
           !

Film Capital Stockholm  
Verksamhetsberättelse 2019 

Huvudstadsregionens filmfond – en samarbetsorganisation 
inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på 
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Det här är Film Capital Stockholm 
Vision 
Att vara den självklara europeiska partnern för nationella och internationella film- och TV-
produktioner samt stimulera innovation inom rörlig bild. 

Verksamhetsområden 
I. Filmfinansiering 
Vi samproducerar och investerar i film och TV-drama. 

II. Filmkommission 
Genom vår filmkommissionära service förenklar vi för inspelning av film, TV och reklamfilm 
samt marknadsför regionen som inspelningsplats. 

III. Utveckling 
Vi framtidssäkrar branschen genom bl.a. kompetensutveckling, samarbeten och stöd. 

Medlemmar i den ekonomiska föreningen 
Film Capital Stockholms mål har varit att stärka långsiktig finansiering genom 
Samverkansavtal under minst 3 år per medlem. I avvaktan på filmutredning inom både 
Stockholms stad och Region Stockholm med översyn av ett gemensamt uppdrag har 
Samverkansavtalet på minst 3 år bordlagts. 

Under år 2020 finns nu en uttalad viljeinriktning att skapa närmare samarbete i uppdraget 
kring film i Region Stockholm och Stockholm stad. Fokus på filmfrågan är tydligt uttalad och 
därmed är 2020 ett omformande år. 

Medlemmar under 2019 
Danderyds kommun 
Filmallians Stockholm-Mälardalen (FAS) 
Köpings kommun 
Region Gotland 
Sala kommun 
Solna Stad/Stiftelsen Filmstadens Kultur 
Stockholms stad 
Åland 

 
 

 
 

!  3



  !
Investeringar i samproduktioner 

Mål: Investeringssumman för samproduktioner inom film, TV och rörlig bild via nätverk av 
investeringsbolag ska under året uppgå till minst 10 miljoner kr. (beslutade investeringar 
under året). 

Resultat: Under året togs beslut om en total investeringssumma på 5 miljoner kr., vilket 
kraftigt understiger målet.  

Orsaker: Beslut om en halverad filmfond från Stockholms stad meddelades under pågående 
verksamhetsår (mars 2019). 

Under 2019 beslutade Gotlands Filmfond om att investera 2 miljoner kr i en produktion. 
Under 2018 beslutade fonden om 6,7 mkr investerat i fyra produktioner, bland annat 3 mkr till 
spelfilmen Rymdskatten. Då denna produktion har skjutits upp, drogs investeringen tillbaka 
under året och produktionsbolaget B-Reel Films fick anvisning om att söka igen vid ett 
senare tillfälle. Gotlands Filmfond har inte skjutit till nya pengar under 2019 utan har använt 2 
av dessa 3 mkr till Andra sidan.  

Privata filmfonden Spellbound Capital AB har avvaktat möjlig samgång med annat privat 
filmfinansieringsnätverk – ett arbete som pågått sedan hösten 2018. Inga filminvesteringar 
har utlysts i avvaktan på ev. nya ägare av bolaget. 

Årets investeringar, som redovisas nedan, har beslutats om inom Stockholm Film Fund och 
Gotlands Filmfond. Besluten gäller fyra investeringar i samproduktioner (totalt fyra 
produktioner).  

 !  
         Bengt Braskered har skrivit manus och Sverrir Gudnason spelar Haijby i Haijbyaffären 
          Foto: Johan Paulin / SVT 
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Stockholm Film Fund: 3 investeringar under 2019 

* Investeringen i Psykos i Stockholm blir sammanlagt 500 000 kr. (150 000 kr. beslutades om under 
2018) 

Gotlands Filmfond: 1 investering under 2019 

           TOTAL:     5 000 000 

Antalet investeringar och investeringssummorna har under året fördelats jämt mellan spelfilm 
och TV-serier: 2 650 000 kr investerades i två spelfilmer och 2 350 000 kr i två TV-serier. 

!  
Inspelning av skräckfilmen Andra sidan på Gotland               Foto: Hugo Andersson 

Produktion Kategori Producent Investering (kr.)

Haijbyaffären – en 
kärlekshistoria

TV-serie / Drama i 
epok

Lena Rehnberg / StellaNova 
Film 1 650 000

Psykos i Stockholm Spelfilm / Drama Anna-Maria Kantarius / 
Garagefilm International 350 000*

Top Dog TV-serie / Drama, 
crime

Anna Wallmark / Filmlance 
International 1 000 000

TOTAL 3 000 000

Produktion Kategori Producent Investering (kr.)

