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British AcAdemy of film, television And Arts (BAftA) 2011

Bästa icke-engelskspråkiga film: Män soM hatar kvinnor
producent: sören staermose (YellowBird)

PAlm sPrings internAtionAl film festivAl, UsA, 2010

puBlikpriset för Bästa film: Män soM hatar kvinnor

gUldBAggAr 2010

Män soM hatar kvinnor
Bästa film

Bästa kvinnliga huvudroll: noomi rapace
BiopuBlikens film

gUldBAgge 2011

hiMlen är oskyldigt blå
Bästa manliga Biroll: peter dalle 

toronto internAtionAl film festivAl 2010

hiMlen är oskyldigt blå uttagen till i sektionen contemporarY world cinema 
producent: patrick rYBorn (fladenfilm)

regissör: hannes holm

emmy,  
AcAdemy of television Arts & sciences, 2011

Bästa miniserie: MillenniuM (tv-versionen)

Best nArrAtive feAtUre Among Us 2011,  
tAllAhAssee filmfestivAl, floridA

änglavakt
producenter: mikael flodell (drama svecia) och peter possne (sonet film)

regissör: Johan Brisinger

Best drAmAtic feAtUre 2011,  
Byron BAy, AUstrAlien

änglavakt

Best PictUre 2011,  
new hoPe film filmfestivAl, PennsylvAniA

änglavakt

world docUmentAry feAtUres,  
triBecA film festivAl 2011

love during WartiMe
producent: toBias Janson (storY aB).

regissör: gaBriella Bier

BästA BArnfilm 2011,  
internAtionellA BArn- och UngdomsfilmfestivAlen i UleåBorg

iris
finländsk producent: mats långBacka (långfilm productions oY)

svensk co-producent: Jon lindström (street movies aB)
regissör: ulrika Bengts

Best docUmentAry film 2010, filmfestivAlen i sevillA

last Chapter
peter torBiörnsson

sAmmA år UtvAld till idfA, världens störstA 
dokUmentärfilmsfestivAl i AmsterdAm

 
göteBorg internAtionAl film festivAl 2010, 

the norwegiAn short film festivAl 2010, 
nordisk PAnorAmA – 5 cities film festivAl 2010, 

montreAl world film festivAl  
(montreAl internAtionAl film festivAl) 2010, 

internAtionAl rome film festivAl 2010, 
AArhUs filmfestivAl 2010

FaCing genoCide 
producenter: toBias Janson, david aronowitsch och JennY örnBorn (storY aB)

Amnesty AwArd section,  
filmfestivAlen cPh:doX 2010 i köPenhAmn

love during WartiMe
producent: toBias Janson (storY aB)

regissör: gaBriella Bier

cinéfondAtion 
filmfestivAlen i cAnnes

labrador (engelsk titel out oF bounds)
producent: thomas heinesen (nordisk film production)

regissör: frederikke aspöck. gotlands filmfond är samproducent.

grAnd Prize – the golden stAr,  
filmfestivAlen i mArrAkech, decemBer 2011

labrador (engelsk titel out oF bounds)
producent: thomas heinesen (nordisk film production)

regissör: frederikke aspöck. gotlands filmfond är samproducent.

victor 2011 
 BästA långfilm ProdUcerAd och insPelAd i mälArdAlen

hiMlen är oskyldigt blå
producent: patrick rYBorn (fladenfilm)

Priser och utmärkelser
Filmregionens samproduktioner – både dem som vi arbetat med direkt eller indirekt via våra investerings-
bolag – har genererat flera priser och utmärkelser. I hård konkurrens har de kvalificerat in till nationella och 
internationella filmfestivaler. Några exempel.

omslagsbilder: se bildkällor sid 103
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Det går
bra nu

Juni 2007. Då grundades Filmregion 
Stockholm-Mälardalen – huvudstadsre-
gionens produktionscentrum för film. Bak-
om initiativet stod kommunerna Botkyrka 
och Solna/Stiftelsen Filmstadens Kultur, 
Regionförbundet Örebro och branschor-
ganisationen FAS.

Syftet var att vända utvecklingen. Huvud-
stadsområdet skulle återta positionen 
som en betydelsefull plats för film. Efter 
några års arbete kan vi konstatera att  
regionen är på god väg att utvecklas till 
en av Europas ledande filmregioner.

Vi satte målbilden högt och ganska tidigt 
– att få Mälardalen att klättra till europa-
toppen av filmregioner.

Kaxigt? Ja. Orealistiskt? Nej. 

Enbart Millennium-filmerna (vi har jobbat 
med både den svenska och den ameri-

Samtidigt som regionen har ett fantas-
tiskt filmarv med Greta Garbo, Ingrid 
Bergman, Ingmar Bergman och många 
fler, så finns här en historia som fortsätter. 
Nya berättelser föds, nya manus skrivs, 
nya produktioner spelas in, nya talanger 
kliver fram.

Regionen kan erbjuda många goda förut-
sättningar för film- och TV-produktion.

Bredd. Här finns ett brett utbud av mil-
jöer som lämpar sig för inspelning. Här 
kan du resa 500 år på fem minuter. Från 
1500-talsmiljö till modern storstad. Du 
rör dig också smidigt från skärgård till 
småstadsidyll, till skog, miljonprogram 
och slottspark.

Spets. Här finns kompetens som hål-
ler hög internationell klass. Regissörer, 
producenter, skådespelare, manusförfat-
tare, fotografer, tekniker med flera. Visste 
du att mer än hälften av landets filmarbe-
tare bor i regionen? Där man bor vill man 
också kunna jobba. Jobb skapar tillväxt. 
Och film skapar jobb.

Uppkoppling. Ny teknik öppnar nya 
fönster. Utsikten ser bra ut. Filmregionen 
har inlett ett samarbete med Kista Science 
City, ett av norra Europas främsta kluster 
inom ny teknik och digitala media. Kom-
binera film och nya media och du har en 
dynamisk skärningspunkt för tillväxt.

Det rör på sig. Järnmalm, stål och skog 
i all ära men för en region i världsklass 

kanska produktionen) har satt regionen 
på den internationella filmkartan på ett 
sätt som inte skådats tidigare. Turism- 
och marknadsföringseffekten har varit 
enorm.

Allt fler städer och regioner får upp 
ögonen för vad film- och TV-produktion 
innebär för den lokala ekonomin i form av 
marknadsföring, stimulerad service- och 
besöksnäring, tillväxt och jobb.

Sedan starten har nya medlemmar anslu-
tit till Filmregionen: Nynäshamn, Gotland 
(genom Gotlands Filmfond), Stockholm, 
Nyköping och Nacka kommun. Fler är på 
ingång.

Vi riktar ett stort tack till EU:s regionala 
utvecklingsfond vars stöd gjort det möjligt 
för oss att stärka och intensifiera delar av 
verksamheten.

handlar det idag om andra råvaror – våra 
miljöer och vår förmåga att attrahera kom-
petens, kreativitet, jobb och turism. Film- 
och TV-produktion spelar tillsammans 
med nya media en nyckelroll i regionens 
utveckling.

Se dig om. Dieselverkstan i Nacka. Det 
gamla stenbrottet i Kumla utanför Örebro. 
Subtopia i Botkyrka. Magasinen i Friham-
nen i Stockholm. Platser som för några 
decennier sedan var något helt annat. Vi 
ser hur film- och TV-produktion skapar 
nya vitala stadsdelar.

Må bra. Regioner med hög koncen-
tration av kreativa näringar har Europas 
högsta välfärdsnivåer. Det visar en studie 
från European Cluster Observatory. I rela-
tion till arbetsmarknadens storlek rankas 
Stockholmsregionen på plats två (efter 
London).

Det var över hundra år sedan bröderna 
Lumières berömda tåg anlände till statio-
nen – den mest klassiska och symboliska 
bilden av ett nytt slags media, en ny tid 
i antågande. Det finns många exempel 
som visar hur det verkligen rör på sig i vår 
filmregion. På följande sidor vill vi ge dig 
en bild – många bilder – från en resa som 
bara har börjat.

Välkommen ombord. Välkommen till Film-
region Stockholm-Mälardalen.

AnDers ekegren
Ordförande   
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Filmregion stockholm-Mälardalen har 
tre verksamhetsområden, samtliga med 
inriktning på att stärka medlemmarnas 
konkurrenskraft.

1. Utveckling
Kluster/nätverksbyggande och kompetensutveckling av kom-
muner och bransch i regionen.

2. Filmkommission
Marknadsför filmregionen internationellt, attraherar nya 
produktioner, hittar inspelningsmiljöer, förenklar logistik och 
tillståndshantering för produktioner.

3. Investering och 
filmfinansiering
Fokuserar på nya vägar för regional filmfinansiering. Filmre-
gionen har ett nära samarbete med privata investerare och är 
delägare i tre investeringsbolag. 

enkel struktur
Styrkebälte för tillväxt
Unikt nationellt och internationellt nätverk
Filmregion Stockholm-Mälardalen (Filmregionen) har ett 
starkt nätverk inom svensk, europeisk och internationell film – 
dels söker vi själva proaktivt, dels får vi ofta förfrågningar från 
såväl nationella som internationella producenter.

Marknadsföring – nationell, europeisk  
och internationell nivå
Filmregionen närvarar varje år på filmfestivaler där vi mark-
nadsför fördelarna med att spela in film i Mälarregionen i 
allmänhet och hos våra medlemmar i synnerhet. Mycket 
av arbetet sker inom filmkommissionen som är en del av 
Filmregionen.

Förenkling
Med filmkommissionen hjälper Filmregionen också sina med-
lemmar att förenkla och skapa en serviceinriktad organisation 
som gör det smidigt och attraktivt att spela in film och TV i 
kommunen.

Filminvestering
Filmregionen har nära samarbete med privata investerare och 
är delägare i tre investeringsbolag: Filminvestering i Stock-
holm-Mälardalen, Filminvestering i Örebro och Gotlands Film-
fond. Bolagen investerar i film- och TV-produktion i regionen. 
Fokus ligger på våra medlemskommuner.

Support och rådgivning
Filmregionen samverkar med medlemmarna för att utifrån  
existerande styrdokument utveckla strategier och handlings-
planer för tillväxt. Vi hjälper till med uppföljning och utvär-
dering. Vi är konstant tillgängliga för att ge råd och stötta 
kontaktpersoner hos våra medlemsorganisationer.

 

Vad och varför?

Filmregion Stockholm-mälardalen är huvudstadsregionens produk-
tionscentrum för film – ett samarbete mellan offentlig och privat sektor 
för att stimulera filmproduktion i Stockholm-Mälardalen. Därigenom 
stärker vi regionens synlighet och konkurrenskraft.

Organisationen grundades 2007 av Botkyrka kommun, Regionförbundet 
Örebro, Solna stad/Stiftelsen Filmstadens Kultur och branschorganisa-
tionen som idag heter FAS (Filmallians Stockholm-Mälardalen). Sedan 
dess har fler medlemmar anslutit: Gotlands kommun (genom Gotlands 
Filmfond), Nacka kommun, Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun 
och Stockholms stad.

En viktig del av verksamheten har bedrivits inom ramen för projektet  
Moving Pictures – Stockholm-Mälardalen som delfinansieras av EU:s regio-
nala utvecklingsfond. Projektet har lyfts fram av Statens kulturråd som 
ett starkt exempel på projekt inom de kreativa näringarna. 

Vi uppgraderar. Från och med 2012 har Filmregionen beviljats ett nytt 
EU-projekt för att fortsätta vässa regionens konkurrenskraft. 

Filmregionens Örebro-kontor beviljas också EU-stöd för ett nytt projekt 
med fokus på att stärka manus- och projektutveckling i Örebro-regionen. 
Dessutom har Örebro-kontoret startat det så kallade MUNK-projektet 
inriktat på musik, underhållning, näring och kultur med direktsända 
rörliga bilder via internet. Det finansieras bland annat genom regeringens 
satsning på de kulturella och kreativa näringarna.

Den filmkommissionära verksamheten, som är en del av Filmregionen, 
finansieras också av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Filmregionen håller hus på klassisk mark i Filmstaden i Solna. Kom gärna 
och hälsa på eller besök oss på frsm.se. 
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Filmregionen erbjuder sina medlemmar ett nationellt och 
internationellt nätverk för att attrahera produktioner. Vi arbe-
tar också med marknadsföring av medlemmar, i synnerhet 
gentemot film- och TV-branschen på nationell, europeisk och 
internationell nivå. Organisationen investerar i filmer, med en 
prioritet för filmer med anknytning till medlemskommunerna. 
Vi erbjuder ett dedikerat team som jobbar för att öka kommu-
nens konkurrenskraft.

Tillväxt i flera steg
Stimulerar den lokala ekonomin
När en produktion kommer till ett samhälle 
innebär det en skjuts för den lokala ekono-
min. Effekten på servicesektorn är närmast 
omedelbar. Filmteamet behöver en rad olika 
tjänster och produkter på plats: hotell, restau-
rang, catering med mera.

Marknadsföringseffekt
En film eller TV-serie är många gånger ett 
kraftfullt verktyg för en kommun eller stad att 
nå ut till en nationell och internationell publik. 
Det stimulerar turismen, vilket genererar jobb 
inom besöksnäringen. Det skapar spin-off- 
effekter i form av möjligheter för kommunen 
och lokala entreprenörer att utveckla nya 
tjänster och produkter för att haka på det 
ökade intresset från omvärlden.

Stärker varumärke och lokal identitet
Förstärkningen av varumärket gäller inte  
bara externt. Den lokala självkänslan, den 
egna identiteten, stärks av insikten om att  
vi har något som resten av världen är intres-
serad av.

Partner för tillväxt

Var är ni nu? Var vill ni vara? Hur ska ni nå dit? 
Filmregion Stockholm-Mälardalen hjälper kommunen att göra 
en skarp nulägesanalys, måla en klar vision och staka ut rikt-
ningen. Men vi gör mer än så. Vi coachar och kämpar lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt för att din kommun ska 
kunna utveckla sina styrkor, få fart på sina dynamiska proces-
ser och bli mer konkurrenskraftig. 

För film är mycket mer än bara film. Film handlar om visio-
ner, om en rörelse framåt, hur man jobbar målmedvetet och 
pragmatiskt i ett team för att förmedla, engagera, förändra… 
och förvåna.

Välkommen till Filmregion Stockholm-Mälardalen.

1
2
3

 greta garboS Väg. 1928 står 
Greta Garbo på den väg i Filmstaden 
som numera också är uppkallad efter 
henne och dessutom är Filmregion 
Stockholm-Mälardalens hemadress 
sedan starten 2007. Kontoret ligger 
på tredje våningen i huset som syns 
i bakgrunden. Området har spelat en 
central roll i svensk filmhistoria. Andra 
exempel på storheter som också arbetat 
här är Viktor Sjöström, Mauritz Stiller, 
Ingrid Bergman och Ingmar Bergman. 
Idag är Filmstaden återigen hemvist för 
flera aktörer inom branschen.

Filmregion stockholm-Mälardalen är en medlemsorganisation för kommuner som vill 
stärka sin position inom den audiovisuella näringen. Det handlar inte bara om film och TV. 
Den teknologiska utvecklingen går snabbt. nya medier öppnar nya gränslösa möjligheter 
där i synnerhet unga semi-professionella kommuninvånare kan få utlopp för sin kreativitet, 
skapa företag och nå ut. Filmregionen fungerar som en regional klustermotor som skapar 
lokal och regional tillväxt både ekonomiskt och socialt.
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Flera studier visar att film och TV blir allt viktigare för regional utveckling. Tillsammans med 
stockholm Business region Development, regionförbundet sörmland, Film sörmland och 
nyköpings kommun gav vi en erfaren analytiker i uppdrag att studera effekterna som film-
produktion har på den regionala ekonomin.

ekonomiska  
effekter

Filmbranschen är 
viktig för stockholm 
då det är en del av de 
mycket viktiga kreativa 
näringarna. genom att 
satsa på filmen bidrar 
vi till att skapa både 
arbete och tillväxt och 
samtidigt stärka bilden 
av stockholm som en 
spännande region att 
besöka, bosätta sig och 
investera i.
Olle ZeTTerBerg
VD, Stockholm Business Region

”

Staplarna indikerar inte beloppsstorlek utan avser att visuellt åskådliggöra effekten.  
Källa: Studierna i sin helhet med källhänvisningar finns på frsm.se
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millennium-eFFekten
Statistiken avser endast den svenska produktionen – tre biofilmer och 
TV-serien. Med den amerikanska Hollywood-produktionen The Girl with 
the Dragon Tattoo blir siffrorna betydligt större.

inga lindStröm-eFFekten
Inga Lindström är en tysk TV-serie inspelad i Mälardalen med tonvikt på Sörmland.
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Foto: Yanan Li - Stockholm Visitors Board

Produktionen av de tre svenska filmerna spenderade drygt 90 
miljoner kronor i regionen på löner, inköp av tjänster, boende, 
transporter med mera. Filmerna har enbart på bio setts av 
drygt 20 miljoner världen över. Marknadsföringsvärdet av 
regionens exponering beräknas till 960 miljoner kronor (tar du 
med press och reklam får du lägga till ytterligare 300 miljoner 
kronor). Filmernas breda genomslag stimulerar turismen.

