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Ur filmen Tjuvheder. 
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Inledning

Talangutveckling är avgörande för svensk film. En mångsidig 
talangutveckling ger förutsättningar att fånga upp nya genera
tioners filmskapare, skapa nya uttryck, spegla vår samtid, stärka 
kvalitet och hantverk samt främja återväxten av svensk film. 
Förutsättningarna för filmskapande har under de senare åren 
förändrats och talangutvecklingen med den. Visningsfönster 
och format har blivit fler, tekniken är tillgängligare och nya 
kommunikationsvägar har bidragit till att nya publikmöjligheter 
har uppstått. 2017 övergår filmavtalet till en helstatlig filmpolitik. 
I samband med det gör Svenska Filminstitutet en sammanställ
ning över hur det svenska talangutvecklingslandskapet ser ut i 
dag och hur det har sett ut de senaste åren, i syfte att stärka och 
stötta nationella talangutvecklingsstrukturer. Denna kartlägg
ning är en del av en rapport där förutsättningar och effekter av 
insatser, verksamheter och resurser runt om i landet analyseras. 
Rapporten, som beräknas bli klar i februari 2017, kommer sedan 
att ingå i arbetet med att se över stöd till utveckling och produk
tion. 

Kartläggningens omfattning 
och avgränsningar 
Denna kartläggning fokuserar på talang- och växthusverksamhet 
under perioden 1990 fram tills idag. Talangutveckling avser här 
insatser för individer och/eller team med potential att berika 
svensk film. Individer som deltar i talangutvecklingsverksamhet 
är inte debutanter, utan har manifesterat sin talang genom film 
eller närliggande konstområden. Växthusverksamhet avser upp
muntrande insatser vilka ger möjligheter att utforska filmmediet 
och riktar sig främst till åldrarna 18-26 år. Växthus riktar sig till 
filmskapare som är nya i branschen och har liten erfarenhet av 
filmskapande.

Initiativen, satsningarna och verksamheterna inom talangut
veckling är många och omfattande och spridda över landet. Här 
presenteras därför ett urval av nationella och regionala projekt, 
resurser och verksamheter, med nedslag i specifika satsningar. 
Talangutveckling sker i alla funktioner inom filmskapande, i 
denna kartläggning är det främst följande tre funktioner som 
avses: manusförfattare, regissör och producent. 

Filmpedagogiskt arbete, verksamheter riktade till barn under 18 
år och kulturskolans aktiviteter omfattas inte av kartläggningen. 
Produktionsbolagen har en viktig roll i talangutvecklingen och 
en beskrivning av samverkan mellan produktionsbolag och nya 
kreatörer kommer att finnas i rapporten om talangutveckling. 

Medverkande
Till denna kartläggning har regioner, filmbransch, kulturchefer, 
filmkonsulenter, filmfestivaler, filmskolor, medarbetare på 
Filminstitutet samt filmskapare bidragit med sina kunskaper 
och erfarenheter. Det har gjorts i form av enkäter, intervjuer 
(både enskilda och i gruppsamtal), seminarier och festivalakti
viteter.
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Regionerna och 
talangutveckling

’’ 
Målet är att skapa en kreativ och 
konstnärlig grund för filmskapare 
att växa i. En plats där man kan stå 

på egna ben och utvecklas. 
Carin Palmquist Isaksson, Henrik Harrysson, 
Region Gävleborg

Teknik

Finansiering

Rådgivning

Workshops

Resestöd

Talangprogram
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Heltidstjänst

INSATSER, STÖD OCH RESURSER

Alla 19 regioner i Sverige arbetar med talangutveckling och 
filmproduktion i någon omfattning. Förutsättningarna ser väl
digt olika ut beroende på storlek på region, finansiering av verk
samheten, antal verksamma filmare och vilket uppdrag respek
tive filmverksamheter har från sina huvudmän. Kultursam - 
verkansmodellens införande 2011 medförde att de regionala 
kulturförvaltningarna fick större påverkan vad gäller fördel
ningen av regionala resurser och bidrog därmed i olika grad till 
en förändring för filmverksamheterna i regionerna. 