Andra sidan Spelfilm / Skräck
Gila Bergqvist Ulfung / 
Breidablick Film Produktion 
(Moving Sweden projekt)

2 000 000

TOTAL 2 000 000
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Stöd från Film Capital Stockholm 
Ett av målen för verksamheten under 2019 var att stöd skulle uppgå till minst 10 % av Film 
Capital Stockholm AB:s budget. Stödet under 2019 uppgick till 638 400 kr., d.v.s. 7,1 % av 
budget. 

Stöd som delats ut 2019 

* Ett totalt stöd på 500 000 kr. har getts till TV-serien, där första halvan betalades ut under 2018. 

Utdelat stöd per år 

Stöd Summa (kr.)

Produktionsstöd från Köpings kommun via FCS till TV-serien 
Kronvittnet* 250 000

Kreatörsstöd Smart Kreativ Stad 259 400

Manusstipendium Efter Bergman 25 000

Tempo pitch 30 000

StDH pitch 10 000 

Anna-priset 10 000

Greenlight (referensgrupp) 54 000

TOTAL  638 400

År Summa (kr.)

2014 130 000

2015 2 044 000

2016 1 890 000

2017 1 022 720

2018 1 069 200

2019 638 400

TOTAL 6 794 320
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Efter Bergman är ett manusstipendium för nordiska filmskapare 

Samproduktioners spend i regionen: 89 mkr 
De fyra produktioner som Film Capital Stockholm och dess nätverk av investeringsbolag 
beslutade om att investera i under 2019, beräknas sammanlagt vid inspelningarnas slut ha 
spenderat närmare 89 milj. kr. i regionen på bl.a. löner, location, utrustning, hotell och resor. 
Spenden i Stockholm utgör ca 87 milj. kr. och spenden på Gotland drygt 2 milj. kr. Dessa 
summor baseras på slutliga siffror (80 % av totalsumman) och prognoser (20 %) från 
produktionsbolagen. 

Den totala investeringen i dessa samproduktioner är 5 milj. kr. Det innebär att för varje 
satsad krona får regionen tillbaka närmare 18 kr. i form av spend. Alltså 18 gånger 
investeringen! 

I tabellen nedan har spenden delats upp på olika kostnadsposter. Vi ser att mer än hälften av 
spenden, ca 54 %, läggs på lokal arbetskraft. Det innefattar löner till bl.a. producenter, 
regissörer, filmarbetare och skådespelare och även inhyrda tjänster som advokater och 
revisorer.  

En stor post på knappt 13 % är efterproduktion, vilket inkluderar bl.a. klippning, ljudeffekter, 
visuella effekter och musik. Över 5 % av spenden läggs på förproduktion som består av 
utvecklingskostnader och filmrättigheter. Produktionsbolagen har lagt nästan 9 % av 
spenden på distribution vilket inkluderar bl.a. marknadsföring och export. Även 
distributionsbolagen lägger pengar på distribution – en spend som inte syns här. Drygt 5 % 
läggs på scenografi, kostym och mask och knappt 5 % på teknisk utrustning. Resterande 10 
% består av location/studio, produktionskontor, hyrbilar, resor, hotell och måltider. 

Fördelning av spenden (80 % slutlig, 20 % prognos) på olika poster 
Spendpost Summa (milj. kr.) Andel av total

Förproduktion & inspelning  69,7  78,6 %
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Jämställt inom samproduktioner 
Statistiken nedan baseras på de fyra produktioner som Film Capital Stockholm under 2019 
beslutat om att samproducera via nätverket av investeringsbolag. Med olika metoder mäter vi 
antal och andel kvinnor och män i yrkeskategorierna producent, regissör och manusförfattare 
i samproduktionerna. Vi redovisar på samma sätt som tidigare år trots att underlaget är 
mindre i år. 

Samproduktionerna har i år en övervikt av antal kvinnor – 10 kvinnor och 7 män har någon 
av rollerna producent, regissör och manusförfattare. Räknar man bort de dubbla roller som 
flera har som regissör och manusförfattare blir antalet individer 9 kvinnor och 5 män. 

Antal och andel kvinnor och män i produktionerna per yrkeskategori 

 !  

Tabellen ovan visar att det är ungefär lika många män som kvinnor som är regissör och 
manusförfattare, och att fler kvinnor är producent. Exempel på hur andelen räknas fram: 
Andelen kvinnliga regissörer (50 %) räknas fram genom att dela antalet kvinnliga regissörer 
(3) med totala antalet regissörer (6). 

Antal och andel produktioner med kvinna resp. man i varje yrkeskategori 

!  