– De kreativa näringarna, där filmindustrin är en stor del, 
är viktiga för Stockholmregionens konkurrenskraft. Den här 
studien bekräftar att film också är ett strategiskt verktyg för att 
marknadsföra Stockholm internationellt, säger Olle Zetterberg, 
vd på Stockholm Business Region.

I rapporten framkommer det att Millennium-filmerna stimu-
lerar ekonomisk tillväxt i flera led. 

Effekt under produktionsfasen. Nästan 90 procent av 
produktionens totala budget på över 100 miljoner kronor 
spenderades i Mälardalen. Till exempel anställdes drygt 150 
personer, de flesta av dem från regionen. Produktionen köper 
i hög utsträckning tjänster lokalt, vilket gynnar det lokala nä-
ringslivet. Bara under inspelningen av den första Millennium-
filmen köptes catering för över 440 000 kronor. Produktionen 
av de tre filmerna hyrde lokaler för över 2,5 miljoner kronor.

Rapportförfattarna konstaterar att med en försiktigt 
beräknad multiplikatoreffekt (1,5), det vill säga att en ökning 

Millennium-effekten

av konsumtion eller investeringar i sin tur generar ökad tillväxt 
i regionen, genereras ett värde för regionen på 140 miljoner 
kronor.

Marknadsföringseffekten. Författarna av rapporten har 
också mätt marknadsföringsvärdet. Millennium-filmerna är till 
stor del inspelade i huvudstadsregionen, bland annat Stock-
holm, Nacka och Gnesta. Över 20 miljoner världen över har 
sett filmerna på bio. En prognos av totalt antal publikkontakter 
(inklusive TV och dvd) samt uppmärksamhet i media visar 
att exponeringsvärdet för regionen i filmerna är 960 miljoner 
kronor. Det vill säga att nå motsvarande publik genom köpt 
reklamtid hade kostat regionen nästan 1 miljard kronor.

Turism. Drygt 10 000 turister följer årligen Stockholms Stads-
museums guidade Millennium-turer. Till dessa tillkommer 
turister som besöker Millennium-platser på egen hand. Efter-
som Stockholm har mycket annat som attraherar är det svårt 
att mäta exakt vad Millennium-effekten tillför i fråga om turism. 
Men Millennium ökar onekligen huvudstadsregionens interna-
tionella konkurrenskraft som en spännande turistregion.

Studien har inte räknat med den amerikanska Millennium-
produktionen som till stor del spelas in i regionen. Filmen med 
premiär i december 2011 blir sannolikt en stor internationell 
framgång. Hela rapporten hittar du på frsm.se

Det ekonomiska värdet för Stockholmsregionen

Millennium-filmerna har genererat en stor ekonomisk effekt i stockholmsregionen, både vad 
gäller marknadsföring, sysselsättning, handel och besöksnäring. enbart marknadsförings-
värdet av regionens exponering beräknas till 960 miljoner kronor. Det visar en rapport fram-
tagen av företaget Cloudberry i samarbete med Oxford research.
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momentum
Millennium har skapat interna-
tionellt fokus på sverige och 
svenska filmproduktioner. De 
närmaste åren kommer att garan-
tera internationell exponering för 
regionen, vilket i sin tur garante-
rar internationella turister.

sören sTAerMOse
Producent, Millennium-trilogin
Seminarium om filmens ekonomiska effekter 
på regional ekonomi
Nyköping, juni 2011

”
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Det har hänt väldigt 
mycket sedan vi gick 
med i Filmregionen. 
Vi får samtal från 
platsletare som vill hitta 
inspelningsplatser. Vi 
vill att denna samverkan 
sprids vidare till andra 
kommuner. För då kan 
vi tillsammans lyckas 
behålla fler inspelningar i 
regionen.
HeIDI ekBerg
Marknads- och turistchef 
Nynäshamns kommun

”

 Våren 2010, Nynäshamn. Heidi Ekberg, marknads- och turistchef i 
kommunen, visar platser och fantastiska miljöer för en begeistrad Terry 
Bamber, production manager för flera James Bond-filmer.

Foto: Nynäshamns kommun

”
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Foto: Nyköpings kommun

TV-serien Inga Lindström är en tysk storproduktion som bör-
jade spelas in i regionen 2003, med fokus på Nyköping och 
Sörmland men också på Stockholm. Serien sänds på sön-
dagskvällar i Tyskland och ses av drygt sex miljoner tittare. 

Exponeringsvärdet för regionen i TV-serien uppskattas till 
minst 660 miljoner kronor. Det är vad det skulle kosta att köpa 
turistreklam för att nå ut till en publik motsvarande 100 miljo-
ner tittare de senaste sju till åtta åren. Även om turisteffekten 
är svår att mäta exakt så är det otvetydigt att Inga Lindström-
filmerna har påverkat turismen till Sörmland. 

Produktionsbolaget spenderar 10–20 miljoner kronor 
per säsong i Sverige. Under perioden 2003–2011 satsades 
minst 90 miljoner kronor i Mälardalen. Inkluderas filmteamets 
privata konsumtion blir summan ännu större.

Rapporten är framtagen av företaget Cloudberry i samar-
bete med Oxford Research, på initiativ av Filmregion Stock-
holm-Mälardalen, Stockholm Business Region Development, 
Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och Film i 
Sörmland.

Inga lindström-effekten
Stort plus för Mälardalens ekonomi

Den tyska TV-serien Inga lindström har genererat ett stort ekonomiskt värde för regionen. 
effekten är störst i nyköping och andra delar av sörmland där inspelningen huvudsakligen 
har ägt rum. Men även stockholm gynnas av den tyska publiksuccén. Det visar en rapport.
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en filmproduktion 
stärker de lokala 
nätverken även 
efter inspelningen. 
en filmproduktion 
höjer den kulturella 
temperaturen i den 
lokala ekonomin.
PeTer HOlTHAusen
Producent, Sörmland

Så mycket ger en normalstor svensk produktion

 PuSS är Johan Klings uppföljare av 
succédebuten Darling. I rollerna ser vi 
bland andra bröderna Alexander och 
Gustaf Skarsgård, Mikael Segerström 
och Moa Gammel. Filmen spelas till 
stor del in i Nyköping där den också har 
förhandspremiär.

Cloudberry/Oxford Research har också studerat det lokala 
och regionala ekonomiska värdet av en normalstor svensk 
filmproduktion. Filmen Puss spelades in i Nyköping, i Stock-
holm och på Gotland.

Produktionen spenderade drygt 19 miljoner kronor i 
Nyköping och Stockholm. Utöver löner till skådespelare 

och filmteam (drygt 8 miljoner kronor) så lade produktionen 
pengar på bland annat hyra av lokal (ca 1 miljoner kronor) 
samt boende och catering (drygt 500 000 kronor).

Hade inte Filmregionen villkorat sin investering i produk-
tionen mot att filmen spelades in i Nyköping hade den knap-
past kommit dit.

”
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På världskartan 
Filmregionen har spelat en central roll i arbetet att få hit den 
amerikanska Millennium-produktionen med Daniel Craig i en 
av huvudrollerna. Filmen regisseras av den amerikanske regis-
sören David Fincher, nyligen aktuell med The social Network. 
Bild och rubrik ovan sammanfattar flera av Filmregionens mål: 
Attrahera filmproduktioner till medlemmarna, öka medlemmar-
nas synlighet och konkurrenskraft och därigenom stimulera 
deras tillväxt. 

DAGENS NYHETER KulTuR, 9 oKTobER 2010
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26 SÅ SKAPAS TILLVÄXT SÅ SKAPAS TILLVÄXT 27sVT rapport Dagens nyheter 
svenska Dagbladet 

Dagens Industri sVT ABC   
TV4 nyheterna stockholm 

Aftonbladet expressen Metro
Aftonbladet.se/nöjesbladet.se 

TV4 nyhetskanalen.se Dn.se 
svd.se nyhetsbyrån TT/spektra 

Filmnyheterna.se 
sveriges radio P1/kulturnytt.se 

sveriges radio P1/kino 
sveriges radio P4/stockholm 

sveriges radio P4/örebro 
göteborgs-Posten gp.se 

sydsvenskan.se nerikes Allehanda 
nynäshamns Posten  

Västerbottens-kuriren.se realtid.se 
södermanlands nyheter 

sVT öst lnY.se Mitt i Botkyrka  
Aftenposten nya Åland 

Agence France-Presse (AFP) 
The Calgary Herald 

The edmonton Journal

Filmregionens nyheter har väckt stor uppmärksamhet i media. Helsidor. Förstasidor. 
Stora rubriker, långa artiklar. Bilder och citat i landets största dagstidningar, TV-kanaler, 
nyhetssajter. Radio och TV. Flera sändningar. Riksnyheter, lokalnyheter. Regionalt, 
nationellt, internationellt. Morgon och kväll. Från norr till söder, öster till väster. Från 
Norrland till Skåne. Från Mariehamn till Oslo och Calgary.

Film är inte  
bara bra på bio
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 auguSti 2010, gamla Stan. Inspelning 
av Iris, världens första finlandssvenska 
långfilm för barn.

På en gata nära dig 
Filmen blir en del av staden, den interagerar med den lokala 
och regionala geografin. Genom kommunikation och opinions-
bildning har vi ökat intresset för filmens roll i regionen. Här ett 
exempel i form av tidningen Metro som uppmärksammar inspel-
ningsplatser. Filmen är på kartan – bildligt och bokstavligt.

Lyfter filmfrågan 

Filmregionen har kraftigt ökat sin närvaro i 
media. Information och opinionsbildning är  
en viktig del i arbetet med att upplysa besluts-
fattare och allmänhet om den roll som film  
och TV spelar för att skapa jobb och tillväxt.
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Kapitel 2

Medlemmar
samarbeten
Projekt   
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MiTT i boTKYRKA. 23 NovEMbER 2010. HElSiDA

Botkyrka  
bangar inte

Filmhistoria i Botkyrka
Juni 2007, startskottet. Filmregion Stockholm-Mälardalens 
första styrelsemöte ägde rum i Botkyrka, närmare bestämt i 
det så kallade tornet på Subtopia. På plats var Jens Sjöström 
och Gustav Fridlund från Botkyrka, Anders Ekegren och  
Caroline Strand från Solna, Åke Lundström och Torbjörn  
Ahlin från region Örebro samt Sam Nilsson (tidigare vd för 
SVT) och Helena Sandermark som representerade bran-
schens intresseorganisation FAS. Det blev startskottet för 
huvudstadsregionens produktionscentrum för film. 

Sam Nilsson har fortsatt spela en viktig roll i arbetet med 
att bygga upp samarbetet med privata investerare.

Det var ingen slump att ett av Filmregionens första ögon-
blick ägde rum just i Botkyrka. Kommunen är en av de mest 
pådrivande aktörerna när det gäller att jobba med de kreativa 
näringarna.

Botkyrka har med sin närhet till Stockholm en lång tradi-
tion som inspelningsplats för film och TV. 

exempel på projekt Som helt eller delViS har SpelatS in i botkyrka

Förortsungar Regi Ylva Gustafsson, Catti Edfeldt  
 (långfilm, Gilda Film, 2006)

Hoppet Regi Peter Naess  
 (långfilm, Happy Zingo, 2007)

Borta bra Regi Ulf Friberg  
 (novellfilm, Salt film)

Shoo Bre Regi Djengo Esmer  
 (Acne Production AB, 2011)

Någonting måste gå sönder Regi Ester Martin Bergsmark  
 (Garagefilm 2011)

The Girl with the Dragon Tattoo Regi David Fincher  
 (Film Rites, MGM, Scott Rudin  
 Productions, Yellow Bird Films)

Dessutom! Många kortfilmer har spelats in och producerats i Botkyrka.

Tillsammans med regionförbundet örebro, solna/stiftelsen Filmstadens kultur och 
branschorganisationen som idag heter FAs är Botkyrka en av medgrundarna till Filmregion 
stockholm-Mälardalen. Botkyrka spelar på flera sätt en viktig roll i filmregionen. subtopia 
är ett växande centrum för film och andra kreativa näringar.
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Helt magiskt på  
Subtopia i Botkyrka
Subtopia är ett 14 000 kvm stort förortsparadis i Alby, Botkyrka, 
där kreatörer från hela världen kan mötas för att förverkliga 
sina drömmar och göra världen lite bättre. Här finns ett fyrtiotal 
hyresgäster verksamma inom olika konst- och kulturformer. 
Film och entreprenörskap är centrala delar av verksamheten. 
Dynamiken, mångfalden, framåtandan är bara några av ingredi-
enserna som gör att Subtopia har en alldeles egen dragnings-
kraft på såväl mindre som större produktioner. Ett exempel i det 
större formatet är SVT-produktionen Helt Magiskt.

Hangaren på Subtopia har haft flera inspelningar för film och TV, bland annat SVT-
produktionen Helt Magiskt 2011. Bilden är från inspelningen av en annan produktion. Ett 
annat exempel på produktioner i det större formatet är den amerikanska Millennium-
produktionen som både hade basecamp och inspelningar på Subtopia.

Foto: Ludvig duregård/Subtopia

Botkyrka välkomnar 
filminspelningar
Botkyrka kommuns satsning på filmen som kultur och näring 
har intensifierats under 2011. Bland annat har Ulf Andersson-
Greek (tidigare chef för Film Stockholm) projektanställts  
för att samordna och utveckla satsningen. En service har  
etablerats för att locka och ta hand om filminspelningar. Nu  
kan kommunen erbjuda guidning till exteriöra locations, olika  
lokaler (bland annat skolor och idrottsanläggningar), lägen-
heter via Botkyrkabyggen samt inte minst studior och kontor 
via Subtopia.

– Vi har etablerat ett nätverk bland kommunens förvaltning-
ar och bolag för att snabbt hantera förfrågningar och erbjuda 
attraktiva lösningar för inspelning, säger Ulf Andersson-Greek. 
Locationmässigt har vi allt från medeltida platser till miljon-
program – men vill man att det ska se ut som Södermalm bör 
man stanna i stan!

Förfrågningar tas emot på telefon 08-530 611 88 eller 
e-post film@botkyrka.se
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SvENSKA DAGblADET KulTuR. 16 NovEMbER 2009. 
föRSTASiDAN.

Ung drottning abdikerar, konverterar och emigrerar till påven i 
Rom. Snacka om story. Vad inte så många vet är att drottning 
Kristina hade en speciell relation till Solna. Ska man göra en 
film om den fascinerande 1600-talsprofilen är det svårt att 
hitta en bättre plats. 

Hon firade midsommar på Stallmästaregården, vistades 
mycket på Karlbergs slott och köpte Ulriksdal av Magnus 
Gabriel de la Gardie. Kröningsfärden utgick just från Ulriksdal 
där vagnen står kvar på slottet än idag.

Alltså ingen slump att den internationellt erkände finländ-
ske regissören Mika Kaurismäki kom hit för att leta inspel-
ningsplatser till filmen Drottning Kristina. Det hade inte ägt 
rum om inte filmkommissionen hade träffat producenten och 
föreslagit att de skulle komma till Solna och Stockholm och 
besöka de historiska platserna.

Kaurismäkis besök uppmärksammas stort i Svenska 
Dagbladet. SVT ABC gör ett långt inslag i flera sändningar 
från Ulriksdals slottspark och Confidencen i Solna samt även 
Gamla stan i Stockholm.

kunglig historia  
i solna

Amerikanska 
Millennium, Arne Dahl 
och Liza Marklund
Det är inte bara i kostymfilmer med kunglig touch som Solna 
spelar en roll. Den amerikanska Millennium-produktionen 
hade basecamp (som det heter på filmsvengelska) vid gamla 
Arbetsmiljöverket vid Västra Skogen/Huvudsta. Där spelas 
också in scener ur filmatiseringen av Liza Marklunds böcker 
om kvällstidningsreportern Annika Bengtzon.

Avgörande scener i premiäravsnittet av TV-serien A-grup- 
pen, baserad på författaren Arne Dahls deckarromaner, ut-
spelas på Pampas Marina i Solna. Första delen av tio visades 
på SVT i december 2011 och sågs av 1 554 000 tittare, 
andra avsnittet hade 1 439 000 tittare. Den tyska TV-kanalen 
ZDF är samproducent och serien kommer också att sändas i 
Tyskland.

Hypnotisören i Solna
Januari 2012. Produktionsstart för filmatiseringen av den 
bästsäljande boken Hypnotisören. Lasse Hallström slog 
igenom som regissör internationellt med filmen Mitt liv som 
hund (1985) och har sedan dess regisserat flera Hollywood-
filmer, till exempel Gilbert Grape (1993) med Johnny Depp 
och Leonardo DiCaprio samt Ciderhusreglerna (1999) med 
Michael Caine och Tobey Maguire.

