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En liten handbok för filmstudior
Sveriges Förenade Filmstudios bildades 1953. Grunden är fortfarande detsamma; att stötta filmstu-
dior med spridning och visning av kvalitetsfilm i Sverige. Men, det har hänt ganska mycket på se-
naste tiden,  inte minst hur filmstudiorna förväntas boka film och rapportera besök och försäljning 
av medlemskort. Den här lathunden är framtagen för att både visa vad som är tillgänglig och ge lite 
hjälp till hur de olika verktygen kan användas och för att hjälpa filmstudior förmedla kunskap när 
en styrelse byts till en annan.
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1. Filmlistan - mer än en lista
Hjärtat i kontakten mellan SFF och filmstudion:

https://filmlistan.filmstudio.se

Idag är filmlistan inte bara en förteckning med filmer utan Filmlistan, med stort F, är ett verktyg för 
SFF och våra medlemmar. Genom Filmlistan bokar filmstudion sina filmer och rapporterar publik-
siffror, medlemskortsförsäljning och kontaktuppgifter. I stort sett allt som SFF behöver meddelas 
genom Filmlistan. Här kan du läsa om hur Filmlistan fungerar och på webben går det också att se 
instruktionsfilmer, gå till: https://filmlistan.filmstudio.se/sidor/FAQ.
Denna guide är uppdelad i följande underkapitel:

1.2 Hitta film

Filmerna i listan – inte en komplett förteckning

Filmlistan är synlig för alla som besöker SFF:s webbplats där de kan ta del av filminformation, 
bilder, trailers, betyg och länkar till recensioner. Filmlistan uppdateras kontinuerligt.  Saknar du en 
film i listan? Det kan finnas flera skäl till det:
•Distributören har inte släppt filmen till SFF än. 
• Ingen distributör i Sverige har köpt rättigheter till filmen för biografvisning. Det kan ändå gå att 
lösa, men det innebär en extra kostnad. Och det kanske inte finns någon svensktextad kopia.
• Filmer som endast finns på DVD/BluRay läggs inte alltid till. De är så många att det är svårt att 
hålla en komplett lista.
• Filmen har inte bedömts vara intressant för SFF och har gallrats bort för att hålla databasen aktu-
ell och överskådlig. 

Kontakta kansliet om ni undrar över en film som saknas i filmlistan. 

1. Logga in
2. Hitta film
3. Boka film
4. Rapportera publik & betyg

5. Kontaktregistret
6. Medlemskort
7. Filmrutan

1.1 Logga in
Ni hittar Filmlistan genom att gå direkt till: filmlistan.filmstudio.se
eller, genom menylänken Filmlistan via SFF:s webbsida: www.filmstudio.se

På sidan filmlistan.filmstudio.se finns menyraden ”Logga in” upp till höger. Ni behöver logga in för 
att kunna boka film och rapportera. Ni kan gå direkt till inloggningen genom adressen:

 filmlistan.filmstudio.se/login

Epost-adresser till de kontakter i varje filmstudio som registrerats hos SFF finns lagrade i systemet.

För att få ett lösenord klickar ni på ”Logga in” och ”Glömt lösenord?” samt fyller i er epost-adress på 
sidan ”Återställa lösenord”. Klicka på ”Skicka återställningslänk”. Via epost får ni då en länk där ni 
kan skapa ert eget lösenord.

Får ni beskedet ”Det finns ingen användare med den e-postadressen”? Kontakta i så fall SFF:s kans-
li, så ordnar vi en registrering. Detsamma gäller om ni vill lägga till en användare som inte är regist-
rerad som kontakt. 
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Sökfunktioner

När du klickar på ”Filmlistan” i menyraden får du upp en sida med ett sökfält. Du kan söka på titel 
(eller del av titel, ju mer ni skriver desto mer rätt måste titeln vara), regissör, medverkande och 
fritext (presentationstexten om filmerna). Det går också att filtrera sökningen utifrån land och årtal. 