- Löner / lokal arbetskraft 47,4 53,6 %

- Scenografi, kostym/mask 4,8 5,4 %

- Förproduktion / utveckling 4,6 5,1 %

- Teknisk utrustning 4,2 4,7 %

- Location/studio, produktionskontor 3,9 4,4 %

- Hyrbilar 1,5 1,7 %

- Resor 1,2 1,3 %

- Hotell 1,1 1,3 %

- Måltider 1,0 1,1 %

Efterproduktion 11,3 12,8 %

Distribution 7,7 8,6 %

TOTAL 88,7  100 %
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Alla fyra produktioner har minst en kvinna som producent, medan en produktion även har en 
manlig producent. Andelen produktioner med minst en kvinna som regissör eller 
manusförfattare var ungefär lika stor som andelen produktioner med minst en man i dessa 
roller. Exempel på hur andelen räknas fram: Andelen produktioner med minst en kvinnlig 
regissör (75 %) fås genom att dela antalet produktioner med minst en kvinnlig regissör (3) 
med totala antalet produktioner (4). 

Investeringssummor uppdelade på kvinnor och män inom varje yrkeskategori 

!  
* Investeringssumman utgörs av de summerade investeringarna för alla produktioner som har en eller 
flera kvinnor resp. män som producent, regissör och manusförfattare. I de fall en produktion har både 
män och kvinnor inom en yrkeskategori har investeringssumman delats upp utifrån antalet män och 
kvinnor. T.ex. för en produktion med två kvinnliga och en manlig producent, har 2/3 av 
investeringssumman lagts under Kvinna och 1/3 under Man. 
** Totala investeringssumman för de 4 produktionerna är 5 milj. kr.    
*** Investeringssumman delad på antalet produktioner med minst en kvinna resp. man, t.ex. 
'Snittinvestering per produktion' för de 3 produktioner med en kvinna som regissör räknas fram som 
2,5 mkr / 3. 

Tabellen ovan visar hur storleken på investeringarna i samproduktionerna skiljer sig för män 
och kvinnor inom varje yrkeskategori. Både 'Investeringssumma' och 'Snittinvestering per 
produktion' visar att investeringspengarna gått mest till kvinnliga producenter, ungefär lika 
mycket till kvinnliga och manliga regissörer och mer till manliga manusförfattare.  

Filmkommissionära verksamheten 
Mål: Det filmkommissionära arbetet ska möjliggöra/underlätta för minst 50 internationella 
och 70 nationella produktioner inom film, TV och rörlig bild i regionen. 

Resultat: Kommissionär service gavs under 2019 till 45 internationella och 30 nationella 
produktioner. Målet är därmed inte uppnått för nationella produktioner och nästan uppnått för 
internationella produktioner. 

En av filmkommissionens viktigaste uppgifter är att förenkla för film- och TV-inspelningar i 
regionen. Under 2019 har filmkommissionen hjälpt 23 svenska TV-serier och 7 svenska 
spelfilmer med inspelningar i Stockholm. Det visar den drastiska förändringen som har ägt 
rum från spelfilm till TV-serier. Det finns mer finansiella resurser i västra Götaland varför det 
där spelas in fler spelfilmer. Exempel på svenska TV-serier är Älska mig, Fartblinda, Box21, 
We got this, Vår tid är nu, Kalifat och Partisan. 

Kommissionen har gett kommissionär service i Stockholm till ca 45 internationella 
inspelningar (spelfilm, dokumentärfilm, kortfilm, tv-drama, tv-underhållning och reklamfilm). 
Enbart en större internationell produktion har haft inspelning i Stockholm under året: 
spelfilmen The Postcard Killings. Det är en engelsk-amerikansk produktion som baserar sig 
på Liza Marklunds och James Pattersons bok Postcard Killers och som filmade ca tio dagar i 
Stockholm i maj månad. 
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Nordic Film Commissions 
Efter en lyckad reception på svenska ambassaden i London i december 2018, bestämde sig 
Island för att vara med i vårt nätverk för filmkommissionärer i Norden. I februari 2019, 
beslutades nätverkets nya namn, Nordic Film Commmissions (tidigare Scandinavian 
Locations). Ett namn som ligger i linje med vår målsättning att Nordiska rådet ska finansiera 
vår verksamhet att marknadsföra Norden som inspelningsplats i internationella 
sammanhang. Vi har tagit fram nya tydliga strategiska mål och riktlinjer för hur vi arbetar och 
i höstas lanserade vi en ny hemsida. http://nordicfilmcommissions.com. 

Nordiska rådet röstade 2019 ja för att utreda om man ska stödja en nordisk filmkommission 
som marknadsför Norden som inspelningsplats. Vi har tagit fram ett förslag och en budget 
som de nu granskar och vi hoppas på ett positivt beslut under 2020. Detta skulle ge helt nya 
möjligheter och mer muskler för att gemensamt marknadsföra oss på internationella arenor –
en förutsättning om Sverige t.ex. får produktionsincitament under 2020.  