Filmkommissionen har hjälpt till med förberedelserna 
av den stora svenska produktionen. Solna spelar en viktig 
roll. Filmteamet har en bas vid Pampas Marina, inspelningar 
sker på Karolinska-området och det hus som i filmen agerar 
hypnotisörens hus ligger på västra Kungsholmen mittemot 
Karlbergs slott.

solna är en intressant plats för film- och TV-produktion. Här finns många olika typer av mil-
jöer centralt i regionen. Filmstaden i stadsdelen råsunda är ett populärt område med väl 
bevarad karaktär som förvaltas och vidareutvecklas av stiftelsen Filmstadens kultur. Flera 
svenska och internationella filmbolag har verksamhet här. sedan starten har Filmregionen 
sitt huvudkontor på greta garbos väg.

 Skådespelaren Shanti Roneys rollfigur i spännande slutscener i premiäravsnittet 
av TV-serien A-gruppen som utspelas bland husbåtarna på Pampas Marina i Solna. 
Inspelningen har till stora delar ägt rum i studion i Kumla samt i huvudstadsområdet.
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 Våren 2009. Produktionsstart av filmen 
Änglavakt. Uppställning utanför Backstugan i 
Filmstaden i samband med presskonferensen. 
Från vänster: regissören Johan Brisinger med 
skådespelarna Michael Nyqvist, Ewa Fröling, 
Tchéky Karyo och Izabella Scorupco. Filmen 
vann flera internationella utmärkelser.

 Bakombild från inspelningen av Sommarlek.

På historisk mark med fokus på ny filmproduktion.  
Ett stort antal av Ingmar Bergmans filmer spelades in i Film-
staden i Råsunda, till exempel sommarlek (bild på vän ster 
sida), sommarnattens leende, smultronstället och sjunde in-
seglet. Filmstaden är idag hemvist för Filmregion Stockholm-
Mälardalen, Stiftelsen Filmstadens Kultur och flera andra 
aktörer inom filmbranschen.©1951 AB Svensk Filmindustri. Foto: Louis Huch

exempel på Filmproduktioner i Solna

Allt flyter 
Maskeraden 
Drottningoffret 
Isdraken 
Arne Dahl/A-gruppen 
Annika Bengtzon (baserat på Liza Marklunds böcker) 
Hypnotisören

Foto: Christine olsson
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Han har varit Råsundabo i hela sitt liv. Men på senare tid har 
Joel Spira även synts mycket på annat håll – bland annat 
som JW:s (Joel Kinnaman) bästa bratpolare Nippe i snabba 
Cash. Produktionen innebar att de två klasskompisarna från 
Teaterhögskolan i Malmö återförenades, fast den här gången i 
helt nya roller. Som alltför snabbfotade studenter på Handels 
i Stockholm blir deras tillvaro alltmer problematisk tills den 
spinner bortom all kontroll.

Joel har också haft huvudrollen i Gustaf Skarsgårds 
novellfilm Människor helt utan betydelse (baserad på Johan 
Klings roman). Här får vi följa en viss Magnus (också med 
problem) som kämpar med en smärtsam jag-svaghet. Hans 

spira i både solna  
och kumla

älskade Josefin spelas av Malin Crépin, aktuell som Annika 
Bengtzon i filmsatsningen baserad på Liza Marklunds böcker.

Grabben från Råsunda hanterar ännu tyngre problem i 
SVT:s stora dramaserie Anno 1790. Bara något år efter  
Franska revolutionen, det är upplysningstider och Europa 
brinner. Tillsammans löser de två huvudkaraktärerna – polis- 
kollegan och läkaren Johan Gustav Dåådh (Peter Eggers) 
och Simon Freund (Joel Spira) – grymma brott i huvudstaden. 
Metoderna är okonventionella. Inspelningen ägde huvudsak-
ligen rum i den nya studion i Kumla.

Men en vanlig fredagseftermiddag, om han inte jobbar, 
äter Joel våfflor med familjen i Filmstaden i Solna.

 VarVar problem på jobbet med VåFFlor med Familjen. Solna, fredag eftermiddag, hösten 2011. Det här är Joel Spira. I bakgrunden ses Portvaktsstugan, hem till Stiftelsen 
Filmstadens Kultur, som arbetar med att levandegöra och föra områdets filmhistoria vidare.

 Bild ur filmen Allt flyter.

 Solna, Våren 2008. Måns Herngren mitt i inspelningen av 
Allt flyter vid en simbassäng i Solna. Filmen gjorde succé när den 
visades på den prestigefyllda Tribeca Film Festival i New York 
2009. På SVT ses filmen av 705 000 tittare.

Foton: Mia Carlsson
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Sveriges första 
manuskonvent
Örebro, hösten 2009. Vi etablerar mötesplatsen för Sveri-
ges manusförfattare och producenter. Det är första gången 
i Sverige som yrkesgrupp, bransch och utbildning samlas 
under samma tak. Bland talarna finns Simon Beaufoy, Oscars-
belönad för sitt manus till filmen slumdog Millionaire. Det 
uppmärksammas bland annat med ett helt uppslag i Dagens 
Nyheter Kultur.

Komedi på allvar
Örebro, hösten 2011. Intresset var stort när Filmregionen 
för andra året arrangerade Örebro manuskonvent – mötes-
platsen för Sveriges manusförfattare och producenter. Runt 
90 manusförfattare, dramaturger, regissörer, producenter 
och studenter deltog i tvådagarsseminariet med manusgurun 
Steve Kaplan. Fokus var inställt på komedi.

Steve Kaplan är sedan flera år branschens ledande dra-
maturg inom komedi med uppdrag för några av Hollywoods 
största produktionsbolag, bland annat Dreamworks, Disney, 
Touchstone, Paramount, NBC och HBO. Han har också 
undervisat på UCLA, Yale och NYU.

 

– Skriv replikerna
– I Örebro

antecknat. Ett av många uppslag från Örebro Manuskonvent 2011.

DAGENS NYHETER. 4 oKTobER 2009. uppSlAG
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under 10 år har vi 
i örebroregionen 
medvetet och långsiktigt 
satsat på filmen. Vi är 
övertygade om att den 
både skapar direkta jobb 
– snickare, taxi, hotell, 
mat och andra tjänster 
– och synlighet som 
gör vår region ännu mer 
attraktiv för besökare 
som vill se filmmiljöer 
”på riktigt”.
MAgnus PerssOn
Regiondirektör, Regionförbundet Örebro

”
örebro, tidig höst 2010. En av Sveriges största produk-
tionsanläggningar för film och TV öppnar sina portar. Platsen 
är den gamla Y-tongfabriken i Kumla. Två stora deckarserier 
börjar spelas in. Den ena utspelas i nutid, den andra några år 
efter Franska revolutionen. 

Det är resultatet av ett arbete inom ramen för Filmregion 
Stockholm-Mälardalen och ett tydligt exempel på hur de krea-
tiva näringarna kan ge nytt liv till gamla industriområden.

Bakom den nya studion står Filminvestering i Örebro AB, 
Länsteatern i Örebro och Dagsljus.

gammalt stenbrott  
– ny brottsplats

A-gruppen. TV-serien är baserad på författaren Arne Dahls deckare. Produktions-
bolaget Filmlance International har tidigare producerat Beck-filmerna. Även den 
här gången rör det sig om ett jätteprojekt bestående av tio avsnitt à 90 minuter 
för sändning på SVT. Första avsnittet premiärvisas på SVT i december 2011. 
Serien kommer också att visas på ZDF, en av Tysklands största TV-kanaler. 
Inspelningarna har ägt rum i Kumla och Stockholm.

Anno 1790. Den andra stora SVT-satsningen som i stort sett samtidigt spelats in 
i den nya studion och på andra platser i Stockholm-Mälardalen. Ett historiskt 
drama fördelat på tio 60-minutersavsnitt. Serien är en originalidé av exekutiva 
producenten Johan Mardell och huvudförfattaren Jonas Frykberg (Flickan som 
lekte med elden, Detaljer). Börjar visas på SVT hösten 2011.
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Foto: johan Lygrell 

Foto: rolf rönnliden 

Foto: Carl-johan Söder  

Produktionen av två TV-serier. Arne Dahl /A-gruppen och 
Anno 1790 innebär en skjuts för det lokala näringslivet. Bud-
geten för ett år omfattade 2 500 hotellnätter i kommunerna 
Kumla och Hallsberg som båda ligger i Örebro län.

2 500 hotellnätter
i kumla
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Att komma till örebro 
län och berätta om vårt 
mål att spela in Maria 
lang-filmerna här känns 
mycket positivt. Man 
möts av intresse och 
entusiasm. Det råder 
ingen tvekan om att här 
vet man vad film innebär 
för bygden.
IngrID DAHlBerg
Rådgivare till Maria Lang-produktionen
Tidigare bl.a. chef för SVT Drama och vd för Stiftelsen Ingmar Bergman

”

Maria Lang är pseudonymen för 60-talets svenska deckardrottning, Dagmar Lange. Hennes böcker är på väg att bli film.

omslag: Walter Nordgren
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Stockholm har en självklar roll att spela i det regionala 
filmsamarbetet och fantastiska möjligheter som filmstad 
– på både nationell och internationell nivå. Hos politiker 
och tjänstemän märks en positiv anda och en stark vilja att 
jobba med film. Man ser att film skapar stora värden, sätter 
Stockholm på världskartan.

Filmkommissionen har utvecklat ett bra samarbete med 
Stockholm. Det har blivit lättare att spela in film i huvudsta-
den, vilket har möjliggjort en lång rad inspelningar. Samar-
betet fungerar även bra på flera andra plan, till exempel kring 
gemensamma aktiviteter och seminarier.

Som redan beskrivits har Millennium-filmerna genererat 
stora ekonomiska värden för Stockholm. Marknadsförings-
effekten enbart från de svenska filmerna – alltså exklusive den 
amerikanska produktionen – beräknas till närmare en miljard 
kronor. Under själva produktionsfasen tillfördes dessutom 
den lokala ekonomin miljontals kronor i form av köp av varor 
och tjänster.

Flera andra samproduktioner inom det regionala filmsam-
arbetet har också haft Stockholm som inspelningsplats, bland 
annat de två stora TV-serierna Arne Dahl /A-gruppen och 
Anno 1790 (som även spelades in i studion i Kumla) samt 
filmerna Himlen är oskyldigt blå, Änglavakt, Iris, Puss, så 
Olika och The stig-Helmer story. Och det är mer på gång.

Lägger man dessutom till de produktioner som Filmregio-
nens filmkommission har hjälpt filma i Stockholm så blir listan 
väldigt lång.

Film är inte bara en 
spännande industri 
i utveckling som 
innebär arbetstillfällen 
i stockholm. Film är 
också en viktig kanal för 
att sprida stockholms 
varumärke via rörlig bild 
över hela världen.
sTen nOrDIn
Finansborgarråd, Stockholms stad
I samband med undertecknandet av ”Partnerskap för film i Stockholm-Mälardalen”

”
stockholm 
stockholm  
stad i filmen

Foto: Yanan Li - Stockholm Visitors Board
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Han satte tidigt upp visionen att behärska alla format och har 
producerat både traditionell TV, dokumentärfilm, kortfilm, mu-
sikvideo, reklamfilm och långfilm. Mikael Flodell har idag två 
produktionsbolag. Det ena fokuserar på reklamfilm, det andra 
på långfilm.

Fler priser än minuter
Huvudstadsregionen har många skickliga reklamfilmare och 
Mikael Flodell tillsammans med regissören Johan Brisinger är 
ett exempel på den positiva växelverkan som finns mellan de 
två formaten.

Mikael förklarar att hantverket som krävs för bra reklamfilm 
med internationell spänst också är användbart i andra sam-
manhang. Det handlar om att leverera en effektiv historia inom 
en snäv tidsram. Hans första kortfilm En del av mitt hjärta 
(2004) blev uttagen till Berlins filmfestival där den också fick 
pris. Det blev startskottet för ett långt segertåg – antalet pri-
ser som filmen har vunnit är fler än vad filmen är minuter lång.

Redan från början såg Mikael en trilogi framför sig. Nästa 
steg blev långfilmen underbara älskade (2006) med bland 
andra Michael Nyqvist, Anastasios Soulis och Moa Gammel. 
Filmen vann en Guldbagge i kategorin Biopublikens pris. 
Tredje filmen – Änglavakt (2010) med Michael Nyqvist igen, 
den här gången mot bland andra Izabella Scorupco – spela-
des in i centrala Stockholm, i Bromma och i studio på Got-
land. Filmen vann flera internationella priser.

Dubbel reklam
På reklamsidan har Mikaels bolag producerat filmer för glo-
bala varumärken och många gånger har inspelningen skett i 
Stockholm. Bortsett från att en reklamfilmsproduktion skapar 
jobb lokalt så kan det också innebära fantastisk reklam för 
själva platsen där den spelas in. Det är alltså inte bara den 
produkt som filmen egentligen handlar om som vinner.
 

Med devisen Från djupet av mitt hjärta går han till jobbet varje dag. Det färgar av sig på hans 
produktioner. Hans första kortfilm – En del av mitt hjärta – kammade hem 18 filmpriser. Vi 
träffar producenten Mikael Flodell på hans kontor i centrala stockholm.

Med hjärtat på rätt ställe

– Efter en reklamfilm för HP med vykortsbilder från stock-
holm blev jag kontaktad av kollegor från halva världen som 
ville höra mer om stockholm som inspelningsstad.

Drömprojekt?
– Att få presentera stockholm på ett sätt som inte gjorts 
tidigare. Håller just nu på med en intelligent relationskomedi 
som utspelas i stockholms innerstad. Det blir mycket dialog 
och ett jättesnyggt porträtt av stockholm.

Mikael har för närvarande fyra filmer under utveckling på 
långfilmssidan. Han är också intresserad av att få hit ett inter-
nationellt Hollywood-projekt, att kunna erbjuda internationella 
aktörer att spela in film i Mälardalen. Mikael är på flera sätt 
engagerad i arbetet med att utveckla filmregionen. Han har 
deltagit i seminarier och är aktuell som styrelseledamot i den 
nyskapade organisationen Sweden Film Commission, som 
ska jobba med att marknadsföra Sverige som internationellt 
inspelningsland.

backa bandet
Mikael Flodell, född 1967, Oberà, Argentina

Pappa arbetade som präst i norra Argentina, mamma som forskare i nordiska språk. 
När Micke är sju år flyttar familjen till en liten by utanför Uppsala. Sedan bär det av 
till Karlbergsvägen vid Odenplan i Stockholm. Micke börjar på skolorna Gustav Vasa, 
Matteus och Kungsholms gymnasium. Musik var viktigt för familjen, Micke börjar 
sjunga och gör det hela vägen till Prins Carl Philips dop. I konkurrens med flera tusen 
sökande är Micke en av få som tar sig in på en hett eftertraktad kurs i TV-produktion 
anordnad av den då unga kanalen TV4. 

Han är med och producerar musikvideon till Roxettes Spending My Time. Det fram-
gångsrika samarbetet med den Los Angeles-baserade videoregissören Wayne Isham 
blir biljetten till USA där han börjar som produktionsassistent. Han stiger i graderna 
och är med och producerar en lång rad musikvideor (Metallica, Madonna, Will Smith 
etc). Efter fem år i USA har Micke varit involverad i långt över 200 produktioner och 
väljer att flytta tillbaka till Stockholm där han är verksam som producent.

 mitt i Stan. Stockholm kan erbjuda många olika miljöer, stadsdelar med olika ka-
raktär och atmosfär. Producenten Mikael Flodell har en internationell utblick samtidigt 
som staden innanför tullarna är ett centralt element i flera av hans produktioner.
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Möte med Mikael Flodell
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Det är roligt att film-, 
TV- och reklammakare 
har fått upp ögonen för 
nynäshamn. Förfråg-
ningar om inspelnings-
platser och faktiska 
inspelningar har ökat 
markant de senaste 
åren. Filmproduktioner 
har ett stort marknads-
föringsvärde och är vik-
tiga för näringslivet i 
kommunen.
lIselOTTe JOns
t.f. marknads- och turistchef
Nynäshamns kommun

”
James Bond-
kollega på uppdrag i 
skärgårdskommun
Nynäshamn, maj 2010. Havet ligger blankt såsom i en spegel 
utanför Nynäs havsbad. Skärgården är en unique selling point 
med internationell dragningskraft. Filmregionen flyger in Terry 
Bamber, production manager för flera James Bond-filmer. Det 
är dags för ett seminarium om filmturism i Nynäshamn. Bland 
övriga talare finns Sue Hayes, tidigare chef för Film London, 
och Ola Nilsson, vd för Sörmlands turismutveckling. Aktiviteten 
görs i samverkan med FAS, Resurs, Producentföreningen och 
Nynäshamns kommun så klart. SVT Kulturnyheterna och Nynäs-
hamns Posten rapporterar.

Kammade hem 
storvinsten
Nynäshamn, maj 2011. Pampas Produktion spelar in en 
reklamfilm för Postkodlotteriet. På försommaren började den 
att sändas i TV4-kanalerna. I juni hade 2,5 miljoner tittare sett 
filmen! Statister ordnades via statistlistan till vilka intresserade 
kan anmäla sig via kommunens hemsida. På så vis underlät-
tar Nynäshamn för invånarna att bli delaktiga i en spännande 
bransch och gör det samtidigt enklare för produktionsbolag  
att hitta statister.

nynäs      hamn

 Nynäshamns Posten. 28 maj 2010
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satsningen har gett resultat.