Stöd och insatser utdelas i form av finansiering, teknik, rådgiv
ning, mentorskap, talangprogram, coachning eller resestöd. 
Specialstöd finns också i vissa regioner i form av visningsstöd 
för att få ut filmer på festivaler, eller i form av lön till filmarbe
tare som kopplas till ett projekt.
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Filmbasen. Foto: Mikael Ström

Finansieringen i regionerna ser olika ut. Medel kan vara öron
märkta till växthus och talangutveckling eller vara en del av 
stöd och insatser i olika former. De finansiella stöden och 
in satserna till filmskaparna varierar och kan delas ut i form 
av stipendier, utvecklingsstöd eller mer omfattande sam-
produktionsinsatser.

10 av 19 regioner har i uppdrag av sin huvudman att arbeta med 
talangutveckling och har en heltidsanställd kopplad till uppdraget. 
11 av 19 regioner anger att målet med talangutveckling är att 
den är ett incitament för att driva utvecklingen framåt, att skapa 
förutsättningar för filmare att bo kvar i regionen och att satsa på 
återväxten. Andra mål som anges är att utveckla och lyfta det 
individuella uttrycket, öka kompetens och kvalitet och skapa en 
kreativ grund för filmskapare att utvecklas i.

En fullständig förteckning över regionernas finansiering, antal 
tjänster och antal ansökningar finns redovisade på sidan 31.

Talangutveckling i de stora regionerna 
I storstadsregionerna finns det många aktörer som arbetar med 
talangutveckling och filmproduktion. Dessa har olika uppdrag, 
uppdragsgivare och upptagningsområden och kan bidra med 
olika typer av resurser, stöd och investeringar. Fyra regioner har 
produktionscentra: Filmpool Nord (Norrbotten), Film i Väst 
(Västra Götaland), Filmregion Stockholm-Mälardalen och Film 
i Skåne. Dessa investerar i filmproduktion och arbetar i olika 
mån med talangutveckling. I två av regionerna, Filmpool Nord 
och Film i Skåne, ryms resurscentra och produktionscentra 
inom samma organisation. 

Filmregion Stockholm-Mälardalen arbetar med talangutveckling 
genom investeringar i projekt, utvecklingsprogram och med 
kompetensutveckling. Filmpool Nord arbetar med talangprogram 
och investeringar i filmprojekt och Film i Skåne arbetar med 
talangutveckling genom sin talangutvecklingskonsulent, talang
program och investeringar i filmprojekt. Film i Väst arbetar 

med talangutveckling genom investeringar i filmprojekt, råd
givning och genom att stärka viktiga mötesplatser i regionen. 
Mellan 2008 och 2013 skapades även Filmbasen, BoostHbg och 
FilmCloud i storstadsregionerna, i syfte att arbeta med talang-
utveckling.  

Filmbasen 
Filmbasen bildades 2008 i kulturklustret Subtopia i Alby, 
Botkyrka kommun, som en verksamhet inom Film Stockholm. 
Fanzingo är samarbetspart och verksamheten finansieras av 
Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun. Verksam-
heten erbjuder projektstöd, finansiering, teknik och coachning. 
Samma år startades också webbplatsen filmbasen.se som syftar 
till att tillgängliggöra insatser och resurser, skapa nya nätverk 
och vara en mötesplats för unga filmare.

Under åren 2008-2012 genomfördes ett årligt talangprogram 
som erbjöd coachning, nätverk och stipendium. Deltagare i 
programmet under dessa år var bland annat Peter Grönlund, 
Fijona Jonuzi, Sanna Lenken och Ester Martin Bergsmark. 
Därefter har nya talangprogram och satsningar tagit vid, som 
till exempel Transit Kulturinkubator en samlingsplats för film, 
bildkonst, musik och scenkonst. 

Filmbasen samverkar med Filmregion Stockholm-Mälardalen 
och Stockholms filmfestival genom bland annat programmet 
STHLM Debut. Från och med 2017 får Film Stockholm ett 
utökat uppdrag och en filmfond med medel till kortfilm, doku
mentärfilm och nya format upprättas.