Produktionsincitament 
Under året har filmkommissionen gemensamt med en arbetsgrupp drivit frågan om 
produktionsincitament för film och TV vidare. Följande insatser har Filmkommissionen/Film 
Capital Stockholm varit delaktiga i: SVT Kulturnyheterna, panel i Almedalen och en panel 
under Stockholms filmfestivals FCS branschdag. Vi förberedde även en hearing i riksdagen i 
januari 2020. 

FCS branschdag under Stockholm Filmfestivals industridagar 
Under Stockholms filmfestival anordnade Film Capital Stockholm en branschdag. Den 
riktades främst till filmarbetare som kunde få nyttig information om de förändringar och det 
arbete som görs för att förbättra för filmbranschen i Stockholm. 

Utbildningar 
Under året har filmkommissionen initierat två flaggvaktsutbildningar i Stockholm och en på 
Gotland. I utbildningarna ingår förutom flaggvaktskurs även HLR och grundläggande 
kunskap i arbetsmiljölagen. Kursdagarna är mycket uppskattade av branschen. 
Filmkommissionen har de 3 senaste åren initierat utbildning av 50 elektriker som tagit 
Skyliftcertifikat, 30 filmelektriker som tagit Teleskoplastcertifikat och 120 platschefer / 
assistenter som gått flaggvakts- och säkerhetsutbildning.  

Speed dejting  
Det råder stor brist på många funktioner till filminspelningar, t.ex. platschefer och location 
scouts. Tillsammans med Arbetsförmedlingen genomförde vi en s.k. speed dejting för att 
attrahera fler talangfulla platschefer/locationsscouts till filmbranschen. Försöket var mycket 
lyckat och resulterade i tio personer som direkt kunde rekommenderas till filmbranschen 
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samt ett 30-tal som var intressanta. Önskemålet är nu att hålla en helgkurs i platschef / 
scouting som skulle delfinansieras av Arbetsförmedlingen.  

Polisen 
På polisens begäran tog filmkommissionen fram en policy för hur polisiära frågor ska 
hanteras i samband med filminspelning. T.ex. hur man söker tillstånd för att använda sirener 
och polisbilar, och hur man anskaffar och handskas med polisuniformer. Polisens juridiska 
avdelning ska se över förslagen. 

Trafikkontoret 
Trafikkontoret har fått justera sitt generösa regelverk då flera filmproduktioner har överskridit 
sina gränser. De har nu tillsammans med polisen tagit fram nya tydligare riktlinjer på vad som 
gäller för ansökan av filminspelning. Det uppskattas även av filmbranschen.  

Ny hemsida  
En ny hemsida lanserades strax innan sommaren. Hemsidan innehåller tydliga uppgifter om 
tillstånd, finansiering, produktionsbolag m.m. och har inneburit en viss lättnad på 
filmkommissionen och färre antal mail med dessa frågor från internationella produktioner. 

Internationella arenor där Film Capital Stockholm 
marknadsförts 
Film Capital Stockholm marknadsför regionen och svensk filmbransch gentemot 
internationella aktörer i olika sammanhang i Sverige, Skandinavien och internationellt. 

Internationella event där Film Capital Stockholm deltagit 2019  

Event Syfte Datum

Berlin International 
Film Festival, 
Tyskland Möte med filmkommissionärer i Europa. februari

Göteborg Film 
Festival

Filmpolitiskt toppmöte, Startsladden, Nordic Film Market 
och TV-drama days. februari

IIFTC, Mumbai, 
Indien Filmkommissionären deltar i filmmässan. februari

Cannes Film 
Festival, Frankrike

Hade gemensam paviljong med Norge. Ordnade FCS 
mingel och lanserade ny show reel för Stockholm 
Filmkommission i samarbete med Stockholm stad.  
Nätverkade med svenska och utländska filmbranschen. 
Marknadsförde Sverige/vår region som inspelningsplats. 
Vann Cannes juryns pris för bäst inredda paviljong. Hade 
ett stort antal besökare trots dåligt väder. Anordnade en 
lyckad och välbesökt gemensam tillställning för den 
Nordiska filmkommissionen. maj
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Utöver dessa internationella arenor, deltar Film Capital Stockholm i nationella event i Sverige 
där organisationen och regionen marknadsförs. Exempel är deltagande i Stockholm 
Filmdagar, Bergmanveckan på Fårö och Malmö Filmdagar. Fler event nämns under 
Aktiviteter inom talang- och kompetensutveckling. 

 

!  