 Ett nätverk har bildats för att det ska vara enkelt att göra film i Nynäshamn. Nätverket 
består av polis, räddningstjänst och det lokala näringslivet som alla är viktiga pusselbitar 
för smidiga filminspelningar.

 En statistlista har upprättats. Filmskapare kan nu enkelt få tag på statister via en 
statistlista som intresserade kan anmäla sig till på kommunens webbplats.

 Ett filmseminarium med toppnamn inom filmens värld har arrangerats i kommunen.  
På plats var bland andra Terry Bamber, produktionschef för flera James Bond-filmer.

 Postkodlotteriet har spelat in en reklamfilm i Nynäshamn. Miljontals tittare har sett filmen.

 Programledaren Ernst Kirchsteiger har spelat in två julprogram för TV4 på Landsort.

 Långfilmen Juni med Moa Gammel i huvudrollen har spelats in i kommunen.

 Norska artisten Rikke Lie har spelat in en musikvideo vid kalkbrottet i Stora Vika.

 Scener till TV-serien som bygger på Arne Dahls kriminalromaner har spelats in på Torö. 
Serien börjar sändas på SVT i december 2011.

 TV-serien Anno 1790, som visats i tio avsnitt på Sveriges Television hösten 2011,  
har spelat in scener på Knappelskär.

 Julkalendern Hotell Gyllene Knorren har spelat in scener i kommunen.

 Jarowskij Television har spelat in ett avsnitt av Restaurang i vårt vardagsrum i Sorunda 
som sändes i Kanal 5.

sommaren 2008.  
Nynäshamns kommun  
blir medlem i Filmregion  
Stockholm-Mälardalen

Mirjam Johansson är på väg till los Angeles 
för att välja samarbetspartner till två nya pro-
jekt som förhoppningsvis också kommer att 
spelas in i Mälardalen. Hon är uppvuxen utan-
för nyköping och har producerat film i både 
nynäshamn och örebro. 

Filmregion Stockholm-Mälardalen var samproducent till re-
lationsdramat Juni med David Dencik i en av rollerna. Filmen 
spelades in i Nynäshamn. 

Hur var det att filma i nynäshamn?

– Det var jättebra! Jag fick mycket hjälp både från kommu-
nen och invånarna. sånt gör stor skillnad. Dessutom är där 
otroligt vackert.

 Producenten Mirijam Johansson 
svängde förbi Filmstaden tillsammans 
med dottern My Tuva Stella Nova för 
att prata om hur det varit att spela in 
film i regionen. 

I skuggan av san siro är en samproduktion mellan Mirijams 
bolag Wanted Pictures, SVT och Länsteatern i Örebro, där 
den först sattes upp som pjäs. Thomas Roger på Filmregion 
Stockholm-Mälardalen fick idén att den även borde göras 
som film, där Mirijam blev producent. Storyn är baserad på 
Martin Bengtssons självbiografiska bok om pojkdrömmen 
som gick i kras i den italienska proffsfotbollen.

– Örebro är en stark kulturstad. Det var fantastiskt att få 
blanda film och teater. Jag har också hela tiden känt en 
otrolig support från Åke Lundström och Filmregion stock-
holm-Mälardalen. De har betonat vikten av att lyfta fram min 
generations filmarbetare. Jag tror att vi som fortfarande är 
lite yngre har ett perspektiv som är viktigt att ta vara på. Nya 
generationens filmare stoppas inte av gamla gränser. Förut 
var det en dröm att få samarbeta med Hollywood, idag är det 
fullt möjligt. 

Nyköping—Nynäshamn—Örebro—Los Angeles 
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 gotland, höSten 2010. Inspelning av 
Labrador med skådespelarna Stephanie 
Leon, Jakob Eklund och Carsten Björnlund. 
Filmen gav internationella ringar på vattnet 
i form av en Cinéfondation i Cannes till den 
danska debutantregissören Fredrikke 
Aspöck. I december 2011 vann den stora 
priset – The Golden Star – på filmfestivalen i 
Marrakech. Filmregionen har ett nära sam-
arbete med Gotlands Filmfond som också 
samproducerat flera andra filmer, bland 
annat Änglavakt och The Stig-Helmer story.

Tar du färjan från nynäshamn kommer du till en annan viktig del av 
filmregionen. gotland är otvetydigt en av landets absolut mest legen-
dariska platser för film och en självklar aktör i det regionala filmsam-
arbetet. Miljöerna, ljuset, havet, landskapet erbjuder något närmast 
unikt. Här möts ett fantastiskt filmarv och nya produktioner.

Foto: Nordisk Film

Varför inte ta pendeln till horisonten? en obruten havshorisont från fastlandet är något alldeles     extra. en lättillgänglig sådan är ännu mer ovanligt. Den väntar på dig utanför nynäshamn.

Foto: Trons/SCANPIX

gotland
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Skata på väg till Laholm skådas på Gotland
Efter tre säsonger på SVT och två scenföreställningar har det 
blivit dags för Kvarteret skatan att titta ut genom biofönstret. 
Kvarteret är den här gången på väg till Laholm. Långfilmen är 
inspelad på Gotland, både i studio och exteriört – Fårösund 
med omnejd och Visby. Premiär med sikte på början av 2012.

Regissör är Mikael Syrén, manusförfattare Johan Glans, 
David Batra, Rachel Mohlin, Vanna Rosenberg Synnerholm, 
Mikael Syrén och Mats Grimberg. Gotlands Filmfond är sam-
producent, Johanna Bergenstråhle producent (SF).

© 2012 AB Svensk Filmindustri. 
Fotograf: jacob jørgensen

 en platS i SolStolen. Johan Glans skötsamma rollfigur Magnus 
skyddar sig mot solen i en scen från Kvarteret Skatan reser till Laholm. 
Klara Zimmergren, ”Ulfs fru”, tar det coolt i förgrunden.

gotlands Filmfond har 
tillsammans med Filmregion 
stockholm-Mälardalen 
mycket goda förutsättningar 
och står väl rustad för att 
gemensamt locka till sig fler 
nationella och internationella 
filmproduktioner. gotlands 
styrka i filmsammanhang 
bottnar i dess historik, 
tradition och image i 
kombination med unika och 
varierande inspelningsplatser 
och miljöer samt tillgängliga 
resurser.
lArs DAnIelssOn
Ordförande, Gotlands Filmfond 

”
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när Inga lindström-filmerna kom till 
nyköping och sörmland förstod vi 
verkligen vilket värde filminspelningar 
har lokalt. Dels den budget som pro-
duktionsbolaget har för inköp av varor 
och tjänster, dels – och framförallt – 
exponeringen av nyköping hos tittarna, 
vilket innebär enorm marknadsföring 
för staden. 

genom vårt medlemskap i Filmregion 
stockholm-Mälardalen har vi fått ett 
professionellt stöd och kompetensut-
veckling i vårt arbete att behålla film-
produktioner flera säsonger samt att 
marknadsföra nyköping för att hitta 
nya produktioner. Det stora kontaktnät 
som Filmregionen har skulle vi aldrig 
komma åt på egen hand. För oss är 
det ett medvetet strategiskt val att vara 
medlemmar i Filmregionen. 

Ann-MArgreTH kArlssOn
Chef, Näringsliv och Tillväxt, Nyköpings Kommun

”location
nyköping

Från inspelningen av den tyska TV-serien Inga Lindström i centrala Nyköping. 

Foto: Nyköpings Kommun
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nyköping är en kommun med närmast unik 
erfarenhet från europeiska samproduktioner. 
Den vackra sörmlands-kommunen är sedan 
flera år utgångspunkten för den tyska TV-
serien Inga lindström. Vad innebär det?

Det korta svaret är en hel del.

Det lite längre svaret är att den här storproduktionen spende-
rar 10–20 miljoner kronor per säsong i Sverige. Filmteamet 
bor i Nyköping under inspelningsperioden, vilket innebär att 
det mesta av pengarna spenderas just här. Det gynnar det 
lokala näringslivet, alltifrån hotell till catering, blomsterhandla-
ren och snickaren.

Det är också här i Nyköping med omnejd som man spelar 
in många scener. TV-serien är som ett vykort från Sörmland 
som varje söndagskväll ses av flera miljoner tyskar. Och vad 
betyder det? Jo, dels att tyskarna är på bra humör när de går 
till jobbet på måndag, dels ett uppsving för turismen i hela 
Sörmland.

Närheten till Skavsta gör Nyköping till en attraktiv destina-
tion för Europa, vilket underlättar både för utländska produk-
tioner och turism.

Det längre svaret med fler siffror och analys hittar du 
längre fram i verksamhetsberättelsen där vi sammanfattar en 
studie av vad Inga Lindström-serien har för ekonomisk effekt 
lokalt och regionalt. 

Inte bara storproduktioner
Inspelningen av Johan Klings film Puss ägde rum i Nyköping. 
Det var Filmregionens krav för att investera i den. Mer om 
PUSS-effekten kan du läsa längre fram.

 8 minuter Från Stockholm SkaVSta airport. 
Nyköping ligger nära både Stockholm och Europa. 

Foto: Nyköpings kommun
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Fotograf: Gustaf rosell

nacka
nacka går med i Filmregion stockholm-Mälardalen 2011. kommunen 
har redan en stark position vad gäller film- och TV-produktion.

VinterVy, nacka Strand, januari 2012. 
Nackas medlemskap i Filmregionen innebär bättre 
förutsättningar att förverkliga intressanta filmidéer.
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Film- och TV-
produktion är mycket väl 
representerat i nacka. Här 
finns branschen och här 
sker också produktion av 
större studiobaserade TV-
inspelningar och spelfilm. 
Dessutom produceras 
en stor andel av sveriges 
reklamfilm i nacka, ett 
resultat av att tillgången 
på studior är mycket god.
erIk lAngBY 
Kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun

”

 SolSidan är ett strålande exempel på hur Nacka sedan tidig-
are spelar en betydande roll inom svensk TV-produktion. Serien 
som sänts på TV4 produceras av bolagen Jarowskij och FLX. På 
bilden ser vi personerna som allt kretsar kring: (Från vänster) 
Mickan (Josephine Bornebusch), Fredde (Johan Rheborg), Ove 
(Henrik Dorsin), Anna (Mia Skäringer) och Alex (Felix Herngren).

Foto: Morgan Norman, Söderberg Agentur
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– Vi möttes för första gången på onsdagskvällen och han 
undrade om vi inte kunde göra en kortfilm medan han var i 
stockholm. Jag sa ”Jovisst, kul, fredag kan jag”. Han bad mig 
hitta motspelare och jag drog med Anastasios soulis och 
Görel Crona.

Anastasios jobbade tillsammans med Lia i den prisbelönta 
franska filmen Les Grandes Personnes (svensk titel: De 
vuxna). Görel Crona känner många igen från filmerna Drott-
ningoffret, Göta kanal 2, Anna Holt och Änglagård.

– Jag älskar sånt här och det var faktiskt så jag fick min Guld-
bagge för filmen Sök. Amanda Ooms ringde en kväll och 
undrade om jag var ledig nästa dag för att spela en väninna. 
Hon och regissören Maria von Heland hade börjat göra en 
film tillsammans utan några pengar. Nästa dag träffas vi i 
stockholms city och sätter igång. så småningom fick projek-
tet pengar och växte. 

Jag tror inte det är många ställen i världen det hade varit 
så lättillgängligt att få filma överallt. Människor är diskreta 
och kommer inte fram och stör inspelningen.

Kan kombinera olika roller
Lia ser flera fördelar med att filma i regionen. En fördel är att 
här finns de stora teatrarna, vilket innebär att man hinner vara 
på filminspelningen på dagen och teaterscenen på kvällen. 
Det underlättar självklart också att kunna kombinera yrkesrol-
len med familjerollen.

Med blick för film

Andra fördelar är att folk är diskreta, att en produktion lämnas 
ifred, att här är lättillgängligt och att Sverige står för sociala 
värden som jämställdhet, långt ifrån självklart på flera andra 
håll i världen.

Lia har bott i Nacka i drygt tio år. Kommunen är strategiskt 
placerad med stark förankring i film, TV och reklamfilm.

– Halva filmsverige bor här. Det är helt otroligt, flera av våra 
närmaste grannar jobbar med film. Hon rabblar snabbt flera 
namn.

Lia ser också att Nacka har många olika miljöer som kan 
passa olika typer av inspelningar. Här finns allt ifrån stora na-
turområden till moderna centrumanläggningar, villor, lägenhe-
ter och gamla industriområden. Lias drömprojekt ligger bara 
några minuters båttur bort.

– Jag älskar Djurgården. Där har spelats in alldeles för lite 
film. Allt finns där: hästar, vatten, skogsmark och pampiga 
hus. Där kan vara precis som på landet.

backa bandet
Lia Boysen, född 1966 i Köpenhamn, bor i Nacka

Hon spenderade många barndomssomrar hos mormor i Sörmland, ett landskap Lia 
gärna ser mer av på film. Sedan blev det en annan del av Sörmland där hon gick i 
skolan. Därefter har Lia bland annat bott i London och Stockholm. Hon har hunnit 
med en lång rad filmer och fick en Guldbagge (2007) i kategorin Bästa kvinnliga biroll 
för sin insats i Sök regisserad av Maria von Heland. 2001 nominerades Lia till Bästa 
skådespelerska i filmen Det nya landet. Peter Birro och Lukas Moodyson nominerades 
för Bästa manus.

Lia har flera filmprojekt på gång, bland annat ett med Rolf Lassgård som hon spelade 
mot i Möbelhandlarens dotter (2006).

Mångsidig och med en imponerande lista av filmroller i kappsäcken samt flera nya projekt på 
gång. skådespelerskan och nackabon lia Boysen har medverkat i ett stort antal filmer och 
har flera spännande projekt på gång. nyligen spelade hon in en improviserad kortfilm med 
den Chicago-baserade indiske regissören Prashant Bhargava som hon träffade på stock-
holms filmfestival.

 höSten 2011. Vi träffar Lia Boysen för en pratstund på ett 
trädgårdscafé i Nacka. Möblemanget visar oanade möjligheter som 
kostymförråd, smink och rekvisita.

Foto: jonas Feinberg/FrSM

Möte med Lia Boysen
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Filmregionen samarbetar med landstingens regionala resurs-
centrum som är inriktade på unga filmare. Filmbasen – base-
rad i Alby – är mötesplatsen för ung film- och talangutveckling 
i Stockholms län. Verksamheten drivs av Film Stockholm med 
stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun.

Talangutvecklingen på Filmabasen har varit en del av ar-
betet inom Filmregionens första EU-projekt Moving Pictures 
– stockholm-Mälardalen.

Filmbasen har också utvecklat en av Nordens största 
webbcommunities – filmbasen.se – för semi-professionella 
filmare.

Flera av de filmer som fått stöd av Film Stockholm/Film-
basen har vunnit nationella och internationella priser. De har 
uppmärksammats bland annat på filmfestivalerna Berlinale, 
Sundance och Cannes.

Filmbasen
Filmbasen är också framgångsrik ur ett jämställdhetsper-
spektiv. Både 2009 och 2010 var stödet till projekt med 
kvinnliga regissörer i majoritet (56 % år 2009 och 57 % år 
2010). Preliminära siffror visar att produktionsstödet för 2011 
ligger på ungefär samma nivå – av 28 projekt som hittills 
fått produktionsstöd under året har 15 filmer kvinnlig regis-
sör. Räknar man dessutom projekt med stöd inom ramen för 
teknikcheckssystemet blir andelen kvinnliga regissörer ännu 
högre.

 grythyttan/örebro län, Sommaren 2009. Såja, min älskling är regisserad av Sanna 
Danneborn Spjuth. Det var hennes regidebut som premiärvisades på Göteborgs film-
festival 2010. Producent är Robin Fondberg. Därefter har Sanna börjat göra sin första 
dokumentärfilm – Lena och Mihalis – också med stöd av Filmbasen/Film Stockholm.

Foto: Per Larsson

Huvudstadsregionen skiljer sig på flera sätt 
från andra filmregioner. en viktig skillnad är 
att filmbranschen spelar en aktiv roll i arbetet 
med att utveckla regionen. Företag inom film 
och TV verksamma här har en egen förening 
som förkortas FAs (Filmallians stockholm 
Mälardalen). FAs är i sin tur medlem i Filmre-
gionen och arbetar för att skapa bättre för-
utsättningar för professionell film- och TV-
produktion.

Är ditt 
företag

i FAS?

stora förändringar pågår i film-  
och TV-branschen. Mälardalen har 
en enorm potential att stärka sin 
position som en plats för utveck-
ling och produktion av rörliga bilder 
för alla fönster och plattformar. ett 
bra sätt att påverka utvecklingen  
är att delta i FAs och därmed Film-
regionens verksamhet.

gIlA BergqVIsT-ulFung
Ordförande 

”
Offentlig och privat sektor samarbetar alltså för att stärka  
Mälardalen som filmregion. Det tar sig konkreta uttryck på 
flera sätt. Branschföreningen är representerad i Filmregio-
nens styrelse. De två organisationerna genomför gemensam-
ma aktiviteter och delar tillsammans ut Victor-priset för bästa 
långfilm producerad och inspelad i Mälardalen.