Filmregion Stockholm-Mälardalen arbetar med talangprogram 
som STHLM Debut, erbjuder kompetensutveckling och har 
samarbeten med aktörer som Stockholms dramatiska högskola 
(StDH), Stockholms filmfestival och Filmbasen. I Stockholm 
finns det även andra platser inom talangutveckling och film, 
som till exempel ABF Stockholm och UnCut för filmskapare i 
början av sin karriär.
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BoostHbg. Foto: Hanna Schedin

FilmCloud. Foto: Martin Hammar

BoostHbg 
BoostHbg är en arena för talangutveckling och innovation inom 
film och transmedia och var först tänkt som ett treårigt projekt 
med start 2009. Det första talangprogrammet skapades och 
genomfördes i samarbete med Film i Skåne, och följdes av flera 
program. Det är en plattform för nytänkande och ny teknik och 
ska utveckla talanger inom rörlig media genom att stödja och 
förstärka talangerna som framtidens kreatörer och entreprenörer. 
Verksamheten erbjuder teknik, workshops, coachning och lokaler 
för kreatörer. Några av deltagarna i talangprogrammen har varit 
Jenifer Malmqvist, Maciej Kalymon, Simon Klose och Hanna 
Sköld. 

Bakom finansieringen står Helsingborgs stad och Region Skåne. 
2013 flyttade Film i Skåne all sin talangverksamhet till BoostHbg 
och samtliga workshops, all coachning och stöttande insatser 
samlades under ett tak. 2014 blev BoostHbg en permanent verk
samhet med utökat verksamhetsbidrag. Fonden, i samarbete 
med Film i Skåne, är en fond för transmedia, virtual reality 
(VR) och för innovativa, berättelsedrivna spel. Under 2015-2016 
har BoostHbg genomfört en rad insatser inom VR samt stärkt 
sina internationella samarbeten.

 I Skåne är förutom BoostHbg och Film i Skåne, även Film-
centrum Syd en stor och aktiv aktör inom talangutvecklingen. 
Filmcentrum Syd erbjuder workshops, mötesplatser, teknikut-
låning och ett stipendium i samarbete med Film i Skåne. Studie
förbunden, som till exempel ABF, är aktiva inom växthusverk
samheten.

FilmCloud 
FilmCloud startades 2013, som en del av Kultur i Väst, med 
grunduppdraget att visa upp vilka regionala resurser det finns 
för unga filmare och att samla dessa aktörer på ett ställe. Sam
ma år startades även webbplatsen filmcloud.se där filmskapare 
kan hitta information om resurser som projektstöd, talangut
vecklingsprogram, teknikstöd, handledning samt anmäla sig till 
kurser, seminarier och mötesplatser. FilmCloud skapar vis
ningssammanhang och mötesplatser och filmskapare får även 
möjligheter att söka handledning, projektstöd, kurser och work
shops. Visionen är att skapa en stark region för ung film där 
filmare får stöd genom hela sin utvecklingsprocess.

FilmCloud samarbetar med andra regioner och nationella och 
internationella partners för att främja talangutveckling. Ofta 
innebär det att unga filmskapare deltar i utbyten, festivaler eller 
i talangutvecklingsprogram. Genom FilmCloud har Kultur i 
Väst haft möjlighet att driva projekten The Hub med Film i Väst 
och Mixed Minds samt växthusverksamheten Nod. Alla tre 
projekten är externt finansierade.

Film i Väst arbetar med talangutveckling genom bland annat 
investeringar i filmproduktioner samt rådgivning och främjande 
av mötesplatser i regionen. Detta gäller främst kortfilm, men 
det kan också gälla långfilm och andra format, som till exempel 
kortserier. I Västra Götaland finns även andra aktörer som till 
viss del stödjer talangutveckling av film, som till exempel 
Gothenburg Studios Development och studieförbund som ABF 
och Studiefrämjandet. Andra exempel är Lindholmen Science 
Park och KulturUngdom, men även kommunala aktörer som 
Göteborgs stad.