Premiärer och publiksiffror 
I tabellen nedan visas premiärdatum och antal sålda biobiljetter och antal TV-tittare för Film 
Capital Stockholms samproduktioner som hade premiär i Sverige under 2019.  

!  

Samproduktioner med premiär under 2019 och deras publiksiffror 

Filmfestivalen i 
Haugesund, Norge

Scandinavian debutpitch: Två STHLM Debutprojekt 
deltog i pitchworkshop och i pitchen som Beata 
Mannheimer modererade. augusti

C21
FCS var branschackrediterad deltagare vid internationell 
TV konferens i London.

novembe
r

Stockholms 
filmfestival

Se nedan under Aktiviteter inom talang- och 
kompetensutveckling.

novembe
r

Film Focus London, 
England

Filmkommissionen ska marknadsföra vår filmregion 
under denna Location-mässa. 

decembe
r

Produktion Premiär Kategori Publik (antal sålda biobiljetter / 
TV-tittare)

Andrei Tarkovsky: 
A cinema prayer

Världspremiär 
Venedigfestivalen 30 
aug (Sverige-premiär 
aug 2020)

Dokumentärfilm n/a

Aniara 1 feb (bio) Spelfilm 14 701 biobesökare på 947 
visningar

Den inre cirkeln 22 mar (Viaplay) TV-serie Data ej tillgänglig från ViaPlay*

!  12



  !

* Enligt produktionsbolaget fick Viaplay 99 000 nya abonnenter det kvartal som serien hade premiär 
(enbart en till serie hade premiär samma period) och Viaplay har beställt utveckling av två säsonger 
till. Säsong 1 har sålts till 26 länder, bl.a. Brasilien och Ryssland.  
** Produktionsbolaget har av Viaplay fått veta att Älska mig med marginal är Viaplays (i hela Norden) 
mest sedda originalserie en premiärhelg någonsin. Serien hade ca 30 procent fler startade strömmar, 
såväl som unika tittare, som den tidigare toppnoteringen. 

Film Capital Stockholm har i uppdrag att ta beslut om samproduktioner inom tre olika 
kategorier, vilket bidrar till att skapa ett brett spektrum av film och TV: 

 i) produktioner som ger kommersiell vinst 
ii) som ger bred marknadsföring eller stor spend 
iii) som behandlar ett angeläget ämne. 

Filmfestivaler och utmärkelser 
Här följer ett urval av deltagande i filmfestivaler samt utmärkelser som vunnits/nominerats till 
under 2019 för produktioner som Film Capital Stockholm samproducerat eller gett stöd till.  

På Guldbaggegalan i januari 2020 fick fyra samproduktioner tillsammans 15 nomineringar 
och vann åtta guldbaggar. Aniara vann priset inom alla fyra nomineringar, Eld och lågor fick 
två pris av sex nomineringar och Om det oändliga fick en vinst av fyra nomineringar. Hasse & 
Tage – En kärlekshistoria fick en nominering. Dokumentärfilmen Josefin & Florin som fick 
utvecklingsstöd från FCS via Tempo pitchtävling 2016, vann guldbaggen för Bästa klippning. 

Värt att nämna är att våra samproduktioner Andrei Tarkovsky: A cinema prayer och Om det 
oändliga båda deltagit i tävlan och haft världspremiär på filmfestivalen i Venedig under 2019. 
Det är första gången som våra samproduktioner är med i tävlan i den festivalen. 

Dröm 17 aug (SVTPlay) Spelfilm 43 828 tittare / avsnitt i snitt

Efter floden 24 aug (SVT) Dokumentärfilm

Eld och lågor 14 feb (bio) Spelfilm 38 640

Fartblinda 19 aug (C More) 
2 sep (TV4 / TV4 Play) TV-serie 393 000 / avsnitt i snitt (TV4)

Hasse & Tage – 
En kärlekshistoria

6 sep (bio) Dokumentärfilm 151 852

Innan vi dör 2 13 okt (SVT) TV-serie 1 050 000 tittare / avsnitt i snitt 
(SVT)

Kurs i 
självutplåning

1 nov (SVT) TV-serie 88 000 tittare / avsnitt i snitt 
(SVT)

Om det oändliga
15 nov (3 sep 
världspremiär på 
Venedigfestivalen)

Spelfilm 26 214

Stockholm 5 jul (bio) Spelfilm 6 690

Älska mig

11 okt (SVT, Viaplay)

TV-serie

584 000 tittare / avsnitt i snitt  
(SVT, för avsnitt 1-3) 
271 200 / avsnitt i snitt 
(SVTPlay) 
Data ej tillgänglig från ViaPlay**
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Andrei Tarkovsky: A cinema prayer 
UTMÄRKELSER: 
• Venice Film Festival, Italien – nominerad till Best Documentary on Cinema (Venezia 