För mer information om FAS, kontakta ordförande Gila 
Bergqvist-Ulfung: gila@breidablick.com
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I landstinget är vi 
väldigt glada över detta 
samarbete med den 
privata teknikbranschen 
som ger möjlighet för 
fler unga filmskapare att 
tidigare närma sig den 
professionella filmen. 
självklart hoppas jag att 
fler företag i branschen 
ska se möjligheterna 
i att stödja framtidens 
filmskapare och vilja delta 
i samarbetet.
AnnA sTArBrInk
Kulturlandstingsråd, Stockholms läns landsting

”
Teknikcheckarna består av sponsring från teknikföretagen 
i form av professionell utrustning och postproduktion. Tek-
nikcheckarna ges framförallt till unga regissörers filmprojekt 
och/eller till projekt med nyskapande inriktning. Intresset för 
stödet har varit stort – många har hört av sig. Det samman-
lagda värdet uppgick 2011 till 1,2 miljoner kronor. 

Mer information om kriterier och hur man ansöker hittar 
du på filmbasen.se/teknikcheckar.

Teknikcheckar  
till kort- och  
dokumentärfilm
Filmregion stockholm-Mälardalen och Filmbasen/Film stockholm (stockholms läns lands-
ting) lanserade under 2011 tillsammans med teknikföretagen Dagsljus, The line och sTOPP 
en ny form av stöd: Teknikcheckar. samarbetet har skapats för att förbättra förutsättningarna 
för kort- och dokumentärfilm i huvudstadsregionen. Fler företag är välkomna att ansluta sig 
till samarbetet.

HAR GENERAT TRE filMER Till  GöTEboRGS filMfESTivAl 2012
Colombianos (dokumentär)regissör: tora mårtens,  produCent: antonio russo  meranda/Hysteria Film

astrid/att döda ett djur (Fiktion)regissör: Fijona jonuzi, prouCent: emma kjellander/plattFormårHundradets brott (kortFilm)regissör: joHanna paulsdotter,  produktion: dFm
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 FörSta FinlandSSVenSka långFilmen 
För barn. Filmen Iris spelas bland annat in 
i Gamla stan och vid Mariatorget i Stock-
holm. Inspelningen uppmärksammas stort i 
åländska media. Premiären i Helsingfors får 
lysande recensioner. I november 2011 får 
filmen pris som bästa barnfilm på den inter-
nationella barn- och ungdomsfilmfestivalen i 
Uleåborg. Filmregionen är samproducent.

Sverige har en lång och gedigen tradition på området. Men på 
senare år har vi halkat efter. Rapportförfattarna Gila Bergqvist 
Ulfung och Lisa Taube föreslår en handlingsplan för hur barn-
filmsproduktionen i Sverige kan stärkas. Inriktningen är bred 
och inkluderar nya fönster för rörlig bild. Rent konkret föreslås 
ett Kids screen Hub där en av uppgifterna blir att länka sam-
man den interaktiva industrin med den traditionella film- och 
TV-branschen.

Studien har genomförts med stöd av Stockholms läns 
landsting och Botkyrka kommun. Projektledare har varit Beata 
Mannheimer på Filmregion Stockholm-Mälardalen. Du kan 
ladda ner hela rapporten från Filmregionens hemsida: frsm.se.

ge morgondagens  
Pippi en chans
Filmregion stockholm-Mälardalen har låtit 
ta fram en rapport om svensk barnfilm: Ge 
morgondagens Pippi en chans – en rapport 
om svensk barnfilm och hur den kan stärkas 
genom satsningar i Stockholm-Mälardalen.

Illustratör: Björn dahlgren
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Det finns många EU-projekt. Statens Kulturråd valde att lyfta 
fram ett: Moving Pictures – stockholm-Mälardalen som ett 
starkt exempel på projekt inom de kreativa näringarna.

Moving Pictures. Ta det bokstavligt. Det handlar om att det 
ska börja röra på sig. Film är rörelse. Med projektet har vi kun-
nat öka takten och omfattningen på våra aktiviteter. Vi har fått 
en internationell slagkraft och nått ut på ett sätt som annars 
inte varit möjligt.

Nya EU-projekt
Moving Pictures 2.0
Filmregionen har beviljats ett nytt EU-projekt för att jobba 
vidare med några av de delar som behöver mer tid för att nå 
full potential. Vi kommer bland annat att intensifiera arbetet 
med att främja samspelet mellan film och digitala media i 
Stockholmsregionen.

Mycket på ”G” i Örebro
Filmregionens Örebro-kontor har också beviljats EU-stöd för 
ett projekt med fokus inställt på att stärka manus- och pro-
jektutveckling i Örebro-regionen. Dessutom driver kontoret i 
Örebro det så kallade MUNK-projektet, som är inriktat på mu-
sik, underhållning, näring och kultur med direktsända rörliga 
bilder via internet. Projektet finansieras bland annat genom 
regeringens satsning på de kulturella och kreativa näringarna.

eu-stöd för tillväxt
Filmregion stockholm-Mälardalen har bevil-
jats stöd från eu:s regionala utvecklingsfond. 
syftet är att stärka regionens och företagens 
internationella konkurrenskraft genom att 
bygga ett partnerskap för film. eu-stödet 
omfattar närmare 8,3 miljoner kronor under 
tre år, 2009–2011.

Några exempel:

Flera aktiViteter Som har bidragit till poSitiV SySSelSättning
Ett exempel är filmkommissionens arbete med att underlätta för den amerikan-
ska Millennium-inspelningen. Totalt hade produktionen cirka 14 inspelnings-
veckor i Sverige och regionen under hösten 2010, våren 2011 och september 
2011. Cirka 260 personer anställdes lokalt.

Stärkt poSition på den internationella Filmkartan
Vi marknadsför filmregionen gentemot den internationella filmbranschen. Vi har 
ökat kontaktytorna med internationella producenter. Det har resulterat i att fler 
utländska producenter har fått upp ögonen för Mälardalen som en bra plats för 
film. Samarbete inom ramen för internationella nätverk och aktiviteter på några 
utvalda filmfestivaler har varit av stor betydelse.

enklare att Spela in Film
Filmkommissionen har arbetat med att hjälpa medlemskommunerna att 
förenkla för filminspelningar. Att det är smidigt och enkelt att genomföra en 
filminspelning, att kommunala tjänstemän är tillgängliga, det är viktiga kom-
ponenter för en filminspelning. Ett effektivt sätt för en kommun och region att 
attrahera inspelningar och därigenom stimulera lokal tillväxt och arbetstillfällen.

kontakt med ett Stort antal Företag
De seminarier och aktiviteter vi har anordnat har samlat ett stort antal företag 
och organisationer. Det har bidragit till att förstärka regionens filmkluster.

inVeSteringSbolag tillSammanS med näringSliVet
Under projektperioden har vi arbetat intensivt med att bygga upp ett investe-
ringsbolag med privata investerare.

ökad medVetenhet om FilmenS roll För regional utVeckling.
Aktiv kommunikation och opinionsbildning har resulterat i ökad kunskap, ökat 
intresse och ökad medvetenhet om filmens ekonomiska betydelse för en  
region. Det är en förutsättning för att mobilisera krafter och engagemang för  
en starkare filmregion.

tillVäxtprogram För kVinnliga Filmare
Under projekttiden har tid lagts ned på att utveckla ett mentorprogram för 
kvinnliga producenter i samarbete med bland annat Länsstyrelsen i Stockholms 
län och Svenska Filminstitutet. Planen är att programmet ska vara startklart i 
början av 2012.

energi! Mod! resultat! 
Om jag ska summera 
Filmregion stockholm-
Mälardalens arbete 
hittills landar jag snabbt 
i de här orden. Det är 
lätt att bli imponerad av 
vad som uppnåtts på så 
kort tid. Verksamheten 
har även präglats av en 
ovanlig kombination 
av ödmjukhet och 
framåtanda.

TOBIAs nIelsén
Följeforskare och expert på kreativa näringar 

”
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I ett nationellt perspektiv har Stockholmsregionen unika 
förutsättningar att skapa ett samarbete mellan de olika bran-
scherna. Här bor och arbetar den absoluta majoriteten av fil-
mare. Genom att öka kontaktytan med ett av Europas främsta 
centrum för digitala medier kan vi skapa naturliga synergier 
som gynnar hela Mälardalen och resten av Sverige. 

Anette scheibe, vd för kista science City:

– I Kista har vi sedan länge sett initiativ som kopplar samman 
ICT och de kreativa näringarna, vilket Digital Art Center är ett 
utmärkt exempel på. Idag konsumerar allt fler människor rör-
lig bild i sin mobiltelefon eller dator via internet vilket skapar 
nya förutsättningar, möjligheter och marknader för filmbran-
schen. Att koppla ihop ICT och film i stockholm och Mälar-
dalen känns som ett naturligt och väldigt spännande steg.

Bättre uppkoppling

Inom ramen för samarbetet har kontakter påbörjats mellan 
Filmregionen och några av de organisationer och initiativ 
som finns i Kista Science City, bland annat Digital Art Centre 
(DAC), Interactive Institute och Strategirådet för Kista. Sam-
verkan planeras kring gemensamma aktiviteter och nätverk. 
Syftet är att skapa ökad dynamik mellan de två sektorerna för 
att på så vis stärka Stockholm-Mälardalens internationella 
konkurrenskraft.

Mälardalen och det nya medielandskapet
Huvudstadsregionen ligger bra till när det gäller utvecklingen 
av digitala medier. Den kompetens som finns samlad här inom 
film och rörlig bild stärker hela regionens konkurrenskraft 
inom de kreativa näringarna.

nya medier, nya plattformar, nya distributionsvägar, nya konsumtionsmönster, nya fönster, ny 
utsikt. Det växer fram en helt ny miljö för film och rörlig bild. Filmregionen och kista science 
City har inlett ett samarbete för att ta vara på möjligheterna. syftet är att utveckla kontakten 
mellan två branscher som sätter regionen och sverige på världskartan. I kista finns ett av 
europas främsta ICT-kluster med över tusen företag inom telekom, mobilitet och nya medier. 
samtidigt finns i stockholmsområdet majoriteten av svenska filmbranschen samlad.

Foto: Ingvar Sjöberg/dAC

… there are also 
important spillovers 
from technical 
developments in 
the film industry to 
other media – most 
notably, computer 
imagery developed 
for films have been 
used to great effect in 
TV programmes and 
commercials. 
OxFOrD eCOnOMICs

”
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SvENSKA DAGblADET KulTuR 9 juNi 2009. 
föRSTASiDA.

Inspiration Week 
Den amerikanske independent regissören Hal Hartley blir sommaren 2009 först ut i Filmregionens Inspiration Week. En inter-
nationell filmare bjuds in för att inspireras av regionen och skriva ett synopsis för en film som kan utspelas här. Besöket upp-
märksammas stort på Svenska Dagbladet Kulturs förstasida, ett långt inslag på SVT ABC och även på SVT Kulturnyheterna.
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Filmregionen har också lagt ned mycket tid och engagemang 
på att den amerikanska Millennium-produktionen – The Girl 
with the Dragon Tattoo – ska komma till regionen samt att 
underlätta för inspelningen här.

Julkalendern
Hotell Gyllene Knorren är Sveriges Televisions julkalender 
för 2010. Filmregion Stockholm-Mälardalen är samproducent 
till både TV-produktionen och långfilmen, den senare med 
premiär 2011. Producent är Johanna Bergenstråhle (SF).

Himlen är oskyldigt blå
Hannes Holms film med bl.a. Peter Dalle och Bill Skarsgård 
till tonerna av Ted Gärdestad i en bedövande vacker Stock-
holms skärgård. Filmen blev uttagen till Toronto International 
Film Festival 2010 i sektionen Contemporary World Cinema 
och Peter Dalle fick en Guldbagge för bästa manliga biroll. 
Regissör är Hannes Holm, producent Patrick Ryborn (Fladen-
film). Filmregionen är samproducent. Premiär på bio hösten 
2010.

PUSS
Johan Klings uppföljare av succédebuten Darling. Rollbesätt-
ningen i den här fjäderlätta komedin består av bland andra 
bröderna Alexander och Gustaf Skarsgård, Susanne Thorson 
och Moa Gammel. Här finns också de två huvudrollsinneha-
varna från Darling: Michelle Meadows och Michael Seger-
ström. Premiär på bio augusti 2010. Producent är Mikael 
Heinig (St Paul). Filmen är bland annat inspelad i Nyköping. 
Filmregionen är samproducent.

Bekas
Om två hemlösa barn i Irak och deras drömmar. Kortfilm/exa-
mensfilm på Dramatiska Institutet (numera Stockholms dra-
matiska högskola). Producent är Glenn Lund, produktionsår 
2010. Regissören Karzan Kader tilldelas Nordisk Film&TV 
Fonds pris Nordic Talents Award 2010 för långfilmsversio-
nen av sitt examensarbete och dessutom en studentoscar av 
amerikanska filmakademien i Los Angeles. Filmregionen är 
samproducent.

Änglavakt
En historia om kärlek och tro av Johan Brisinger som tidigare 
gjorde filmen underbara Älskade (Guldbagge 2006). Äng-
lavakt har en imponerande rollista med bl.a. Michael Nyqvist, 
Izabella Scorupco och Ewa Fröling. Producent är Mikael 
Flodell (Drama Svecia) och Peter Possne (Sonet Film). Filmen 
är inspelad både i Stockholm och på Gotland. Musiken spe-
lades in av Svenska kammarorkestern i Örebro. Filmregionen 
och Gotlands Filmfond är samproducenter. Premiär på bio 
2010. Filmen har vunnit internationella priser: Best Narrative 
Feature Among Us 2011 på Tallahassee Filmfestival, Best 
Dramatic Feature 2011 på Byron Bay, Australien, och heders-
omnämnandet Best Picture 2011 på New Hope Film Filmfes-
tival i Pennsylvania.

Så Olika
Helena Bergströms andra film i egenskap av regissör. En ro-
mantisk komedi med bland andra Johan Widerberg och Rolf 
Lassgård. Filmregion Stockholm-Mälardalen är med indirekt 
via Filminvestering i Örebro AB. Premiär på bio november 
2009. Producent är Colin Nutley (Sweetwater).

Allt flyter
Måns Herngrens dramakomedi om manliga konstsimmare 
gjorde succé när den visades på den prestigefyllda Tribeca 
Film Festival i New York 2009. På SVT ses filmen senare av 
705 000 tittare. Producent är Rebecka Hamberger (Fladen). 
Filmregionen är samproducent.

…och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla
Biofilm efter Håkan Nessers roman. Filmregion Stockholm-
Mälardalen och Filminvestering i Örebro är samproducenter. 

Juni
Relationsdrama som utspelas under en midsommarhelg. 
Debutfilm av regissören Allan Gustafsson. I rollerna bland an-
nat David Dencik. Producent är Mirijam Johansson. Filmen är 
inspelad i Nynäshamn. Filmregionen är samproducent.

Filmregionen

Inkräktare
Svensk psykologisk thriller regisserad av Rafael Edholm med 
bl.a. Helena af Sandeberg i en av rollerna (Cornelis, Maria 
Värn) och Sverrir Gudnason (Wallander, upp till kamp). In-
spelning under 2010. SF producerar. Premiär på bio 2011.

Iris
Beskrivs som den första finlandssvenska långfilmen för barn. 
Filmen som utspelar sig på 1890-talet äger rum på Åland och 
i Stockholm. Flera exteriörer – gator, torg m.m. – spelas in i 
Gamla stan. Bakom samproduktionen står bl.a. Filmregion 
Stockholm-Mälardalen, Svenska Filminstitutet, Finlands Film-
stiftelse och Ålands landskapsregering. Finländsk producent 
är Mats Långbacka (Långfilm Productions OY) och svensk 
co-producent Jon Lindström (Street Movies AB). Premiär 
2011. I november 2011 får filmen pris som bästa barnfilm 
på den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen i 
Uleåborg.

Labrador
Ett kammarspel mellan en kvinna och två män som utspe-
las på Gotland. Filmen regisseras av Frederikke Aspöck, 
en dansk debutant som vann Cinéfondation i Cannes och 
därmed garanterades medverkan i filmfestivalen i Cannes. 
I december 2011 vann den stora priset – The Golden star 
– på filmfestivalen i Marrakech. Spelades in hösten 2010. 
Producent är Thomas Heinesen (Nordisk Film Production). 
Gotlands Filmfond är samproducent.

Millennium
Trilogin Män som hatar kvinnor, Flickan som lekte med elden 
och Luftslottet som sprängdes. Största publiksuccén i svensk 
filmhistoria. Biofilm och TV-serie efter Stieg Larssons deck-
are. För bio, TV och DVD i Sverige, Skandinavien och interna-
tionellt. Filmregion Stockholm-Mälardalen och Filminvestering 
i Örebro är samproducenter. Producent är Sören Staermose 
(Yellowbird). Tre guldbaggar (fyra nomineringar) – Bästa film, 
Bästa kvinnliga huvudroll, Biopublikens film.

