på en debattartikel i tidningen Resumé för att lyfta och medvetandegöra frågan kring

obetalt pitcharbete. Frågan kvarstår hur och om vi skall driva frågan vidare med Reklamfilm

Regissörerna.



MEDLEMSTRÄFFAR 2021-2022

1. Medlemsträffarna har pga av Corona fått stå tillbaka en hel del. Den årliga regigalan

planerade vi att genomföra i januari 2022 men fick skjuta fram den pga nya

covidrestriktioner. Regigalan genomfördes den 30/3-22 på Konstnärshuset,

Smålandsgatan.

2. Ett medlemsmöte som arrangerades under hösten var en visning o samtal av Christinas

Olofsons film “Call Me Madame Maestro“ på Hagabion i Göteborg 23-24/11.

Medlemmar i SFR erbjöds att gå gratis.

3. Medlemmarna har också kunnat delta i de tre workshops inom filmregi som

arrangerats av Kulturakademin i samarbete med SFR.

4. Filmcocktail - 18 november 2021 ägde årets Filmcocktail rum i Stockholm under

Stockholm Film Festival, festivalens Industry Days. Alla medlemmar var inbjudna.

5. GIFF 2022: SFR deltog med programpunkten “Varning! Kan innehålla spår av verklighet”.
Det var ett fysiskt seminarium med Sofia Norlin, regissör till”Floden” Carl Javér

modererade. Karin Wegsjö och Alexa Landgren deltog i publiksamtalet. Samtalet

gjordes i samarbete med Kulturakademien för GIFF. Vi planerar att fortsätta

samarbetet med Kulturakademien med förinspelade master classes med regissörer.

(https://player.vimeo.com/video/507134220)

6. Green Directing med Ronny Fritsche via Zoom.

ÖVRIGT OCH PÅGÅENDE

1. Guldbaggen. Goran Kapetanovic från styrelsen samt Sanna Lenken (medlem i SFR) har

deltagit i Guldbaggens nomineringsjury (regi, skådespeleri, bästa film) för året 2021

som representanter för SFR. Under 2022 skall här göras nyval. Sanna satt sitt andra år

och kan sitta ett år till om hon önskar, förutsatt att de själva inte deltar med någon film.

2. Scen & Films representanter i Oscarskommitteen 2021 var Goran Kapetanovic och Lisa

Ohlin

3. Inga medlemsenkäter har använts under 2021 men vi ser möjligheten att fortsätta med

de webbaserade enkäter framöver.

4. Facebook och Instagram. Strategin för SFR:s facebooksida är att den bör innehålla och

länka till längre artiklar, beslut, nyheter, fördjupning och seminarier. Ett hårdare

krafttag och diskussion med de nättroll som vid flera tillfällen fört ett samtal i en ton

https://player.vimeo.com/video/507134220


som inte stämde överens med vår facebookpolicy har tillrättavisats och håller nu en

god ton.

ÖVRIGA REPRESENTANTER FRÅN SFR UNDER 2020-2021

1. Representant för SFR i redaktionskommittén för tidningen Scen & Film har varit:

Jörgen Bergmark, som nu har avgått. Vi söker en ersättare för honom.

2. Som representanter i Rättighetsbolaget TROMB sitter Peter Schildt och Lena Koppel.

Tack

Styrelsen önskar avslutningsvis tacka alla medlemmar som engagerat sig under den fortsatt

speciella tid som 2021 har varit och hoppas- att trots och kanske på grund av den tid vi lever i

nu - att allt fler kommer att vilja vara med.

STYRELSEN FÖR SVERIGES FILMREGISSÖRER 2022– 03-16

Maria Erikson-Hecht, Carl Javér, Karin Wegsjö, Henry Moore Selder, Anna Eborn, Alexe Landgren,
Marcus Carlson, Goran Kapetanovic och Kersti Grunditz Brennan samt Christina Olofson och
Elisabeth Gustafsson som adjungerade..