8



9

’’ 
Graden av erfarenhet avgör inte 
vår insats. Unga talanger kan få 
100 000 kronor, samtidigt som 

etablerade filmare kan få 5000 kronor. 
Lill Casslind, Film i Västerbotten

Exempel på deltagare 
Amanda Björk, Lars Vega, Viktor Lindgren

Antal filmprojekt 
7 filmer (2015), 4 filmer (2016)

Budget 
1 770 000 (2015), 1 280 000 (2016)

Finansiering 
Film i Västerbotten 250 000 kronor, Umeå Kommun 
250 000 kronor, Filmpool Nord 500 000 kronor, Svenska 
Filminstitutet 770 000 kronor (2015), Film i Västerbotten 
250 000 kronor, Umeå Kommun 250 000 kronor, 
Filmpool Nord 500 000 kronor (2016)

Mindre regioner, större ambitioner
 
Film i Öst
Sedan 2009 har det pågått talangutveckling och växthusverk
samhet i Östergötland. Uppdraget är att vara en brygga till den 
nationella branschen och erbjuda kunskaps- och kompetensut
veckling för semiprofessionella filmare. Målet är att deltagarna 
ska kunna söka en högre filmutbildning eller navigera vidare i 
filmbranschen på egen hand. Verksamheten är idag permanent 
med en talangkonsulent anställd vid sidan av en filmkonsulent.

Verksamheten arrangerar workshops, seminarier och nätverks- 
och branschträffar. Filmskaparna får göra filmproduktioner och 
erbjuds coachning, stöd med teambuilding och mentorer. Det 
finns en manusgrupp och en storytellinggrupp för kvinnor.

Film i Västerbotten
Film i Västerbotten ser all sin filmproduktion som talangut
veckling och satsar brett gällande ålder och erfarenhet. Mång
fald både vad gäller upphovspersoner och historier som berättas 
eftersträvas. De fokuserar inte sin talangutveckling enbart till 
regissörer, producenter och manusförfattare utan ser till hela 
teamet. 

Film i Västerbotten uppmuntrar till internationella samarbeten 
för finansiering, inspelning och distribution. Vid finansiering 
prioriteras filmer som kan utveckla filmaren och filmlänet. I 
Västerbotten skapas det årligen filmer som tävlar i prestige
fyllda sammanhang, både nationellt och internationellt. 

 
Talangprogram och samarbeten 
mellan regioner
Mellan regionerna finns stor samverkan i form av gemensamma 
projekt, program och utbyte av erfarenheter och kunskap. Detta 
för att optimera insatserna, dra nytta av varandras kunskap och 
förutsättningar och skapa nya möjligheter för plattformar och 
nätverk. Allt görs med stort fokus på filmskaparna.

 
Produktionsgruppen – Gruppen för 
talangutveckling och produktion 
Inom Regionala FilmResurscentrums Samarbetsråd (RRC) 
finns en arbetsgrupp för talangutveckling och produktion. Till
sammans har gruppen på senare år bland annat arrangerat 
Talangdagarna på Fårö och varit RRC:s röst utåt i talang-

utvecklingsfrågan. Idag är Film Stockholm/Filmbasen, 
Filmpool Nord, Film i Västerbotten, Film i Värmland, Film i 
Skåne, Region Gävleborg, Film på Gotland, Film i Väster-
norrland, Kulturenheten för film Uppsala län, FilmCloud, och 
Film i Öst representerade i gruppen.