Kan er biograf inte visa alla format? Då kan ni välja att söka film enbart utifrån de format ni kan 
visa. Kryssa i respektive ruta för de format ni kan visa. Men detta är inget tvång, bara en hjälp för 
att hitta filmer som ni kan visa. Ni hittar mer film utan att kryssa i och systemet är inställt så att ni 
endast kan boka film som er biograf kan visa.

Följande syns på filmkorten när ni loggat in i Filmlistan

Lägg till i beställning

Tryck här för att lägga filmen till er 
kommande beställning. Se följande 
sida för mer information om denna 
”filmvarukorg”.

Lägg till i minneslista

Här kan ni spara filmer som är intressanta 
att boka. Bra som underlag inför diskussion 
inom filmstudion och beställning.

Ej bokningsbar

Om följande information dyker upp istället för 
”Lägg till beställning” betyder det att filmen 
saknar svenska rättigheter eller endast finns 
på ett format er biograf inte kan visa. Kontakta 
SFF om något verkar fel. 
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1.3 Boka film

Minneslista

Alla som är inloggade i Filmlistan kan spara filmer i en minneslista. Klicka på ”Lägg till i minneslis-
ta” på respektive films sida. Under rubriken ”Minneslista” i menyraden hittar du de filmer du mar-
kerat. Att spara filmer i minneslistan kan vara praktiskt när ni diskuterar vilka filmer ni ska välja vid 
styrelse-/filmvalsmöte. Du hittar alltid dina egna sparade förslag under ”Min lista”. För att se filmer 
som andra i din filmstudio sparat, välj ”Studions lista”. 

Tips: Använd minneslistan inför att ni ska boka era filmer, då går bokningen snabbare.

Filmbokning

När ni loggat in syns en knapp – ”Lägg till i beställning” – på varje films informationssida. (Knap-
pen syns endast när man är inloggad.) Klicka på den om ni vill beställa filmen och den hamnar i er 
beställning. Ni kan sedan välja flera filmer innan ni går vidare med beställningen.
När ni valt alla filmer till kommande säsong, går ni in på ”Beställning” i menyraden. Där fyller ni 
i visningsdatum för respektive film. Ni ska också godkänna villkor samt arbetsordning.  Därefter 
klickar ni på ”Skicka beställning”.

OBS! Ni kan alltså beställa terminens alla filmer på en gång. Lägg därför till alla filmer ni ska visa 
till er beställning istället för att skicka en och en. 

När beställningen är inskickad lagras era filmval under fliken ”Bokningar” i menyraden. Där kan ni 
se status på beställningen: om kansliet har uppdaterat bokningen till ”behandlas”, ”bokad” eller ”ej 
bokningsbar”. När allt är klart kan ni skriva ut er egen bokningsbekräftelse via webben.  Vi skickar 
också ett mejl med bekräftelse när bokningen är klar.

I ett senare skede kommer det eventuellt att gå att begränsa behörigheter, till exempel vem som har 
rätt att boka film. Men än så länge kan alla som har ett inlogg se och administrera allt.

Ej bokningsbar

Det kan hända att ni på en specifik films sida inte kan boka filmen. Det står i så fall ”Ej boknings-
bar” samt ”Filmen kan ej bokas på grund av dina behörigheter, eller för att tillgängligt format sak-
nas på er biograf.” Det betyder antingen att filmen saknar aktuella rättigheter i Sverige eller att din 
filmstudio inte kan visa de format som finns tillgängliga för just den filmen. Det gäller till exempel 
om er biograf enbart kan visa DVD, men filmen du söker endast finns i DCP. 
Misstänker ni att detta är fel och att biografen kan visa filmens format? Kontakta i så fall kansliet. 

Inga reserver

Ni behöver inte längre ange reservfilmer. Om någon beställd film inte går att boka, tar kansliet kon-
takt och frågar om reserv. Ett tips är att spara tänkbara reserver i minneslistan. Håll dock utkik för 
extra information, ibland finns information om att filmer endast går att visa efter ett visst datum.