Våra  
samproduktioner
Filmregion stockholm-Mälardalen är delä-
gare i tre investeringsbolag – Filminvestering 
i örebro, gotlands Filmfond och Filminveste-
ring i stockholm-Mälardalen.
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Gotlands Filmfond
The Stig-Helmer story
Så var det äntligen dags för en uppföljare till Lasse Åbergs 
enormt populära filmer om Stig Helmer. Filmen är en tidsresa, 
en nostalgitripp, där vi får följa en folkkär antihjältes uppväxt. 
Nutidsscenerna spelas självklart av Lasse Åberg själv. Inspel-
ningen ägde rum under hösten 2010 i Stockholm. Gotlands 
Filmfond är samproducent. Produktionsbolag är Viking Enter-
tainment. Sverigepremiär: juldagen 2011.

Hamilton
Trilogi baserad på Jan Guillous böcker. Gotlands Filmfond är 
samproducent för de två bioproduktionerna i trilogin. Mikael 
Persbrandt spelar huvudrollen. Johan Mardell är producent 
(Pampas).

Kvarteret Skatan reser till Laholm
…men inspelningen har gjorts på Gotland. Efter tre säsonger 
på SVT och två scenföreställningar har det blivit dags för 
Kvarteret Skatan att titta ut genom biofönstret. Långfilmen 
är inspelad på Gotland, både i studio och exteriört. Premiär 
i början av 2012. Regi: Mikael Syrén. Manus: Johan Glans, 
David Batra, Rachel Mohlin, Vanna Rosenberg Synnerholm, 
Mikael Syrén och Mats Grimberg. Gotlands Filmfond är sam-
producent, Johanna Bergenstråhle producent (SF).

Labrador
Ett kammarspel mellan en kvinna och två män som utspelas 
på Gotland där filmen spelades in 2010. Filmen regisseras av 
Frederikke Aspöck, en dansk debutant som vann Cinéfonda-
tion i Cannes och därmed garanterades medverkan i filmfesti-
valen i Cannes. I december 2011 vann den (engelsk titel: Out 
of Bounds) stora priset – The Golden star – på filmfestivalen 
i Marrakech. Producent är Thomas Heinesen (Nordisk Film 
Production). Gotlands Filmfond är samproducent.

Kommissarie Späck
Se beskrivningen under Filminvestering i Örebro.

Änglavakt
Se beskrivningen under Filmregionen.

Filminvestering i Örebro
Anno 1790
En modern produktion i historisk miljö. I handlingens mittpunkt 
finns läkaren och poliskommissarien Johan Gustav Dåådh, 
spelad av Peter Eggers (från filmen Ondskan), som med 
okonventionella metoder löser grymma brott i huvudstaden.  
I bakgrunden märks ett Europa i en laddad brytningstid, tre 
år efter franska revolutionen. Berättelsen speglar olika delar 
av samhället, blandar action, täta dialoger och modern musik. 
Inspelningen sker bl.a. i studio i Kumla och Stockholm.

Serien är en originalidé av exekutiva producenten Johan 
Mardell och huvudförfattaren Jonas Frykberg (Flickan som 
lekte med elden, Detaljer). För regin står Rickard Petrelius 
(Van Veeteren, Min f.d. familj), Levan Akin (Livet i Fagervik, 
De sista sakerna) och Kristina Humle (En uppstoppad hund). 
Avsnittsförfattare är Sara Heldt (Kronprinsessan, Oskyldigt 
Dömd) och Alex Haridi (Miss Kicki, Guds Tre Flickor). Foto-
graf för de första avsnitten är Guldbaggebelönade Geir Hartly 
Andreassen (Darling).

Anno 1790 produceras för SVT av Stockholmsbaserade 
Pampas Produktion. Samproducenter är YLE/FST, TV2 
Norge, DR ARD och Filmregion Stockholm-Mälardalens  
Örebrokontor. Serien visas på SVT hösten 2011.

Arne Dahl/A-gruppen
I augusti 2010 skrider en specialstyrka till handling mot 
internationell brottslighet. Det är startskottet för inspelningen 
av TV-serien A-gruppen, baserad på författaren Arne Dahls 
deckarromaner. Produktionen spelas in i huvudstaden och 
andra delar av regionen och en hel del i studion i Kumla. 
Serien är en storproduktion (av Filmlance som tidigare pro-
ducerat Beck-serien) och består av tio avsnitt à 90 minuter. 
Första avsnittet premiärvisas på SVT i december 2011 och 
ses av 1 554 000 tittare, andra avsnittet 1 439 000 tittare. 
Serien kommer också att visas på ZDF, en av Tysklands 
största TV-kanaler. Filminvestering i Örebro, Filminvestering i 
Stockholm-Mälardalen (FISM), Filmregionen/Örebro-kontoret 
är samproducenter.

Millennium
Se beskrivningen under Filmregionen.

Kommissarie Späck
Fredde Granbergs sanslösa parodi på Beck-filmerna i Kom-
missarie Späck med Leif André, Kjell Bergkvist och Cecilia 
Frode. Filminvestering i Stockholm-Mälardalen (FISM) är 
samproducent. Premiär på bio våren 2010.

Rallybrudar
Biofilm om kvinnliga rallyförare på 60-talet. I rollerna ser vi 
bland andra Eva Röse, Marie Robertsson och Maria Lund-
kvist. Regissör Lena Koppel. Filminvestering i Örebro är 
medfinansiär. Biopremiär hösten 2008.
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Mälardalen. Nyligen sprang jag ihop med David Fincher när 
han var här och spelade in amerikanska Millennium. Vi job-
bade tillsammans i början av 90-talet med en musikvideo åt 
George Michael där jag hängde upp och ner och gjorde mag-
crunches i Freedom som spelades in i Pinewood utanför 
London, strax innan Fincher skulle iväg och spela in Alien 3.

Rafael förenar fortfarande film och musik. I augusti 2011 regis-
serade han en musikvideo åt Elin Lanto i Stockholms skär-
gård, på Grönskär utanför Sandhamn.

– Vi var bara fyra i teamet. Andreas Johansson DP, Baker  
Karim FAD och Jonathan Bjerstedt på B-foto. Vi bar runt och 
slet aptunga åkvagnar, rälsbitar och kamera på klipporna. 
Kändes lite som Werner Herzog i La Guerre, vi skulle bara  
ha de där snygga åkningarna, vilket vi också fick!

Rafael bubblar av entusiasm och berättar om olika projekt som 
han har på gång, bland annat ett internationellt filmmanus som 
han gärna vill spela in i Stockholm och Nynäshamn.

Det är lördag eftermiddag. Utanför skiner septembersolen, 
men det gör inget. Det är full rulle (ursäkta metaforen) och en 
härlig atmosfär inne i Filmhuset där NOO-festivalen håller på 
att avrunda årets upplaga.

Och innan vi avrundar ett bra möte förklarar jag att vi är 
speciellt intresserade av att höra mer om produktionen i 
Stockholm/Nynäshamn.

/JF

nå, rafael, hur är det att spela in film här hemma i 
regionen? 

– Det är härligt att spela in film i stockholm-Mälardalen när 
historien faktiskt utspelas i den miljön och slippa åka till de 
andra filmregionerna för finansieringssyften och fingera 
stockholm eller andra miljöer i Mälardalen! Ju mindre tid 
man måste lägga ner på transport, desto mer tid kan man 
lägga på att göra själva filmen. 

– Jag brukar faktiskt använda mig av en sån där grafisk pas-
sare, ritar en cirkel på kartan och så försöker jag hålla pro-
duktionen inom den radien, där 1 cm är lika med en mil. Jag 
brukar sätta ner den där teamet bor och sen dra ut passaren 
till 3 cm. Alla locations ska hittas därinne i cirkeln, ibland har 
man råd med en eller två avstickare.

Hur viktiga är egentligen de praktiska aspekterna när du 
väljer inspelningsplatser?

– Film handlar om att få saker och ting att hända här och 
nu, så man måste hela tiden vara på tårna och hitta smidiga 
lösningar där det inte äts upp onödig tid med att ta praktiska 
beslut. Jag gillar faktiskt allra bäst att bo nära produktionen, 
att åka iväg på location och komma ifrån hemmet och varda-
gen – att stänga in mig i bubblan och bygga universumet där 
historien utspelas, den kan lätt brytas när vardagen tittar in.

Och det är fantastiskt att det på sistone har kommit så 
många filmer och även internationella filmer till stockholm-

Hemma bäst
Han är kungsholmsbon som är uppvuxen i Mälarhöjden, 
Botkyrka och även solsidan i nacka. Men karriären inom 
film sträcker sig runt halva jordklotet. nu är rafael edholm 
aktuell som regissör till den psykologiska thrillern Inkräk-
tare, en sF-produktion inspelad i skärgårdsmiljö i Mälar-
dalen. Vi möter upp honom på Filmhuset i stockholm där 
han precis kommer från ett jurymöte och korat en vinnare 
på nOO-festivalen.

Foto: jonas Feinberg/FrSM

Filminvestering i 
Stockholm-Mälardalen
Inkräktare
Svensk psykologisk thriller regisserad av Rafael Edholm med 
bl.a. Helena af Sandeberg i en av rollerna (Cornelis, Maria 
Värn) och Sverrir Gudnason (Wallander, upp till kamp). In-
spelning under 2010. SF producerar. Premiär på bio 2011.

En fiende att dö för  
(engelsk titel: An Enemy to Die for)
Kompassnålen pekar norrut i Peter Dalles film om en inter-
nationell forskningsexpedition på väg till Svalbard strax före 
krigsutbrottet 1939. Expeditionens uppdrag: Bevisa fors-
karen Alfred Wegeners teori om att alla världsdelar en gång 
hängde samman. Kriget bryter ut och sprider sig snabbt till 
forskarlaget på båten i ishavet. Producent är Patrick Ryborn 
(Fladenfilm). Premiär på bio 2012.

A-gruppen/Arne Dahl
Se beskrivningen under Filminvestering i Örebro.

Kommissarie Späck
Se beskrivningen under Filminvestering i Örebro.

Dokumentärfilmer
Filmregionen har samproducerat flera dokumentärer som 
uppmärksammats runt om i världen.

Last Chapter
I november 2010 tilldelas Peter Torbiörnssons dokumen-
tär Last Chapter första pris – Best Documentary Film – på 
filmfestivalen i Sevilla. Samma månad väljs den ut till IDFA, 
världens största dokumentärfilmsfestival i Amsterdam. 

Love During Wartime
Kärlek från olika sidor av en av världens mest långdragna 
konflikter. Gabriella Biers skildring av kärlek mot alla odds har 
ingredienser av en modern Romeo och Julia-historia för-
lagd till Mellanöstern. Filmen blir uttagen till Amnesty Award 
Section på filmfestivalen CPH:DOX 2010 i Köpenhamn och 
Tribeca Film Festival 2011 (World Documentary Features). 
Producent är Tobias Janson (Story AB).

Facing Genocide
I den här dokumentären möter David Aronowitsch och Staffan 
Lindberg en av huvudpersonerna bakom röda khmerernas 
skräckvälde. Filmen har kvalificerat till en lång rad filmfestiva-
ler, däribland Göteborg International Film Festival 2010, The 
Norwegian Short Film Festival 2010, Nordisk Panorama – 5 
Cities Film Festival 2010, Montreal World Film Festival (Mont-
real International Film Festival) 2010, International Rome Film 
Festival 2010, Aarhus filmfestival 2010. Filmen visades på 
SVT i december 2010. Producenter är Tobias Janson, David 
Aronowitsch, Jenny Örnborn (Story AB).

Den nya tiden
Peter Magnussons episka dokumentärfilm om vad som kan 
vara livskvalitet i vår tid, om varför så många av oss lever 
bortom nuet och längtar till den dag då vi fått tid och råd att 
verkligen leva (i stället för att leva nu). Producent är Helen 
Ahlsson (Tre Vänner).

Samt dokumentärerna El Médico – The Cubaton story (regi 
Daniel Fridell), Galeasen, Mothers of War och Cargo. 

Via pitcherna på TEMPO dokumentärfilmfestival, Örebro 
filmfestival och Startsladden har Filmregionen samproducerat 
Magnus och papperstågen (regi Jonas Bergegård), I skug-
gan av en hjälte (regi Irene Lopez) och Las Palmas (Johannes 
Nyholm). 

Dessutom har Filmregionen genom dess filmkommission 
hjälpt till med att hitta filmmiljöer och underlätta tillståndshan-
teringen för en lång rad produktioner.

Möte med Rafael Edholm
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 Våren 2011, hagalund i Solna. Barn- och ungdomsfilmen Isdraken är baserad på 
den August-nominerade boken med samma titel av Mikael Engström. Teamet fick 
hjälp av filmkommissionen med att spela i Solna, de fick till och med använda vårt 
kontor som temporär produktionsbas.

© Foto: Lena Lahti

Drottningoffret (Bob film och SVT)
Suzanne Reuter och Alexandra Rapaport i en välproducerad 
dramathriller.

Fish Tank (BBC Films)
Den skarpa brittiska regissören Andrea Arnolds hyllade 
diskbänksdrama.

The American (Focus Features)
Den här gången är George Clooney inte att leka med. Film-
kommissionen hjälpte bland annat till med locationscouts för 
att reka platser i regionen.

Svenska Millenium-trilogin (Yellowbird)
Män som hatar kvinnor
Flickan som lekte med elden
Luftslottet som sprängdes

Änglavakt (Drama Svecia)
Regisserad av Johan Brisinger som tidigare gjorde filmen 
underbara Älskade (Guldbagge 2006). Rollistan är impone-
rande med bl.a. Michael Nyqvist, Izabella Scorupco och Ewa 
Fröling. Producent är Mikael Flodell (Drama Svecia) och Peter 
Possne (Sonet Film). Premiär på bio mars 2010.

Allt flyter (Fladenfilm)
Fladen producerar, Måns Herngren regisserar, Jonas Inde 
med flera konstsimmar från Stockholm och Solna till Berlin.

Kenny Begins (Fladenfilm)
Skruvad rymdkomedi med bl.a. Johan Rheborg, Bill Skarsgård, 
Sisella Kyle, Björn Gustafsson, Cecilia Frode och en hel del 
hårspray. Inspelad i Kumla.

Internationell TV
Discovery och BBC (bl.a. Around the World in 90 Minutes), 
CNN om ABBA-Björns och Bennys favoritstad Stockholm, 
Jamie Oliver gör Stockholm för brittiska Channel 4 och 
den tyska TV-kanalen ZDF ett reportage om den svenska 
kungafamiljen.

Hypnotisören (SF)
Förberedelser inför SF-produktionen som börjar spela in i 
januari 2012. Lasse Hallström slog igenom som regissör inter-
nationellt med filmen Mitt liv som hund (1985) och har sedan 
dess regisserat flera Hollywood-filmer, däribland Gilbert Grape 
(1993) med Johnny Depp och Leonardo DiCaprio samt Cider-
husreglerna (1999) med Michael Caine och Tobey Maguire.

The Girl with the Dragon Tattoo (Columbia, Sony, MGM)
Den amerikanske demonregissören David Finchers (Fight 
Club, The social Network etc) inspelning av Hollywood-
versionen av Millennium. Totalt hade produktionen 14 inspel-
ningsveckor i Sverige och regionen under hösten 2010, våren 
2011 och även en kort vecka i september 2011. Cirka 260 
personer anställdes lokalt. Premiär i Sverige i december 2011.

Hamilton (Pampas)
Baserat på Jan Guillous bok. Gotlands Filmfond är samprodu-
cent för de två bioproduktionerna i trilogin. Mikael Persbrandt 
spelar huvudrollen.

Arne Dahl/A-gruppen (Filmlance)
Produktionsbolaget bakom de framgångsrika Beckfilmerna 
är tillbaka med besked. Den här gången handlar det om en 
polisstyrka för särskilda insatser.

Call Girl (Garagefilm)
Regisseras av den extremt skicklige Mikael Marcimain (upp 
till kamp, Lasermannen).

Nobels Testamente (Yellowbird)
Baserat på Lisa Marklunds böcker.

Isdraken (Illusion Film & Television AB)
Barn- och ungdomsfilm baserad på den August-nominerade 
boken med samma titel av Mikael Engström. Spelade bland 
annat in i stadsdelen Hagalund i Solna våren 2011.

Bibliotekstjuven
SVT med Gustaf Skarsgård i huvudrollen.

Filmkommissionen
Filmkommissionen är en del av Filmregion stockholm-Mälardalen. kommmissionen förenk-
lar för inspelningar och marknadsför regionen gentemot filmbranschen – på regional, natio-
nell och internationell nivå.

Några exempel:
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SEMINARIUM I STOCKHOLM MED LONDON 
FILM COMMISSION
Hur gör vi det enklare att spela in film i Stockholm-Mälardalen? 
Filmregionhar bjudit in chefen för London Film Commission 
till ett seminarium för att berätta om hur vi gör det enklare att 
spela in film i regionen.

Filmregionen utvecklar ett samarbete mellan kommuner, 
företag och andra organisationer för att göra det mer enkelt 
och praktiskt att spela in film här. 