 

AC/BD 
Talangprogrammet AC/BD startade 2015 med pilotverksamhet 
2014 och drivs av Film i Västerbotten och Filmpool Nord. Pro
grammet syftar till att öka samverkan mellan filmskapare och 
filmverksamheter i de båda länen, utveckla talanger och hitta 
nya konstellationer. Fokus ligger på produktion, inte kompetens-
utbildning, och de projekt som görs inom programmet ska resul
tera i färdiga filmer. Regionerna kompletterar varandra; Väster
botten har erfarenhet av kortfilm och har många regissörer i 
regionen medan Norrbotten har erfarenhet av långfilm och har 
många verksamma tekniker i sin region. Fokus är främst på 
samverkan och produktion snarare än slutresultatet och alla 
sökande välkomnas oavsett ålder och bakgrund. Filmerna ska 
vara korta fiktionsfilmer och spelas in i Västerbotten eller Norr
botten med filmskapare och filmarbetare från båda regionerna. 
Arrangörerna ordnar träffar i båda länen för projektdeltagarna 
och andra intresserade under projektperioden.

Pitchkurs, Spektra och UFF 
Sörmland, Uppland, Örebro och Östergötland är alla små län 
med ganska få verksamma filmare. De som arbetar med film
verksamheterna i länen är få i sina organisationer, men har ett 
aktivt intresse för talangutvecklings- och växthusverksamhet. 
Därför har ett antal fasta samarbeten skapats, dels för att opti
mera möjligheterna för filmskaparna i deras regioner, dels för 
att i praktiken kunna genomföra projekt och program inom 
rimliga budgetar och tidsramar.

Pitchkurs startades 2014 och 
erbjuder ett antal filmskapare 
från varje län att delta i en 
pitchworkshop. I Pitchkurs är 
Film Stockholm/Filmbasen 
med som aktiv partner.

Budget/finansiering
8000 kronor/län.

Pitchkurs
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AC/BD: Film i Västerbotten och Filmpool Nord. Foto: Lill Casslind

Spektra är ett talangutvecklingsprogram som startades 2008 
med syftet att ge semiprofessionella filmarbetare möjligheter att 
mötas och utbyta erfarenheter. 
Målet är att öppna dörrar till 
filmbranschen och skapa nya 
nätverk. Deltagarna erbjuds 
erfarenhetsutbyte, workshops, 
seminarier och skräddarsydda 
möten med etablerade aktörer 
inom branschen. I Spektra är 
även Film Stockholm/Film-
basen med som aktiv partner.

UngFilmFramåt (UFF) star
tades 2003 och är ett växthus
projekt för unga filmare. Film
skaparna ges möjlighet att 
träffa filmarbetare inom alla 
yrken. Syftet är att ge delta
garna en bild av branschen och 
dess yrkesroller.    

          

Budget/finansiering
ca 8000 kronor/län.

Budget/finansiering
ca 20 000 kronor/län.

Spektra

UFF

Ur Bröder i midnattssol av Lars Vega.
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Talangutveckling under festivalen

sektionen Svenska bilder, Nordisk filmskoledag, Nordic 
Film Lab, Nordic Film Lab Discovery, Visningar av filmsko-
lornas examensfilmer, Visningar av filmer från nationella 
projekt och satsningar, Samarbete med FilmCloud, Screen 
Talent Europe och Akademin Valand. Växthussatsningar: 
samverkan med Novemberfestivalen, specialprogram för 
gymnasieelever, samverkan med KulturUngdom.

Talangutveckling under festivalen

1 km film, STHLM Debut

Exempel på vinnare 1 km film

Victor Lindgren, Ninja Thyberg, Johanna Paulsdotter, Hugo 
Lilja, Amanda Kernell, Alexandra Dahlström, Frida Kempff, 
Babak Najafi

Finansiering

100 000 kronor från Svenska Filminstitutet, produktions-
hjälp från Nordisk Film, Shortcut, Dagsljus och Teaterför-
bundet för scen och film.

Talangutveckling under festivalen

Sektionen New Nordic Voices, samverkan med nätverket 
Screen Talent Europe och Nordens regionala fonder samt 
workshopen Twelve for the future.

STHLM Debut. Foto: Mikael Ström

Frida Kempff. Foto: Johan Bergmark

Filmfestivalerna 
Festivalerna har en viktig roll som visningsfönster och mötes
plats för filmare i alla stadier i karriären. Festivalerna erbjuder 
filmskapare unika tillfällen att visa film i ett filmprogram och 
att möta visnings- och spridningsaktörer, finansiärer, andra 
filmskapare och publik. Festivalerna fyller en kompetensut
vecklande funktion genom aktuella seminarier och debatter och 
som inspiratörer genom att erbjuda filmvisningar på nationell 
och internationell nivå.

