
Kommunikationsstrategi för Sveriges Förenade 
Filmstudios 
 
Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) är en ideell förening som arbetar för att främja tillkomsten och 
utvecklingen av filmstudior i Sverige. SFF organiserar närmare 100 filmstudior som visar kvalitetsfilm 
på bio och i andra samlingslokaler och även på andra sätt verkar för att stimulera intresset för film.  
 
De lokala studiorna är mötesplatser för filmintresserade som vill se kvalitetsfilm tillsammans med 
andra. Ett starkt lokalt ideellt engagemang bidrar till en mångfald i filmutbudet i hela landet. Varje 
filmstudio har sin egen ekonomi och sätter sina egna program. Studiorna varierar i storlek men har i 
genomsnitt cirka 175 medlemmar per termin (vår och höst) då man visar minst sex filmer.   
 
SFF arrangerar återkommande filmhelger på olika teman, regionala filmstudioträffar, utbudsdagar med 
visning av nya filmer och internationella filmresor. SFF ger också ut filmtidskriften Filmrutan. (För 
Filmrutan gäller en separat kommunikations- och marknadsplan.) 
  
SFF är medlem av den internationella organisationen International Federation of Film Societies 
(IFFS).  
 

Syfte och mål med SFF:s kommunikation 

Syfte med kommunikationen 
Kommunikationen från SFF centralt ska bidra till att stärka och utveckla nuvarande 
medlemsfilmstudior, stimulera att nya studior startas samt öka kunskapen om filmstudiorörelsen. 

Kommunikationsmål 
SFF centralt ska genom sin kommunikation verka för: 

• Välinformerade medlemmar1  
• Nöjda och engagerade medlemmar  
• Medlemmar som upplever att SFF är lyhört 
• Ökad kännedom om vad SFF är och gör 

o bland de som är medlemmar av SFF idag, 
o bland personer och grupper som skulle kunna starta eller nystarta lokala filmstudior,  
o hos externa aktörer som kan påverka SFF:s verksamhet (Svenska Filminstitutet, 

politiska beslutsfattare, bransch/distributörer) 
• Ökad kunskap om film, filmdebatt och filmbranschen 

 

Kommunikativt förhållningssätt 
SFF:s kommunikation ska vara tydlig, tillgänglig, tilltalande i innehåll och form samt inbjuda till 
dialog.  
 

Målgrupper för SFF:s kommunikation 

Interna målgrupper 
SFF:s interna kommunikation riktar sig i första hand till lokala filmstudiostyrelser. Den kan ibland 
även rikta sig till enskilda medlemmar i lokala studior. 

                                                   
1 Medlemmar/medlem avser här lokala filmstudios, framförallt deras styrelser 



Externa målgrupper 
• Personer eller grupper som skulle kunna starta eller nystarta lokala filmstudior 
• Kommunala kulturförvaltningar 
• Regionala filmresurscentrum 
• Svenska Filminstitutet och andra beslutsfattare 
• Bransch/distributörer 
• Filmrutans läsare 
• Allmänt kulturintresserade medborgare 
• Medier (i första hand kulturredaktioner) 

 

Huvudbudskap till målgrupperna 
SFF ska målgruppsanpassa sin kommunikation så att den blir relevant för mottagarna.  
Internt 
 
Lokala filmstudiostyrelser 
SFF gör det möjligt för er och närmare 100 andra filmstudior runt om i Sverige att visa kvalitetsfilm 
på bio eller i andra samlingslokaler. Genom SFF kan er filmstudio boka de flesta filmer som får 
svensk premiär, och dessutom många klassiker. 
 
Som medlem i en SFF-ansluten filmstudio kan ni delta i återkommande filmhelger på olika teman, 
regionala filmstudioträffar, utbudsdagar med visning av nya filmer och internationella resor.  
 
Att vara organiserad i SFF underlättar för er lokala filmstudio. Det innebär också inflytande och 
möjlighet för er att skapa opinion, bland annat genom att delta i årsmöten. 

Externt 
 
Personer som skulle kunna starta eller nystarta lokala filmstudior 
Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) gör det möjligt för närmare 100 filmstudior runt om i Sverige att 
visa kvalitetsfilm på bio och i andra samlingslokaler. Genom SFF kan er filmstudio boka de flesta 
filmer som får svensk premiär, och dessutom många klassiker. 
 