Regioner som har lyckats attrahera filmproduktioner  
kännetecknas av just den här typen av samverkan. För att  
utveckla en modell för Stockholm-Mälardalen studerar vi  
hur andra framgångsrika regioner arbetar för att förenkla  
för filminspelningar – inte minst London, som har utvecklat  
ett väl fungerande samarbete.

Seminariet på Stockholms stadsmuseum i Stockholm 
uppmärksammas bland annat på SVT ABC.

INSPIRATION WEEK MED REGISSÖREN HAL 
HARTLEY
Filmregionen Inspiration Week är ett initiativ från Filmregion 
Stockholm-Mälardalen för att attrahera utländska filmare. En 
regissör eller manusförfattare bjuds in för att skriva en synop-
sis till en långfilm som ska utspela sig i regionen. Den ameri-
kanske independent regissören Hal Hartley är första gästen. 
Besöket uppmärksammas av Svenska Dagbladet, SVT ABC 
och SVT Kulturnyheterna.

EU STÖDER FILMREGION STOCKHOLM-
MÄLARDALEN
Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och 
arbetstillfällen. Därför har Filmregion Stockholm-Mälardalen 
beviljats stöd från EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet är 
att stärka regionens och företagens internationella konkur-
renskraft genom att bygga ett starkt partnerskap för film. 
EU-stödet omfattar närmare 8,3 miljoner kronor under tre år, 
2009–2011.

FRANSKA FILMPRODUCENTER BESÖKER 
REGIONEN
Ledande franska filmproducenter från flera av Frankrikes 
största filmbolag besöker den 24–25 april Stockholm för ett 
två dagars producentseminarium. Syftet är att locka fler och 
tyngre franska och internationella filminspelningar. Värdar för 
arrangemanget är produktionsbolaget dfm och Filmregion 
Stockholm-Mälardalen.

Organisationen grundas i juni 2007.•	
Åke Lundström anställs som vd, inledningsvis på halvtid, •	
för att utveckla verksamheten.
Svenska Filminstitutet tillstyrker Filmregion Stockholm-•	
Mälardalen som ett av fyra regionala produktionscentrum.
Filminvestering i Örebro AB startas i samarbete med •	
Filmpol Mitt och privata finansiärer.
Redan under de två första åren är Filmregionen (direkt el-•	
ler indirekt via Filminvestering i Örebro) samproducent till 
flera filmer, bland annat:

Allt flyter – biofilm regisserad av Måns Herngren 

De tre svenska Millennium-filmerna för bio samt TV-serien  
 baserad på Stieg Larssons deckare 

...och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla – biofilm efter 
 Håkan Nessers roman 

Juni – relationsdrama av debutantregissören Allan  
 Gustavsson 

Puss – Johan Klings film efter succédebuten Darling 

Rallybrudar – komedi med bl.a. Eva Rööse 

Änglavakt –  biofilm med bl.a. Michael Nyqvist, Ewa  
 Fröling och Izabella Scorupco.

Dessutom investerar Filmregionen i tre dokumentärfilmer och 
kortfilmsprojektet 5x5.

Filmregionen 
bit för bit
2007–2008: UPPSTARTSåREN

VåREN 2009

 grundarna. Från vänster: Åke Lundström och Torbjörn Ahlin från Regionförbun-
det Örebro, Jens Sjöström från Botkyrka kommun, Anders Ekegren från Stiftelsen 
Filmstadens Kultur/Solna stad och Sam Nilsson, tidigare ordförande för bransch-
organisationen FAS. 

Sam Nilssons och sedermera Bo-Erik Gybergs efterträdare Anette Mattsson 
lämnar posten som FAS-ordförande när hon tar över som vd på Filmregion Stockholm-
Mälardalen efter Åke Lundström. På bilden saknas Helena Sandermark som då också 
representerade FAS.
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SVERIGES FÖRSTA KONVENT FÖR 
MANUSFÖRFATTARE
Oscarsbelönade simon Beaufoy på örebro slott
Den 30 september till 1 oktober arrangeras Sveriges första 
konvent för manusförfattare. För första gången i Sverige 
samlas yrkesgrupp, bransch och utbildning under samma tak 
med fokus på filmmanus. Bland talarna finns Simon Beaufoy, 
Oscarsbelönad för sitt manus till filmen slumdog Millionaire. 
Stor uppmärksamhet i bland annat Dagens Nyheter och Neri-
kes Allehanda.

HUR KAN SVERIGE LOCKA UTLÄNDSKA 
FILMPRODUKTIONER?
Seminarium med presentation av en färsk rapport samt panel-
diskussion med bland andra Patrick Lamassoure/Film France 
och Mikael Hjort, producent på Tre Vänner. Bland gästerna 
finns representanter från filmbranschen, Kulturdepartementet 
och riksdagen. Rapporten Allt räknas är framtagen av Film-
regionen i samarbete med andra filmkommissioner i Sverige 
(Swedish Lapland Film Commission, Oresund Film Commis-
sion och Mid Nordic Film Commission). Den uppmärksam-
mas av SVT Kulturnyheterna, Svenska Dagbladet Kultur och 
även på tidningens ledarsida.

PARTNERSKAP FÖR FILM
Stockholm ska bli en av Europas filmvänligaste regioner. 
Därför ska det bli enklare att spela in film i huvudstadsre-
gionen. Ett partnerskap för film undertecknas av finansbor-
garrådet i Stockholms stad Sten Nordin tillsammans med 
representanter för Filmregion Stockholm-Mälardalen och 
branschorganisationer.

STRATEGISK STYRELSEPLATS På 
INTERNATIONELL NIVå
Stockholm-Mälardalens filmkommissionär Ingrid Rudefors 
väljs in i Board of Directors för den internationella samar-
betsorganisationen för filmkommissioner Association for Film 
Commissioners International (AFCI). Styrelseplatsen innebär 
ett kliv framåt för Stockholm, Sverige och Skandinavien på 
den internationella filmkartan.

NORDISK FILMFESTIVAL I PARIS
Filmregionen marknadsför regionen i samverkan med Stock-
holm Business Region på Nordiska filmfestivalen i Paris.

STOCKHOLMS STAD BLIR MEDLEM
– Vi har under en längre tid arbetat för att finna en bra lös-
ning för filmens utveckling i Stockholmsregionen. Stockholm 
erbjuder fantastiska miljöer för film och därför tycker jag att 
det är angeläget att skapa förutsättningar för filminspelningar 
i autentiska Stockholmsmiljöer. Det är också ett utmärkt sätt 
att marknadsföra Stockholm. Det känns helt naturligt att 
Stockholm återtar sin plats som huvudstad för svensk filmin-
dustri, säger Sten Nordin, finansborgarråd.

– Stockholm är en filmstad. Det märks på filmduken. 
Nästa steg är att inte bara stödja filmfestivaler, uppmuntra 
filmproduktion för och med barn och unga samt locka hit 
utländska filmare utan att stödja filmproduktion som sker här. 
Nu tar vi ytterligare ett steg framåt för filmen, säger Madeleine 
Sjöstedt, kulturborgarråd.

PREMIÄR FÖR MILLENNIUM-TRILOGIN
Hösten bjuder på premiär på samtliga tre filmer i Millennium-
trilogin: Män som hatar kvinnor, Flickan som lekte med elden 
och Luftslottet som sprängdes. Filmerna är Sveriges största 
publiksuccé någonsin.

FILMKVÄLLAR MED STOCKHOLMS 
STADSMUSEUM
Filmregionen arrangerar i samverkan med Stockholms Kultur-
festival flera filmkvällar på Stockholms stadsmuseums gård. 
Här får du uppleva en cineastisk tidsresa från 50-tal till 00-tal 
med huvudstadsregionen som scen. Varje kväll visas en klas-
siker som speglar ett decennium. Varje kväll med besök av 
regissörer, skådespelare, scenografer med flera som berättar 
om hur filmen kom till.

HOLLYWOOD BESÖKER SVERIGE
Stockholm Film Commission/Filmregionen, Swedish Lapland 
Film Commission och Öresund Film Commission har bjudit 
in den amerikanska filmproducenten SueEllen Clair till ett 
Sverigebesök.

Syftet med resan är att marknadsföra de svenska regio-
nerna för den amerikanska filmbranschen. SueEllen Clair 
representerar ett Los Angeles-baserat produktionsbolag som 
producerat mängder av långfilm och reklamfilm.

”TURN TO THE CROWD” I BOTKYRKA
En eftermiddag på Subtopia i Botkyrka om så kallad Crowd 
Sourcing – alternativa sätt att finansiera, producera och 
distribuera film. Aktiviteten är ett samarbete mellan Subtopia, 
Filmregionen och Media Desk.

SEMINARIUM MED MANUSGURUN MICHAEL 
HAUGE
I samarbete med SF arrangerar Filmregionen ett välbesökt 
seminarium för svenska filmbranschen med den amerikanske 
föreläsaren Michael Hauge.

SEMINARIUM OM FILMTURISM I NYNÄSHAMN
Samarbete mellan Filmregionen, Nynäshamns kommun samt 
branschorganisationerna Filmallians Stockholm-Mälardalen 
(FAS), Resursföretagen för film och TV i Sverige (Resurs) 
samt Producentföreningen för Film&TV. Terry Bamber, Pro-
duction Manager för flera av de senare James Bond-filmerna, 
är en av de internationella talarna.

PREMIÄR FÖR FILMEN PUSS I NYKÖPING
Johan Klings uppföljare efter succédebuten Darling. I rol-
lerna bland andra bröderna Alexander och Gustaf Skarsgård. 
Filmen spelas till stor del in i Nyköping där den också har 
förhandspremiär.

BÄTTRE UPPKOPPLING: FILMEN MÖTER NYA 
MEDIER
Filmregionen och Kista Science City inleder samarbete. 
Syftet är att utveckla kontakten mellan två branscher som 
sätter regionen och Sverige på världskartan. I Kista finns ett 
av Europas främsta ICT-kluster med över tusen företag inom 
telekom, mobilitet och nya medier. Samtidigt finns i regionen 
majoriteten av svenska filmbranschen samlad.

LOCATION TRADE SHOW I LOS ANGELES
Filmregionen på plats tillsammans med andra skandinaviska 
filmkommissioner.

FILMFESTIVALEN I CANNES
Filmregionen närvarar och genomför informationsaktiviteter, 
bland annat i samarbete med Scandinavian Locations.

TRE GULDBAGGAR TILL MILLENNIUM
De svenska Millennium-filmerna kammar hem inte mindre 
än tre guldbaggar (fyra nomineringar): Bästa film, Bästa 
kvinnliga huvudroll och Biopublikens film. Filmregionen är 
samproducent.

NYKÖPING NY MEDLEM
Nyköping är en kommun med närmast unik erfarenhet från 
europeiska samproduktioner. Den tyska TV-produktionen 
Inga Lindström, med en mångmiljonpublik i Tyskland, har sin 
utgångspunkt i Nyköping.

UTÖKAT SAMARBETE MED GOTLAND
Redan under 2009 samarbetade Filmregionen med Gotlands 
Filmfond i produktionen av filmen Änglavakt. Från och med ja-
nuari 2010 är Gotlands kommun (genom Gotlands Filmfond) 
medlem i Filmregionen.

FILM FINANCING LOUNGE
Filmregionen samlar svenska producenter och finansiärer på 
ett välbesökt branschmingel i anslutning till Göteborgs Inter-
nationella Filmfestival.

SEMINARIUM MED MICHAEL NYQVIST
Så skapar film tillväxt. Välbesökt frukostseminarium i samver-
kan med Stockholm Business Region. Vi möter bland annat 
skådespelaren Michael Nyqvist och stockholmsbaserade 
producenten Patrick Ryborn från Fladenfilm. Ett stort antal 
företagsrepresentanter – i synnerhet inom turist- och besöks-
näringen – informeras om hur film skapar tillväxt.

THEN WE TAKE BERLIN
I anslutning till filmfestivalen i Berlin arrangeras en informa-
tionsbrunch på nordiska ambassadernas gemensamma 
adress i samverkan med de skandinaviska filmkommissio-
nerna och Sveriges kulturråd i Berlin.

TEMPO DOKUMENTÄRFILMSFESTIVAL
Filmregionen samarrangerar Sveriges största festival för 
dokumentärfilm i Stockholm.

HÖSTEN 2009 VåREN 2010
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MILLENNIUM-EFFEKTEN: Så STORT ÄR DET 
EKONOMISKA VÄRDET FÖR REGIONEN
Millennium-filmerna har genererat en stor ekonomisk ef-
fekt i Stockholmsregionen vad gäller marknadsföring, sys-
selsättning, handel och besöksnäring. Det visar en rapport 
framtagen av företaget Cloudberry i samarbete med Oxford 
Research, på initiativ av Filmregion Stockholm-Mälardalen, 
Stockholm Business Region Development, Regionförbundet 
Sörmland, Nyköpings kommun och Film i Sörmland.

Produktionen av de tre svenska filmerna spenderade 
drygt 90 miljoner kronor i regionen på löner, inköp av tjänster, 
boende, transporter med mera. Filmerna har enbart på bio 
setts av drygt 20 miljoner världen över. Marknadsföringsvär-
det av regionens exponering beräknas till 960 miljoner kronor. 
Filmernas breda genomslag stimulerar turismen.

Hela rapporten hittar du på www.frsm.se

GRATIS FILMA I LANDSTINGETS LOKALER
Stockholms läns landsting öppnar sina lokaler för professio-
nell filminspelning – utan att ta ut hyra. Det första projektet 
som berörs är amerikanska versionen av Millennium. Beslutet 
öppnar vägen för uppföljarna och fler storfilmer.

– Landstinget bidrar till att stockholm ska vara en filmre-
gion – självklart ska vi också släppa in professionella filmare 
och produktionsbolag i våra lokaler. Att bjuda på hyran är ett 
viktigt incitament när vi konkurrerar med andra länder och 
städer, där man är frikostig med till exempel skattesubventio-
ner som vi inte har möjlighet att ge. Film är i högsta grad en 
fråga om regional utveckling – såväl ekonomiskt som kultu-
rellt, säger kulturlandstingsrådet Anna starbrink.

SCRIPT FACTORY I ÖREBRO
Script Factory från London är i Örebro för att hålla den inter-
nationellt erkända workshopen Reading Scripts som framfö-
rallt riktar sig till manusförfattare, dramaturger och producen-
ter. Arrangörer är Filmregionen i samarbete med Filmpol Mitt.

AMERICAN FILM MARKET
Inom ramen för samarbetet Scandinavian Locations medar-
rangerar Filmregionen ett mingel på American Film Market – 
USA:s största och årliga mässa för filmbranschen.

BRANSCHMINGEL På STOCKHOLMS 
INTERNATIONELLA FILMFESTIVAL
Ett branschmingel i samverkan med SBR (Stockholm Business 
Region). Minglet blir mer välbesökt och populärt för varje år.

LAUNCH AV SWEDEN FILM COMMISSION
I samverkan med andra filmkommissioner i Sverige skapas 
en gemensam portal för att underlätta marknadsföringen av 
Sverige som inspelningsland gentemot internationella filmare.

KONSTRUKTIV DIALOG MED 
HANDELSMINISTERN
Representanter från filmbranschen, däribland Filmregion 
Stockholm-Mälardalen, Producentföreningen och Svenska 
Filminstitutet, är inbjudna av handelsminister Ewa Björling 
för att informera om värdet av internationella filminspelningar 
i Sverige. Handelsministern besöker Örebro-regionen för 
att studera filmen som viktig regional näring och skriver en 
debattartikel i Nerikes Allehanda.

EN FEBRUARIKVÄLL MED HAL HARTLEY
Filmregionen medarrangerar en kväll med amerikanska film-
skaparen Hal Hartley, som tidigare varit i regionen på Inspira-
tion Week. Det blir en välbesökt afton med Q & A om regissö-
rens filmarbete, visning av hans senaste film The Unbelievable 
Truth och signering av hans nya bok The Heart is a Muscle. 
Kvällen genomförs tillsammans med förlaget Libraryman på 
bokhandeln Konst-ig i Stockholm.

SÖDERSTRÖM åRETS VINNARE AV 
MANUSTÄVLINGEN ”EFTER BERGMAN”
Sångerskan, låtskrivaren och manusförfattaren Edith Söder-
ström vinner Bergmanveckans manustävling ”Efter Bergman” 
med sitt manus till filmen Blunda Jag blundar. Prisutdel-
ningen äger rum på Fårö den 30 juni. Tävlingen arrangeras 
och administreras av Bergmancenter på Fårö och Film på 
Gotland. Filmregion Stockholm-Mälardalen är medarrangör 
och sitter med i juryn.

NACKA NY MEDLEM I FILMREGIONEN
nacka blir medlem i Filmregion stockholm-Mälardalen. 
Det beslutar en enhällig kommunstyrelse. Medlemskapet 
är ett led i nackas strategi att stärka sin position som en 
attraktiv kommun för film- och TV-produktion.