Festivalerna har alla under längre tid arbetat mot filmskolorna, 
och många har haft ett särskilt fokus på talangutveckling och 
utvecklat riktade tävlingar, program och insatser. Talangutveck
lingen är viktig för festivalerna för att de ska kunna hålla sig 
uppdaterade om nya svenska filmskapare. De kan erbjuda dessa 
en väg framåt samt bredda rekryteringsbasen och återväxten för 
att få fler uttryck och röster.

 

Filmfestivalernas 
talangutvecklingsfokus

Göteborgs filmfestival

Stockholms filmfestival

Festivalen har under lång tid fokuserat på talangutveckling och 
arbetar med allt från växthussatsningar för unga till arrangemang 
och program för långfilm. Kortfilmen har sin bas i Svenska Bilder 
och Startsladden. Runt filmprogrammen har festivalen byggt 
nätverksmöjligheter för de filmskapare som deltar, publiken och 
finansiärer. Under åren har festivalen även arrangerat evenemang 
runt kortfilmen som kortfilmsmässan och kortfilmsdagen, i syfte 
att inkludera och ge uppmärksamhet åt filmskaparna. Festivalen 
driver även Nordic Film Lab (se sida 23).

Stockholms filmfestival var tidig med talangutvecklingsfokus 
genom att redan 1990 instifta filmpriset 1 km film. 1 km film 
delar ut ett stipendium till en lovande ung regitalang för att ge 
denne en skjuts framåt i karriären. Finalisterna får sin film vi
sad på festivalen och får delta i masterclasses med etablerade 
filmskapare. Flera av prisvinnarna har fått framgångsrika kar
riärer, senare gjort långfilm som visats på erkända festivaler.

Stockholms filmfestival har under de senaste åren satsat ytterli
gare på talangutveckling och expanderat till att omfatta talanger 
inom långfilmen med satsningen STHLM Debut (se sida 24).

 

 
 
 
 

 
Nordisk Panorama

 

Nordisk Panorama har sedan 2013 sitt säte i Malmö. Festivalen 
har starka samarbeten med de nordiska länderna, filminstituten 
och regionerna. Festivalen har länge haft ett talangutvecklings
spår och har bland annat genomfört en talangträff för nordiska 
filmskapare och samverkat med nätverket Screen Talent Europe 
(se sid 19). Festivalen har ett nära samarbete med folkhögsko
lorna i regionen som har filminriktning samt erbjuder de natio
nella filmskolorna rabatterat pris till finansieringsforumet.
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Bild från filmen Carl & Nils av Alexander Lind. 

Exempel på vinnare New Nordic Voices

William Johansson och Lars Edman

Finansiering New Nordic Voices

35 000 kronor, Film i Skåne (sedan 2015). Tidigare finansie-
rades priset av nordiska regionala fonder: Film i Väst, 
Filmpool Nord, International Sámi Film Centre, Nordnorsk 
Filmsenter, Vestnorsk Filmsenter, Viken Filmsenter, Østnorsk 
Film senter, Filmkraft Rogaland och Icelandic Film Centre.

Talangpriset New Nordic Voices startades 2007 för att sätta 
fokus på nya nordiska filmtalanger och var ett samarbete mellan 
nordiska regionala fonder. Numera finansieras priset av Film i 
Skåne.

BUFF Filmfestival

 
BUFF är Sveriges största festival för barn-och ungdomsfilm. 
Festivalen har haft många arrangemang och samarbeten genom 
åren rörande talangutveckling och vill vara en plattform för 
utvecklingen av dagens och morgondagens filmskapare inom 
barn- och ungdomsfilm. 

Tidigare satsningar 
Under flera år genomförde festivalen programmet SCREEN, ett 
skräddarsytt program för filmskapare på växthusnivå. Nisi 
Masa, ett internationellt nätverk för unga filmskapare, genom
förde återkommande workshops på BUFF.