Extra film – att boka film utöver säsongsprogrammet

Filmstudior som vill göra specialvisningar (extra visningar utöver säsongsprogrammet), till exempel 
kortfilmsvisningar, jubileumsvisningar, barnfilmssatsningar eller annat, är välkomna att göra det via 
SFF. För att boka en specialvisning gör ni en bokning som vanligt, men ni väljer ”Period: Specialvis-
ning” istället för till exempel ”HT 2019” när ni gör er bokning.
OBS! Dessa filmer ingår inte i kostnaden som faktureras för det ordinarie säsongsprogrammet. En 
extra avgift per film läggs till på fakturan. Avgiften är en subventionerad kostnad för filmhyran.
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Minneslistan

När ni loggat in dyker minneslistan upp 
som ett menyalternativ. Där sparas de 
filmer som du personligen och övriga film-
studiokollegor sparat till minneslistan.  

Beställning

Beställning är som er filmvarukorg. 
Ni söker upp ert filmval i Filmlistan 
och lägger till er beställning. Sedan 
går ni hitt och skickar in.

Följande syns när ni loggat in i Filmlistan

Bokningar

Efter att beställningen är inskickad 
syns filmerna under fliken bokningar. 
Där finns också alla filmer ni bokat 
(och visat) tidigare. Här kan ni också 
skriva ut er egen bokningsbekräftelse 
när allt är klart.

Studio: Filmstudionamn

Under denna flik finns länkar till filmstudi-
ons rapportering av publik, betyg, kontakter, 
medlemskort och filmstudions Filmrutan-pre-
numeranter.  
Läs mer på följande sida. 

Period
Välj period för din beställning. Ak-
tuell termin, eller en extravisning, 
dvs en visning som ska ligga utanför 
ordinarie program.

Biograf och format
Ni behöver aldrig välja format, det 
är registrerat på er biograf och vi 
skickar bästa möjliga.  
Filmstudior som visar på flera vis-
ningsplatser måste välja biograf.
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1.4 Rapportera publik och betyg

Rapportera publik i systemet

SFF måste rapportera sina publiksiffror till Filminstitutet och det gör ni under fliken ”Studio…” och 
fyller i antalet besök vid respektive film under fliken ”Tidigare visningar”. 

Lägg till betyg för filmer

Många filmstudior låter sina medlemmar sätta betyg på filmerna. Nu finns möjligheten att skapa ett 
gemensamt SFF-betyg. Ni loggar in, går in på ”Studio…” och fyller i ert medelbetyg vid respektive 
film under fliken ”Tidigare visningar”. Betygen för respektive film genererar sedan ett gemensamt 
SFF-betyg i filmlistan. Genom att rapportera era betyg ger ni andra filmstudior en vägledning inför 
kommande filmval. 

OBS! Eftersom inte alla filmstudior använder sig av samma skala så behöver ni ange vad som är ert 
max-betyg. Om medelbetyget blev 3,5 på en 5-gradig skala skriver ni 3,5/5, men om betyget var 3,5 
på en 7-gradig skala skriver ni 3,5/7. På det sättet kan vi få ett gemensamt medelvärde oavsett skala.

Betyg är frivilligt att rapportera. Publik måste rapporteras.

Studio: Filmstudionamn

När ni loggat in klickar ni på ”Studio: ert film-
studionamn”. För att rapportera publik och 
betyg går ni till Tidigare visningar

Uppdatera
När ni fyllt i, eller ändrat, statistiken tryck-
er ni uppdatera. OBS! Ni måste göra en rad 
i taget. Alltså fyll i statistik för film A, tryck 
uppdatera. Sedan film B, uppdatera, osv. 

Ändringen har sparats

När ni uppdaterat, och allt registrerats dyker 
följande gröna meddelande upp. Det betyder 
att allt är ok. De siffror ni ser är de som finns 
hos SFF. Dessa siffror går alltid att justera av 
filmstudion själv. 
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1.5 Kontaktregistret

Det ingår i den arbetsordning som alla medlemmar godkänt att tillhandahålla uppdaterade kon-
taktuppgifter till SFF. 