Classici Award) 
• São Paulo International Film Festival, Brasilien – nominerad till Best Film (New Directors 

Competition) 

FESTIVALER: 
• Venice Film Festival – världspremiär aug 2019 (deltog i sektionen Venedig Classics) 
• Bosphorus Film Festival, Turkiet  
• Sao Paulo IFF, Brasilien  
• Taipei Golden Horse Film Festival, Taiwan 
• RIDM Montreal, Kanada  
• Cinemania Fest, Kanada  
• Tallinn Black Nights Film Festival, Estland 
• International Documentary Filmestival Amsterdam, Nederländerna 
• International Film Festival of India, Goa, Indien 
• Porto/Post/Doc, Portugal 
• Cinema Vérité, Iran 
• FEST Belgrade International Film Festival, Serbien  
• FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM, Mexiko 
• Cartagena de Indias International Film Festival - FICCI, Kolombia  
• Ljubljana Documentary Film Festival, Slovenien  
• ZagrebDox, Kroatien 
• CPH:DOX, Danmark 
• Vilnius International Film Festival, Litauen 
• Hong Kong International Film Festival 
• CinéDOC-Tbilisi, Georgien 
• Docaviv International Documentary Film Festival, Israel 
• Espoo Ciné International Film Festival, Finland 
• Flatpack Festival, Storbritannien  
• goEast, Tyskland  
• Docs Against Gravity Film Festival 
• Midnight Sun Film Festival, Finland 

Aniara 
UTMÄRKELSER/FESTIVALER: 
• Guldbagge 2020: Bästa regi, Bästa kvinnliga huvudroll, Bästa kvinnliga biroll, Bästa 

visuella effekter 
• Golden Trailer Awards, USA – vann Best Foreign Independent 
• Trieste Science+Fiction Festival, Italien – vann Best International Science Fiction Film 

(Asteroid Award) 
• Uruguay International Film Festival – vann Best Director / International Competition, 

nominerad till Best Film / International Competition 
• Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA – nominerad till Best 

International Film (Saturn Award) 
• Buenos Aires International Festival of Independent Cinema, Argentina – nominerad till 

Best Film/International Competition 
• Göteborg Film Festival – nominerad till Best Nordic Film 
• Jerusalem Film Festival, Israel – nominerad till International First Film (FIPRESCI Prize) 
• European Film Awards – nominerad till European Discovery 2019 
Ytterligare festivaler och utmärkelser under 2018 har redovisats tidigare. 

Den inre cirkeln 
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UTMÄRKELSER: 
• Göteborg Film Festival – nominerad till Nordisk Film och TV-fondens pris för Bästa manus 

FESTIVALER: 
• Göteborg Film Festival 
• Lübecks filmfestival (Nordiska filmdagarna) 

Eld och lågor 
UTMÄRKELSER: 
• Guldbagge 2020: Bästa kostym, Bästa musik 
• Guldbaggenominering 2020: Bästa foto, Bästa mask/smink, Bästa scenografi, Bästa 

visuella effekter 
• International Film Music Critics Award (IFMCA) 2020 - nominerad till Best Original Score 

for a Comedy Film 
• Neuchâtel International Fantastic Film Festival - nominerad till Best European Fantastic 

Feature Film 

Hasse & Tage – En kärlekshistoria 
UTMÄRKELSER: 
• Guldbaggenominering 2020: Guldbaggens publikpris 

FESTIVALER: 
• Premiär på Båstad Lilla Filmfestivalen i Båstad 2019 
• Skövde Filmfestival 

Om det oändliga 
UTMÄRKELSER: 
• Guldbagge 2020: Bästa scenografi 
• Guldbaggenominering 2020: Bästa film, Bästa regi, Bästa manus 
• Venice Film Festival, Italien – vann Best Director / Silverlejonet (Roy Andersson) 
• Venice Film Festival – nominerad till Best Film / Guldlejonet 
• Film Festival Cologne, Tyskland – nominerad till Hollywood Reporter Award 
• Seville European Film Festival, Spanien – nominerad till Best Film (Golden Giraldillo) 

FESTIVALER: 
• Venice Film Festival – världspremiär aug 2019 
• Film Festival Cologne, Tyskland 
• Seville European Film Festival, Spanien  
• Toronto IFF, Kanada 
• Reykjavik IFF, Island 
• Baska Sinema Ayvalik FF, Turkiet 
• Nouveau Cinema Montreal, Kanada 
• Viennale FF, Österrike 
• Thessaloniki IFF, Grekland 
• Rotterdam Filmfestival, Nederländerna 
• Listapad Film Festival, Vitryssland 
• Cairo IFF, Egypten 
• Los Cabos, Mexiko 
• Mar Del Plata, Argentina 
• International Film Festival India 
• Sevilla Filmfestival, Spanien 