SFF arrangerar återkommande filmhelger på olika teman, regionala filmstudioträffar, utbudsdagar med 
visning av nya filmer och internationella resor. SFF ger också ut filmtidskriften Filmrutan. 
 
Att vara organiserad i SFF underlättar för den lokala filmstudion. Det innebär också inflytande och 
möjlighet att skapa opinion, bland annat genom att delta i årsmöten. 
 
Svenska Filminstitutet och andra beslutsfattare (Kulturdepartementet, kommuner) 

• SFF är en kultur- och filmpolitiskt värdefull verksamhet som verkar i hela landet och är öppen 
för alla intresserade. 

• SFF bidrar till att sprida och tillgängliggöra ny och äldre kvalitetsfilm från hela världen. 
• SFF är en plattform för debatt, diskussion och fördjupad kunskap om film. 
• SFF är Sveriges största ideella visningsorganisation för film. 
• SFF bidrar med intäkter till branschen.  
• För att kunna bedriva verksamheten är SFF beroende av stöd från Svenska Filminstitutet. 

 
Bransch/distributörer 

• SFF bidrar till att sprida och tillgängliggöra ny och äldre kvalitetsfilm från hela världen. 
• SFF är en plattform för debatt, diskussion och fördjupad kunskap om film. 
• SFF är Sveriges största ideella visningsorganisation för film. 
• SFF bidrar med intäkter till branschen.  



 
Kommunikationsansvar 

Styrelsen 
SFF:s styrelse fastställer SFF:s kommunikationsstrategi och ansvarar för att organisationen arbetar 
mot de fastställda kommunikationsmålen. 

Ordföranden 
Ordföranden representerar vid behov organisationen gentemot media och i andra relevanta 
sammanhang. 

Kansliet 
Kansliets personal ansvarar för att SFF:s kommunikationspolicy efterlevs i den dagliga verksamheten 
och planerar de olika kommunikationsinsatserna. 
 

Kommunikationskanaler 
Kanaler för kommunikationen väljs utifrån vilka målgrupper som ska nås och utifrån önskad räckvidd 
och effekt.  

Webbplatsen 
Den huvudsakliga kanalen för SFF:s kommunikation är webbplatsen.   

E-post 
E-post är en viktig kanal för kommunikationen från kansliet och ordföranden till lokala filmstudior. E-
post är ett sätt att dra trafik till webbplatsen. 

Digitalt nyhetsbrev 
Kansliet och styrelsen kommunicerar med lokala filmstudiors företrädare via ett digitalt nyhetsbrev. 
Detta syftar också till att dra trafik till webbplatsen.  

Sociala medier 
I dagsläget prioriterar inte SFF sociala medier för att nå nuvarande medlemmar och/eller locka nya. 

Övriga kanaler 
Övriga kanaler för SFF:s kommunikation är föreningens årsmöten, regionala träffar, filmhelger, 
trycksaker till enskilda arrangemang, reklam- och profilmaterial samt tidskriften Filmrutan. De lokala 
filmstudiornas egna webbplatser, nyhetsbrev etcetera kan fungera som förlängda 
kommunikationskanaler för SFF. 
 

Kommunikationsplaner 
Kommunikations-/aktivitetsplaner upprättas för SFF:s löpande kommunikation samt för olika 
arrangemang. En planerad kommunikation ger förutsättningar för att nå ut med genomtänkta budskap 
till rätt målgrupper i rätt tid.  
 

Grafisk profil 
Kommunikationen ska utgå från SFF:s grafiska profil. 
 

Uppföljning av kommunikationsinsatser 
Utvärdering och uppföljning av kommunikationsinsatser är av stor vikt för att få kunskap inför 
framtida insatser samt ge vägledning för prioriteringar och resurser.  
 
Några exempel på hur kommunikationsinsatser kan utvärderas är:  

• Interna diskussioner som sammanfattas och skrivs ned 
• Webbstatistik 



• Statistik för digitalt nyhetsbrev  
• Enkäter, webb-baserade eller till exempel vid filmhelger och årsmöten  
• Muntliga och skriftliga kontakter, till exempel rundringning eller e-post till några relevanta 

personer för att samla in deras åsikter och reflektioner  
 
 
Antagen vid SFF:s styrelsesammanträde 2016-09-10. 