När ni loggar in i filmbokningssystemet får ni också tillgång till kontaktregistret. Klicka på ”Stu-
dio…” i menyraden och sedan på fliken ”Kontaktregister”. 
Se till att det alltid finns aktuell kontaktinformation till ordförande, kassör och sekreterare samt 
filmansvarig. Filmansvarig är det som tidigare benämnts beordringsansvarig och den som i film-
studion ansvarar för att hålla kontakt med biografen och kontrollera att filmen har kommit i tid för 
visningen. Filmansvarig kan vara samma person som någon av ordförande, kassör eller sekreterare, 
men kontaktuppgifterna måste fyllas i.

Här kan ni också välja att lägga till flera kontaktuppgifter, till exempel för hela styrelsen. SFF ser till 
att alla registrerade läggs upp som användare av Filmlistan. Räkna med minst en arbetsdag innan 
registreringen är klar och användaren kan skapa ett lösenord enligt ”Inloggnings-rubriken” ovan. 

När ni lagt till en ledamot, dyker möjligheten att lägga till fler upp. Om ni vill radera en kontakt, ta 
bort alla registrerade uppgifter så försvinner kontakten.
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1.6 Medlemskort – beställ och rapportera 

Filmstudion beställer medlemskort och rapporterar sålda medlemskort i Filmlistan under 
”Studio:…” och fliken ”Medlemskort”. 

Beställning
SFF meddelar när det går att beställa kommande terminskort. Medlemskort distribueras i god tid 
till filmstudions kassör. Om inte filmstudion skickat in någon uppdaterad beställning skickar SFF 
samma antal som föregående termin. Speciella önskemål om leverans förmedlas separat till SFF. 
Först när beställning är gjord går det att göra redovisning.

Beställning av medlemskort

Ni fyller antalet medlemskort ni öns-
kar av varje Serie. OBS! Inget fält får 
lämnas tomt, så skriv 0 (noll) i de fält 
som ni önskar lämna tomma. 

Om Serier - Vad betyder de olika fälten?

SFF erbjuder olika serier av medlemskort för de filmstudior som säljer medlemskap till 
flera olika visningstillfällen, eller de orter som har mer än en filmstudio. Färgen på dessa 
medlemskort skiljer sig åt, serie 1 har annan färg än serie 2 och så vidare. För de allra 
flesta är endast Serie 1 aktuellt. 

3-filmskort är ett medlemsskap som ger inträde till tre filmer. De kan användas mot slu-
tet av terminen eller mot specifika målgrupper (t ex ungdomar) eller filmteman. 

Omärkta medlemskort - Dessa medlemskort är till för specialevenemang, till exmpel om 
filmstudion ska anordna en filmhelg eller filmfestival. De är alltid vita. 

OBS! Efter att beställ-
ningen är inskickad 
kan inte filmstudion 
själv ändra antalet. 
Eventuella tilläggs-
beställningar måste 
göras via SFF. Det 
finns en länk för det 
via Filmlistan.
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Redovisning
När beställning är gjord dyker det upp fält för redovisning.
Försäljning av medlemskort ska redovisas vid två tillfällen per termin; efter andra filmvisningen och 
den sista. SFF fakturerar efter varje redovisning. Anledningen till detta är att ge SFF möjlighet att 
hålla koll på kassaflödet och löpande kunna betala terminens filmhyror. 

För filmstudior med färre än fem visningar och/eller färre än 100 medlemmar kan fakturering kom-
ma att ske endast vid slutrapporteringen. 

Vid Slutredovisningen, senast två dagar efter sista visningen, ska filmstudion rapportera antalet sål-
da medlemskort sedan Redovisning 1, inte det totala antalet sålda medlemskort. De filmstudior som 
säljer slut på alla medlemskort vid Redovisning 1 kan göra Slutredovisning genom att skriva noll i 
alla kolumner på Slutredovisning direkt efter Redovisning 1 är gjord. 

Överblivna medlemskort skickas tillbaka till SFF. 