Scheme Birds (STHLM Debut film) 
UTMÄRKELSER: 
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• Tribeca Film Festival, New York – vann Best Documentary Feature samt New 

Documentary Director Award (pris till Ellen Fiske och Ellinor Hallin) 
• Sidewalk Film Festival, Storbritannien – vann Best Documentary Feature 
• Cork International Film Festival, Irland – nominerad till Cinematic Documentary Award 
• Denver International Film Festival, USA – nominerad till Best Documentary (Maysles 

Brothers Award) 
• Dokufest International Documentary and Short Film Festival – nominerad till International 

Dox Award 
• Zurich Film Festival, Schweiz – nominerad till Best International Documentary Film 

(Golden Eye) 

Stockholm 
UTMÄRKELSER: 
• Canadian Screen Awards, CA - vann Achievement in Hair och Adapted Screenplay. 

Nominerad till Achievement in Costume Design, Achievement in Editing, Achievement in 
Sound Editing och Achievement in Visual Effects. 

• Canadian Society of Cinematographers Awards – vann CSC Award for Theatrical Feature 
Cinematography 

• Method Fest – vann Best Actor (Ethan Hawke). Nominerad till Best Actress (Noomi 
Rapace) 

• Directors Guild of Canada – nominerad till Outstanding Directorial Achievement 

Älska mig 
UTMÄRKELSER: 
• Riagalan (galan framskjuten till hösten 2020) - nominerad till Årets programidé och Årets 

berättare (Josephine Bornebush) 
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Aktiviteter inom talang- och kompetensutveckling 
Flera aktiviteter inom utveckling görs i samarbete med filmregionerna (resurscentra) Film 
Stockholm/Filmbasen, Film på Gotland, Film i Skåne, samt andra aktörer såsom Stockholms 
filmfestival och Tempo Dokumentärfestival. 

STHLM Debut 
• STHLM Debut tillsammans med Filmbasen/Film Stockholm och Stockholms 

filmfestival vänder sig till långfilmsdebuterande regissörer och deras producenter  
• Omgång 8 (2019-2020) startades i augusti 2019 med 5 deltagande projekt (3 

spelfilmer, 2 hybrider) 
• Omgång 7 (2018-2019) avslutas under året 
• STHLM Debut-filmen Scheme Birds (omgång 6 / 2017-2018) har vunnit flera 

utmärkelser (se avsnittet Filmfestivaler och utmärkelser) 

!  
De utvalda regissörerna i årets STHLM Debut
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Stockholms filmfestival 
Under Stockholms filmfestival ska Film Capital Stockholm anordna en eftermiddag för 
branschen med panel om produktionsincitament, info från Polisen och Trafikkontoret om 
inspelningar (nya riktlinjer, tillståndsprocessen, m.m.), info om Stockholms nya 
Filmarbetarutbildning, samt info från Netflix om framtiden, utmaningar, möjligheter m.m. 
Även STHLM Debut Work in Progress samt mingel med modererat samtal, Scandinavian 
Sharing med STHLM Debutdeltagare och Film i Skånes deltagare i Producing People om 
erfarenheter och lärdomar.

Tempo dokumentärfestival 
Film Capital Stockholm samarbetar sedan flera år med Tempo dokumentärfestival – 
Sveriges största festival för dokumentära uttryck. På festivalen i mars arrangerades 
Tempo pitch tillsammans med SVT och Svenska Filminstitutet (SFI). Vinnare i år var Maria 
Fredriksson med sin dokumentärfilm Miraklet i Gullspång. 
Vi arrangerade även seminariet Samtal pågår, ett samtal om att vårt filmarv skapas nu, 
bl.a. tillsammans med Filmbasen, OFF samt TIC - Tempo Impact Conference.

Manusstipendium Efter Bergman (i samarbete med Film på Gotland) 
Film Capital Stockholm i samarbete med Film på Gotland återupplivade förra året 
manusstipendiet Efter Bergman i samband med att Ingmar Bergman skulle fyllt 100 år. 
Efter Bergman är ett residens på Fårögårdarna som tilldelas en nordisk manusförfattare. 
Kriterier: långfilm, 1:a eller 2:a långfilmen, knuten till etablerad producent. I residenset 
ingår 2 veckors boende, resa till och från Fårö, dramaturg 2 dagar. 2019 gick stipendiet till 
John Skoog för manus till projektet Värn. Bakom stipendiet står FCS, Film på Gotland, 
Bergmangårdarna, Bergmancenter, Storylinjen och Svenska Kyrkan.