– Film- och TV-produktion är mycket väl representerat i 
Nacka. Här finns branschen och här sker också produktion 
av större studiobaserade TV-inspelningar och spelfilm. Dess-
utom produceras en stor andel av sveriges reklamfilm in i 
Nacka, ett resultat av att tillgången på studior är mycket god, 
säger Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande i Nacka 
kommun.

TEKNIKCHECKAR TILL KORT- OCH 
DOKUMENTÄRFILM I REGIONEN
Filmregion stockholm-Mälardalen och Filmbasen/Film 
stockholm (stockholms läns landsting) lanserar till-
sammans med teknikföretagen Dagsljus, The line och 

PUBLIKREKORD På TEMPO 
DOKUMENTÄRFESTIVAL
Filmregionen är stolt samarbetspartner till Sveriges största 
festival för dokumentärfilm – Tempo – som slår publikrekord 
2011. Under festivalens sex dagar presenteras totalt 106 film- 
och radiodokumentärer. Några som snabbt säljer ut är Jag är 
min egen Dolly Parton, Kusin Al Fakir och I like it like it was.

SPEKTRA:DOX
På Tempo-festivalen har också Spektra:Dox-projektet sina 
premiärer. Det är ett samarbete mellan fem regionala resurs-
centra i Mälardalen och Filmregionen. Samarbetet inleddes 
2008 med syftet att vidareutveckla regionala filmtalanger. De 
uttagna filmerna har producerats under 2010 på temat ”Här 
och nu”. Filmerna är Blott en dag, The Rhodesian, Börjes 
Colombia, Före/Efter och Hello God – Are You Out There?

LABRADOR TILL CANNES
Fredrikke Aspöcks film Labrador (engelsk titel: Out of 
Bounds) blir uttagen till filmfestivalen i Cannes. Tillsammans 
med övriga debutanter konkurrerar filmen om en Camera 
d’Or. Filmregion Stockholm-Mälardalen är samproducent via 
Gotlands Filmfond. Filmen är inspelad på Gotland.

LOVE DURING WARTIME GOES TRIBECA 
Kärlek från olika sidor av en av världens mest långdragna 
konflikter. Gabriella Biers skildring av kärlek mot alla odds har 
ingredienser av en modern Romeo och Julia-historia för-
lagd till Mellanöstern. Filmen blir uttagen till Amnesty Award 
Section på filmfestivalen CPH:DOX 2010 i Köpenhamn och 
Tribeca Film Festival 2011 (World Documentary Features). 
Producent är Tobias Janson (Story AB).

MARKNADSFÖR REGIONEN I BERLIN
I anslutning till Berlins filmfestival deltar Filmregionens vd Åke 
Lundström och filmkommissionär Ingrid Rudefors i paneldis-
kussioner arrangerade av den internationella samarbetsor-
ganisationen för filmkommissionärer (AFCI). Inom ramen för 
samarbetet Scandinavian Locations deltar Filmregionen i en 
aktivitet på de nordiska ambassaderna i Berlin.

HÖSTEN 2010 VåREN 2011
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INGA LINDSTRÖM-EFFEKTEN: STORT PLUS FÖR 
MÄLARDALENS EKONOMI
Den tyska TV-serien Inga Lindström har genererat ett stort 
ekonomiskt värde för regionen. Effekten är störst i Nyköping 
och andra delar av Sörmland där inspelningen huvudsakli-
gen har ägt rum. Men även Stockholm gynnas av den tyska 
publiksuccén. Det visar en ny rapport framtagen av företaget 
Cloudberry i samarbete med Oxford Research på initiativ av 
Filmregion Stockholm-Mälardalen, Regionförbundet Sörm-
land, Nyköpings kommun, Stockholm Business Region Deve-
lopment och Film i Sörmland.

NYTT EU-STÖD STÄRKER MÄLARDALEN SOM 
FILMREGION
Filmregionen beviljas stöd för ett nytt projekt från eu:s 
regionala utvecklingsfond. Projektet inriktas på att mo-
bilisera offentliga och privata aktörer för att utveckla en 
mer konkurrenskraftig region för film, TV och nya media. 
eu-stödet omfattar drygt fem miljoner kronor under pe-
rioden 2012–2014.

– Det nya projektet betyder att vi kan gå in i nästa fas i 
arbetet med att stärka Mälardalen som en attraktiv region 
för film- och TV-produktioner. Vi fortsätter jobba nära våra 
medlemskommuner för att utveckla deras konkurrenskraft på 
filmfronten. samtidigt växlar vi upp samspelet mellan film och 
nya media, säger Anders Ekegren, ordförande för Filmregion 
stockholm-Mälardalen.

sTOPP en ny form av stöd: Teknikcheckar. samarbetet 
kring teknikcheckarna har skapats för att stärka stödet 
till kort- och dokumentärfilm i huvudstadsregionen. Fler 
företag är välkomna att ansluta sig till samarbetet.

Teknikcheckarna består av sponsring från teknikföretagen i 
form av professionell utrustning och postproduktion. Det sam-
manlagda värdet uppgår till minst 1,3 miljoner kronor. Tek-
nikcheckarna kommer framförallt att ges till unga regissörers 
filmprojekt och/eller till projekt med nyskapande inriktning. 
Teknikcheckarna fördelas till ett antal kort- och dokumentär-
filmsprojekt i Stockholm-Mälardalsregionen under 2011.

REKLAMFILM I NYNÄSHAMN MED 2,5 
MILJONER TITTARE
nynäshamn har dragit stora vinstlotten. I början av maj 
2011 spelar Pampas Produktion in en reklamfilm för 
Postkodlotteriet i kommunen. På försommaren börjar 
den att sändas i TV4-kanalerna. I juni har 2,5 miljoner 
tittare sett filmen. Det innebär ett stort marknadsförings-
värde för kommunen. Men det handlar inte bara om tur. 
Tvärtom. nynäshamn som är medlem i Filmregion stock-
holm-Mälardalen jobbar målmedvetet med att vara en 
attraktiv plats för film och TV.

– sedan vi gick med i Filmregionen har vi fått många förfråg-
ningar och flera inspelningar har blivit verklighet. Reklamfil-
men för Postkodlotteriet är också bra reklam för Nynäshamn. 
Väldigt kul också att produktionen använde sig av vår sta-
tistlista där vi nu har runt 170 personer som har anmält sig, 
säger Liselotte Jons, vik. marknads- och turistchef i Nynäs-
hamns kommun.

RAPPORT OM BARNFILM 
Filmregion Stockholm-Mälardalen låter ta fram en rapport 
om svensk barnfilm: Ge morgondagens Pippi en chans – en 
rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom 
satsningar i stockholm-Mälardalen. Studien som är framta-
gen med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka 
kommun har lämnats in till landstingets kulturnämnd. Svenska 
Dagbladet ägnade rapporten stor uppmärksamhet.

Mer information och rapporten i sin helhet hittar du på 
Filmregionens hemsida frsm.se

NY VD TILL FILMREGION STOCKHOLM-
MÄLARDALEN
Anette Mattsson blir ny VD för huvudstadsregionens produk-
tionscentrum för film – Filmregion Stockholm-Mälardalen. 
Anette kommer närmast från sin tjänst på SF där hon är chef 
för avdelningen Koordination. Hon tillträder sin nya tjänst efter 
årsskiftet 2011–2012.

– Anette Mattsson har en solid bakgrund både som chef på 
stora film- och teknikbolag samt som ordförande för bransch-
organisationer. Hon har ett brett branschperspektiv och lång 
erfarenhet av ledarskapsfrågor. Då de flesta ledande befatt-
ningar i branschen innehas av män, ser vi också det här som 
ett steg i rätt riktning, säger Anders Ekegren, ordförande för 
Filmregion stockholm-Mälardalen.

VICTOR TILL BÄSTA LåNGFILM I STOCKHOLM-
MÄLARDALEN
På Stockholms filmfestival 2011 lanseras ett nytt pris med 
fokus på film i Mälarregionen. Victor, som priset heter, är 
instiftat av Filmregionen tillsammans med branschföreningen 
Filmallians Stockholm-Mälardalen (FAS) samt med stöd av 
Stockholm Business Region och SF. 2011 års Victor tilldelas 
producenten Patrick Ryborn (Fladenfilm) för filmen Himlen är 
oskyldigt blå.

Juryns motivering: I år går priset till en film som närgånget 
och kärleksfullt skildrar (för att anknyta till poeten Gunnar 
Harding) den där sommaren du tror var för längesedan men 
pågår just nu och inom dig.

FILMREGIONEN ÖPPNAR KONTOR I ÖREBRO
Kontoret är plattformen för att utveckla filmen i Örebro-
regionen.

NYA PROJEKT I ÖREBRO 
Filmregionens Örebro-kontor beviljas stöd för ett EU-projekt 
med fokus på att förstärka arbetet med manus- och projekt-
utveckling i Örebro-regionen. Dessutom startar Örebro-kon-
toret det så kallade MUNK-projektet inriktat på musik, under-
hållning, näring och kultur med direktsända rörliga bilder via 
internet. Det senare finansieras bland annat genom regering-
ens satsning på de kulturella och kreativa näringarna.

KOMEDI På ALLVAR: 2011 åRS UPPLAGA AV 
ÖREBRO MANUSKONVENT
Filmregionen arrangerar för andra året Örebro Manus-
konvent – mötesplatsen för Sveriges manusförfattare och 
producenter.

Direkt från Hollywood kommer dramaturgen och experten 
på komedi, Steve Kaplan, för att hålla sitt tvådagarssemina-
rium Comedy Intensive. Kaplan, en av Hollywoods främsta 
experter på komedi, har bland annat undervisat på UCLA, 
Yale och NYU. Sedan flera år är han branschens ledande 
dramaturg inom komedi och arbetar för några av Hollywoods 
främsta produktionsbolag.

KULTURKRAFT STOCKHOLM: 
Stockholmsregionen kraftsamlar för en gemensam satsning 
på kompetensutvecklingen inom de kulturella och kreativa 
näringarna. Film- och TV-branschen har en viktig roll att spela 
i sammanhanget. Därför deltar Filmregion Stockholm-Mälar-
dalen tillsammans med branschorganisationerna Producent-
föreningen och FAS i den gemensamma projektansökan som 
lämnats in till svenska ESF-rådet. Huvudman för projekten är 
Trygghetsrådet TRS.

VåREN 2011 HÖSTEN 2011
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”Det känns fantastiskt att få uppskattning i den region man 
arbetar mest i. Himlen är oskyldigt blå är dessutom en film 
som jag är väldigt stolt över”, säger Patrick Ryborn som får 
ta emot filmpriset Victor från Anette Mattsson, Filmregion 
Stockholm-Mälardalens tillträdande vd som börjar nya job-
bet i januari 2012. Nyheten uppmärksammas bland annat av 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och SVT ABC.

VÄRLDSPREMIÄR I STOCKHOLM FÖR  
THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
En milstolpe som heter duga. Millennium-trilogin har varit en 
enorm resa för Stockholm-Mälardalen. En resa som praktiskt 
taget har omfattat hela världen. Julklappen kommer helt följd-
riktigt i december. Då är det världspremiär för den amerikan-
ska produktionen – i Stockholm!

PREMIÄR FÖR THE STIG-HELMER STORY
Inspelningen ägde rum under hösten 2010 på flera platser i 
Stockholm. Gotlands Filmfond är samproducent. Sverigepre-
miär: juldagen 2011.

Fotografier på sidan 83
rad 1: Mia Carlsson (Allt flyter), Nordisk Film (Himlen är oskyldigt 
blå), Carl-Johan Söder (Anno 1790)
rad 2: Stefan Bremer (Iris), Robin Garefelt (På bar gärning), 
Nordisk Film (Labrador)
rad 3: Nordisk Film (PUSS), Nordisk Film (Millennium), Fredrik 
Hjerling (The Stig-Helmer story, ©2011 Viking Entertainment AB)
rad 4: Alexander Westergårdh (Tänk att få vakna), Nordisk Film/
Göran Hallberg (Kenny begins), Per Larsson (Såja min älskling)
rad 5: Johan Paulin (Arne Dahl/A-gruppen), Rolf Nordin (Anno 
1790), FRSM (Isdraken)

Omslag framsida
a: Omslag (Arne Dahl/Misterioso)
g: Filmaffisch (Hotell Gyllene Knorren)
t: Mia Carlsson (Allt flyter)
h: Filmaffisch (Änglavakt)
e: Nordisk Film (PUSS)

Omslag baksida
Alexander Pihl

Omslagsflik
rad 1: Per Larsson (Såja min älskling), Nordisk Film (Himlen är 
oskyldigt blå), Mia Carlsson (Allt flyter)
rad 2: Lena Lahti (Isdraken), Jonas Feinberg/FRSM (Iris), Nordisk 
Film (Labrador)
rad 3: Nordisk Film (Millenium), Nordisk Film (PUSS), Fredrik 
Hjerling (The Stig-Helmer story, ©2011 Viking Entertainment AB)
rad 4: Rolf Nordin (Anno 1790), Robin Garefelt (På bar gärning), 
Mia Carlsson (Allt flyter)
rad 5: Jacob Jørgensen (Kvarteret Skatan reser till Laholm ©2012 
AB Svensk Filmindustri), Alexander Westergårdh (Tänk att få 
vakna), Johan Paulin (Arne Dahl/A-gruppen)
rad 6: Johan Paulin (Änglavakt), Stefan Bremer (Iris), Nordisk 
Film/Göran Hallberg (Kenny begins)

Filmregion Stockholm-Mälardalen har gjort sitt bästa för att kon-
takta distributörer och produktionsbolag; skulle vi ändå ha missat 
någon så ber vi om ursäkt.

HÖSTEN 2011 BILDKÄLLOR
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British AcAdemy of film, television And Arts (BAftA) 2011

Bästa icke-engelskspråkiga film: Män soM hatar kvinnor
producent: sören staermose (YellowBird)

PAlm sPrings internAtionAl film festivAl, UsA, 2010

puBlikpriset för Bästa film: Män soM hatar kvinnor

gUldBAggAr 2010

Män soM hatar kvinnor
Bästa film

Bästa kvinnliga huvudroll: noomi rapace
BiopuBlikens film

gUldBAgge 2011

hiMlen är oskyldigt blå
Bästa manliga Biroll: peter dalle 

toronto internAtionAl film festivAl 2010

hiMlen är oskyldigt blå uttagen till i sektionen contemporarY world cinema 
producent: patrick rYBorn (fladenfilm)

regissör: hannes holm

emmy,  
AcAdemy of television Arts & sciences, 2011

Bästa miniserie: MillenniuM (tv-versionen)

Best nArrAtive feAtUre Among Us 2011,  
tAllAhAssee filmfestivAl, floridA

änglavakt
producenter: mikael flodell (drama svecia) och peter possne (sonet film)

regissör: Johan Brisinger

Best drAmAtic feAtUre 2011,  
Byron BAy, AUstrAlien

änglavakt

Best PictUre 2011,  
new hoPe film filmfestivAl, PennsylvAniA

änglavakt

world docUmentAry feAtUres,  
triBecA film festivAl 2011

love during WartiMe
producent: toBias Janson (storY aB).

regissör: gaBriella Bier

BästA BArnfilm 2011,  
internAtionellA BArn- och UngdomsfilmfestivAlen i UleåBorg

iris
finländsk producent: mats långBacka (långfilm productions oY)

svensk co-producent: Jon lindström (street movies aB)
regissör: ulrika Bengts

Best docUmentAry film 2010, filmfestivAlen i sevillA

last Chapter
peter torBiörnsson

sAmmA år UtvAld till idfA, världens störstA 
dokUmentärfilmsfestivAl i AmsterdAm

 
göteBorg internAtionAl film festivAl 2010, 

the norwegiAn short film festivAl 2010, 
nordisk PAnorAmA – 5 cities film festivAl 2010, 

montreAl world film festivAl  
(montreAl internAtionAl film festivAl) 2010, 

internAtionAl rome film festivAl 2010, 
AArhUs filmfestivAl 2010

FaCing genoCide 
producenter: toBias Janson, david aronowitsch och JennY örnBorn (storY aB)

Amnesty AwArd section,  
filmfestivAlen cPh:doX 2010 i köPenhAmn

love during WartiMe
producent: toBias Janson (storY aB)

regissör: gaBriella Bier

cinéfondAtion 
filmfestivAlen i cAnnes

labrador (engelsk titel out oF bounds)
producent: thomas heinesen (nordisk film production)

regissör: frederikke aspöck. gotlands filmfond är samproducent.

grAnd Prize – the golden stAr,  
filmfestivAlen i mArrAkech, decemBer 2011

labrador (engelsk titel out oF bounds)
producent: thomas heinesen (nordisk film production)

regissör: frederikke aspöck. gotlands filmfond är samproducent.

victor 2011 
 BästA långfilm ProdUcerAd och insPelAd i mälArdAlen

hiMlen är oskyldigt blå
producent: patrick rYBorn (fladenfilm)

Priser och utmärkelser
Filmregionens samproduktioner – både dem som vi arbetat med direkt eller indirekt via våra investerings-
bolag – har genererat flera priser och utmärkelser. I hård konkurrens har de kvalificerat in till nationella och 
internationella filmfestivaler. Några exempel.

omslagsbilder: se bildkällor sid 103
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