Eftersom SFF måste kunna kontrollera medlemskortsförsäljningen kan Filmstudion inte själv 
korrigera eventuella fel i beställning eller rapporteringar. Om något måste ändras behöver därför 
filmstudion kontakta SFF. En länk till kontaktformulär finns i Filmlistan. 

Redovsining 1

Redovisning 1 sker efter andra 
visningen och redovisar antalet 
sålda medlemskort efter andra 
filmvisningen. Skriv noll även för 
de serier ni saknar kort.

Slutredovisning

Rapportera antalet sålda medlemskort sedan 
Redovisning 1. Alltså ej totala antalet sålda kort.

Tips: Antalet beställda medlemskort minus antalet sålda medlemskort vid Redovisning 1 minus 
antalet sålda vid Slutredovisning ska vara lika med antalet överblivna medlemskort. 
I exemplet ovan ska alltså siffran för Serie 1 inte vara mer än 50 eftersom det totala antalet kort är 
100 och 50 redan är redovisade. 
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1.7 Filmrutan – meddela prenumerationsadresser

Filmrutan är SFF:s egen filmtidskrift och bjuder varje filmstudio på 3 prenumerationer. Ni listar 
vilka tre som ska få dessa prenumerationer under den här fliken.  
 
Många filmstudior väljer också att betala prenumerationer för fler, till exempel alla i styrelsen. Lägg 
till dem här också. SFF fakturerar aktuellt prenumerationspris för alla utöver de tre gratisprenume-
rationerna. Fakturering sker löpande, när prenumerationslistan uppdateras med ytterligare namn. 

OBS! Om ni ska lotta ut prenumeration till medlemmar, personer ni inte tänker fortsätta betala för 
när prenumerationen löper ut, så kan det vara bättre att använda webshopen på Filmrutan.se och 
beställa prenumerationer eller presentkort där.

Kom ihåg att uppdatera när något förändras. Det kan också vara smidigt att försöka uppdatera era 
prenumerationer en gång per år, till exempel efter filmstudions årsmöte, så att alla prenumeranter 
har samma prenumerationstid. 

Tre prenumerationer är gratis skriv de här.
Kom ihåg att uppdatera när något ändras. 

Här kan filmstudion lägga till övriga prenu-
meranter, efter en är tillagd finns möjlighet att 
lägga till ytterligare en, och så vidare.

SFF fakturerar för dessa när de registreras. 

Om ni byter styrelse och därmed byter motta-
gare av Filmrutan är det bara att ändra namn 
och adress här. SFF uppdaterar registret och 
ser till att tidigare mottager förvandlas till van-
ligt prenumerant som ska betala själv.
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2. Bidrag - ett sätt för filmstudion att satsa
Sedan årsmötet 2017 har SFF ett internt föreningsbidrag som anslutna filmstudior kan söka. Syftet 
med bidraget är att ge filmstudiorna möjlighet att utveckla och fördjupa sin verksamhet. Bidraget 
ges till särskilda insatser som görs utöver den ordinarie verksamheten och ges i första hand till jubi-
leumsfirande, specialarrangemang, marknadsföring och verksamhetsutveckling.

Ni hittar ansökningsblanketter och uppdaterad information via www.filmstudio.se/bidrag

Vem kan söka
• Bidraget kan sökas av filmstudior i föreningen Sveriges Förenade Filmstudios.

Bidrag ges i första hand till
• Jubileumsfirande (max 5 000 kronor)
• Specialarrangemang (Exempel: utomhusbio, barnfilmsdag, etcetera)
• Marknadsföringsinsatser (För att till exemepl öka antalet medlemmar)
• Verksamhetsutveckling 

(Exempel: Kortfilmssatsning, barnfilmssatsning, föreläsningar, viss teknik)

Hur fattas beslut?
För bidragsansökningar upp till 5 000 kronor fattas beslut löpande av Verksamhetsledaren.   
För bidragsansökningar gällande mer än 5 000 kronor fattas beslut av styrelsen.