Filmarbetarutbildning  
26 augusti drog YH-utbildningen för produktionsledare inom film och TV igång. Film 
Capital Stockholm sitter i ledningsgruppen och har arbetat hårt för att få igång en sådan 
utbildning i Stockholm. Frans Schartau yrkesutbildning skickade 2018 in en ansökan till 
Yrkeshögskolemyndigheten om att starta en YH-utbildning i Stockholm. I januari 2019 gav 
myndigheten grönt ljus till Frans Schartau att genomföra denna 2-åriga utbildning med 
50% LIA (lärande i arbete/praktik). 30 elever togs in 2019 och ytterligare 30 elever tas in 
2020.

Kompetensförsörjning  
FCS har även drivit frågan om kompetensförsörjning i film- och TV-branschen. Under ett 
möte i september på initiativ av Film & TV-producenterna togs beslut om samverkan på 
nationellt plan mellan branschens företrädare (Film & TV-producenterna, Teaterförbundet, 
SVT, TV4, SFI, Filmproduktionscentren, reklambranschen genom FLX mfl) för att skapa en 
yrkesnämnd för film- och TV-branschen.

!  18



  !
Smart Kreativ Stad 
Smart Kreativ Stad är ett projekt med fokus på rörlig bild, digitala media, innovation och 
stadsutveckling i Stockholmsregionen 2015–2020. Projektet drivs av Film Capital 
Stockholm i samarbete med medlemmar och partners inom ett brett spektrum av 
branscher och genomförs i form av pilotstudier.  
De regionala behov som Smart Kreativ Stad utgått ifrån är att stärka forskning, teknisk 
utveckling och innovation. Av de tre har starkast vikt fästs vid innovation nära kopplat till 
delmålen: innovativa lösningar för stadsutveckling, samarbete mellan aktörer inom de 
kreativa och kulturella näringarna (KKN) som arbetar med film och digital media, och 
aktörer inom stadsutveckling. 
Inom projektet har det genomförts en elva pilotstudier i regionen som har skapat ett stort 
intresse inom både offentlig och privat sektor – såväl kommuner som företag, akademi och 
högskola med flera. Projektet har under 2019 gått in i en ny fas med ökad tonvikt på 
spridning av kunskap om och visning av projektets resultat.  
Projektet medfinansieras av EU:s regionala fond samt Film Capital Stockholms 
medlemmar i Stockholms län. Dessa medlemmar har förbundit sig att medfinansiera 
projektet under projektperioden (2015–2020) enligt ingången överenskommelse.  
Såhär långt har piloterna varit av varierande omfång och djup. Tillsammans ger de goda 
förutsättningar för måluppfyllelse för projektet. De ger en nyanserad och värdefull bild av 
hur rörlig bild kan bidra till stadsutveckling och de visar på långsiktighet och möjligheter till 
kvarvarande resultat.  
I varje pilot finns minst tre nivåer som korresponderar med projektets tre delmål: rörlig bild 
som främjande för stadsutveckling, samverkan mellan KKN och stadsutveckling, samt 
synliggörande av filmbranschaktörers färdigheter.  
De elva genomförda och avslutade pilotstudierna är:  
#1 Play or Pause Cinema  
#2 Popup Cinema  
#3 Fisksätra vibes  
#4 Next stop Brunkebergstorg  
#5 Safari Urbain Stockholm  
#6 Åskådarperspektiv  
#7 Moving Murals Hagalund  
#8 Queer Bergman Cinemaoke  
#9 Audio – Danderyd lyssnar  
#10 Creative Film Skills  
#11 Film Tourism Expanded  
Pilotstudierna 9, 10 och 11 avslutades i juli 2019 innan projektets tredje och sista fas 
startades i augusti 2019.  
Målen för projektets sista fas handlar dels om att öka det ömsesidiga intresset för 
samarbeten, som bidrar till nya jobb, nya tjänster/affärsområden och stärkt 
beställarkompetens av KKN-tjänster, dels om att öka intresset för Stockholmsregionen 
som en dynamisk plats för innovativ stadsutveckling. Hittills har 362 företag fått stöd 
genom projektet, vilket är mer än förväntat (295). Även samarbetet med över 200 
organisationer ligger högt över målet (53). En kreatörspool, som samlar kompetens inom 
film och digitala media och underlättar matchning av kompetenser, har etablerats.  
Med utgångspunkt i genomförda pilotstudier och samarbetet med följeforskaren har fem 
verksamhetsområden identifierats:  
nya perspektiv på plats 
nya perspektiv på filmens uttryck och form 
nya perspektiv på filmskapare/kreatörer 
nya perspektiv på publik/åskådare 
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