BUFF pitch.  Foto: Magnus Grubb 

Talangutveckling under festivalen

kortfilmssektionen, samverkan med filmskolor, seminarier, 
work in progress, samverkan med Novemberfestivalen.

År 2014 utlystes för första gången möjligheten att pitcha ”En 
liten historia”- dramaserier för barn i åldrarna 4-5 år. Bakom 
satsningen stod BUFF och SVT Barn & Ungdom, i samarbete 
med Film i Skåne. Flera regioner bidrog med urvalsarbete. Vin
nande bidrag gavs möjlighet att utveckla sin idé i samarbete 
med SVT Barn & Unga samt fick ett uppdrag att skriva manus 
till en episod och synopsis till övriga nio avsnitt av serien. Ingen 
serie producerades dock.
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Talangutveckling under festivalen

seminarier, Uppsala talangdagar, Uppsala nationella 
kortfilmspitch, lokal filmtävling för unga, visningsarena för 
nationella satsningar och projekt

’’ 
Jag och de andra deltagarna 
pratade om hur viktigt det är att 
känna gemenskap och solidaritet 

med andra filmskapare och det tror jag vi 
alla gjorde under våra två dagar ihop. Jag 
tror mitt och andras arbete gynnas av 
sådana utbyten och jag hoppas kunna göra 
något liknande igen. 
Sophie Vukovic

Uppsala talangdagar. Foto: Åsa Segerstadt Falewicz

Exempel på deltagare i Uppsala nationella 
kortfilmspitch: 15–20 årligen

Amanda Kernell, Ninja Thyberg, Victor Lindgren, Gunhild 
Enger, Simon Vahlne, Zanyar Adami, Emma Thorsander, 
Amanda Leissner, Lars Persson, Ellen Fiske, Erica Elfström, 
Jonathan Etzler

Budget

150 000 kronor

Finansiering/samarbetspartner

50 000 kronor i stöd till arrangemanget och 25 000 kronor i 
pitchpris från Svenska Filminstitutet. Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival, Film i Skåne, Film Stockholm, Kulturenheten 
Film Uppsala Län och regionerna nedan har bidragit med 
egna arbetsinsatser.

Arrangörer och samarbetspartners

Film i Skåne, Film Stockholm/Filmbasen, Kulturenheten 
Film Uppsala län, BoostHbg, FilmCloud, Film i Väst, Film på 
Gotland, Film i Örebro län, Filmpool i region Jämtland/
Härjedalen, Akademin Valand, Film i Värmland, Region 
Gävleborg, Filmpool Nord

Filmfestivalerna och talangträffar

Uppsala Internationella Kortfilmfestival

Uppsala talangdagar och Uppsala nationella kortfilmspitch star
tades år 2011 i samarbete med Film i Skåne och Filmbasen/Film 
Stockholm. Efterfrågan på mötesplatser och fortbildning för 
filmskapare på väg in i den professionella branschen hade blivit 
tydlig och diskussioner om talangutveckling hade under en 
längre tid förts runt om i hela landet. Målgruppen var filmska
pare som genomgått en filmutbildning eller arbetat en tid inom 
branschen men ändå var i början av sina karriärer.

Talangdagarna erbjuder nätverk och fortbildning i form av 
möten, workshops och seminarier med finansiärer, distributörer, 
nationella och internationella aktiva filmskapare. Att ge film
skaparna branschkontakt är ett av de viktigaste målen för ta
langdagarna.

Uppsala nationella kortfilmspitch är Sveriges enda i sitt slag för 
kortfilm. Flera deltagare har sedan gjort film som tävlat på festi
valer, nya samarbeten har uppstått och flera pitchade filmer har 
hittat finansiering. 
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Talangutveckling under festivalen

New Doc, New Doc-Meet up, filmskoleseminarium, work in 
progress, Tempo Pitch

Exempel på deltagare Tempo New Doc: 
ca 6–9 tävlande årligen

Michael Krotkiewski, Ida Lindgren, Saga Gärde, Ellen Fiske 
och Joanna Karlberg.