Hur söks bidraget?
Ansökan görs via särskild ansökningsformulär. För ansökningar på papper kan ni ladda ner   
blanketten som pdf. 

När ges besked om eventuellt bidrag?
För bidrag upp till 5 000 kronor ges svar normalt inom 14 dagar från ansökningsdatum. För   
bidrag som kräver styrelsebeslut fattas beslutet vid nästkommande styrelsemöte. Ansökan   
måste ha inkommit minst 14 dagar innan beslutande styrelsemöte. Se kalendariet på filmstudio.se 
för att se datum för kommande styrelsemöten.

Hur bedöms ansökan?
Bidrag fördelas utifrån en bedömning av ansökningens angelägenhetsgrad. Bedömning av   
ansökan görs utifrån SFF:s syften och följande faktorer (något av följande måste uppfyllas, ju fler, 
desto större chans till bidrag):

• Om filmstudion firar jubileum. Jubileum är jämna tiotal samt 25 och 75 år.
• Filmsatsning med barn- och ungdomsperspektiv
• Kortfilmsvisningar
• Arrangemang som förenar film och samtal
• Marknadsföringsinsatser (Satsningar på att bredda medlemsgruppens sammansättning)
• Filmkulturellt relevant repertoar 
• Utvecklingsprojekt som kan fungera som pilot för andra filmstudior
• Teknikinvestering som kan förbättra verksamheten

Vägledande i beslutet är också filmstudions egna ekonomiska möjligheter. Alla sökande uppmanas 
att undersöka och redovisa möjlighet till annan finansiering, till exempel genom kommunbidrag.

Läs mer på: www.filmstudio.se/bidrag
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3. Evenemang - förkovran i film

Varje år arrangear SFF ett antal evenemang för filmstudiorna och deras medlemmar. En chans att 
förkovra sig i film. Ni kan få löpande information via nyhetsbrevet och genom webben:
www.filmstudio.se/evenemang.

Informationsvisningarna
SFF:s informationsvisningar är en möjlighet för styrelser och filmväljare i lokala filmstudior att se 
intressant film, ny som gammal, och inspireras till kommande program. De är alltså främst till för 
de lokala filmstudiornas styrelser för att se film som kan hjälpa vid filmstudions filmval. Informa-
tionsvisningarna arrangeras vanligtvis i juni under fem dagar.

Filmhelger
Filmelgerna är tematiska filmvisningsdagar och dessa är öppna för alla medlemmar i någon filmstu-
dio och SFF uppmanar gärna filmstudiorna att lotta ut resor till dessa filmhelger för att ge så många 
som möjligt chansen att deltaga. För att ytterligare förstärka möjligheten att kunna åka på dessa 
evenemang så har SFF infört ett resebidrag. Håll koll på vilka filmstudior som får resebidrag nästa 
gång, kanske är det din filmstudio.

Vanligtvis arrangerar SFF varje år två tematiska filmhelger på Filmhuset. Där finns möjlighet att ut-
nyttja filmarkivet för att kunna visa en så pass bred filmhistoriskt intressant repertoar som möjligt. 
Utöver dessa evenemang så försöker SFF också att etablera visningsdagar på olika platser i landet. 
Håll koll på filmstudio.se för mer information. Har ni egna idéer? Hör av er.

4. Filmstudiowebb - egen webb via SFF
Många filmstudior upplever att det är krångligt, dyrt eller tidskrävande att underhålla en egen 
webbsida. SFF har därför tagit fram en lösning som ska vara så enkel och självgående som möjligt. 

Fördelarna med SFF:s webblösning är att den hämtar information, om t ex filmprogrammet från 
Filmlistan, den är enkel att sköta, gratis och har SFF som support. Nackdelarna är att mallen sätter 
gränser för hur informationen presenteras och fölljer en fastlagd design.

Ni kan se några exempel genom att gå till:
https://vetlanda.filmstudio.se/
https://morafilmstudio.se

Vi har också en demo-sajt som ni kan få testa: demo.filmstudio.se

Kontakta SFF om ni är intresserade av att veta mer.
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