Budget New Doc-pris

70 000 kronor

New Doc Meet-Up

Regionerna betalar för sina deltagare.

Finansiering/samarbetspartner

Film Stockholm/Filmbasen, FilmCloud, Film i Dalarna, 
Filmcentrum Riks, Filmpool Nord, Kultur i Halland – Film, 
Film i Öst och Filmpool i region i Jämtland finansierar 
tillsammans priset. Varje part går in med valfri summa.

Arrangörer och samarbetspartners

Tempo Dokumentärfestival, Film Stockholm/Filmbasen, 
FilmCloud, Film i Dalarna, Filmcentrum Riks, Filmpool Nord, 
Kultur i Halland – Film, Film i Öst, Filmpool i region Jämtland 
Härjedalen

Exempel på deltagare: 20–25 stycken årligen

Ninja Thyberg, Peter Grönlund, Amanda Leissner, Hampus 
Nordenson, Amanda Björk, Lars Vega Persson, Dawid 
Ullgren.

Budget

217 000 kronor

Finansiering/samarbetspartner

Svenska Filminstitutet 45 000 kronor, deltagaravgifter 
67 000 kronor, Film på Gotland 85 000 kronor, Kustateljén 
20 000 kronor. Regionerna bekostar även resor till del-
tagarna. Utöver detta investerar alla samarbetspartners 
två veckors arbetstid i arrangemanget.

Arrangör(er) och samarbetspartners

Film på Gotland, Film Stockholm/Filmbasen, Film i Skåne/
BoostHbg, FilmCloud, Film i Gävleborg, Filmpool Nord

Tempo Dokumentärfestival

 
Tempo Dokumentärfestival är en plattform för talangutveckling 
inom dokumentärfilm och följer gärna filmskapare från pitch 
till work in progress till visning. Festivalen har många samar
betspartners, arrangemang och nätverksmöjligheter för att öpp
na upp festivalen mot nyare filmskapare med olika bakgrund.

Tempo New Doc startade 2014 och är en tävling för nya röster 
inom dokumentärfilmen. Målet är att göra en insats för oetable
rade filmskapare inom dokumentärfilmen och att exponera film
skaparna för branschen. För att nå hela landet medverkar regio
nerna som samarbetspartners. Priset finansieras av festivalen 
och ett antal av regionerna.

2015 startades Tempo New Doc Meet - Up, en mötesplats för 
oetablerade dokumentärfilmare som under festivalen erbjuds 
exklusiva masterclasses. De får även ta del av utvalda filmer 
och seminarier.

Bergmanveckan – Fårö talangdagar

’’ 
Jag tar med mig den fina gemen-
skap som bildades mellan delta-
garna och alla väldigt inspirerande 

samtal vi hade kring filmskapande och dess 
förutsättningar.  
Erik Green Peterson

Fårö talangdagar.  Foto: Sandra Fröberg 

Fårö talangdagar genomfördes första gången 2009 av Filmbasen 
och BoostHbg i samverkan med Film på Gotland. Målet var att 
stärka de gemensamma planerna på en nationell talangutveckling 
och att skapa en plattform. Sedan dess har talangdagarna ut
vecklats och omfattar nu hela Sverige. Film på Gotland, i sam
arbete med Bergmancenter och ett antal regioner, ansvarar för 
arrangemanget. Talangdagarna ska ge kunskap och inspiration 
och riktar sig, i motsats till andra talangträffar i Sverige, till 
filmskapare på alla nivåer. Deltagarna har möjlighet att skapa 
nätverk och långvariga relationer med andra filmare. Varje region 
utser sin deltagare och utöver det har samarbeten funnits med 
bland annat filmhögskolorna. Talangdagarna genomförs under 
Bergmanveckan och består av ett urval av Bergmanveckans 
programpunkter, masterclasses, eget skapande i grupp och 
visning av deltagarnas produktioner. Filminstitutets konsulenter 
har under flera år besökt talangdagarna, aktuella svenska lång
filmer har specialvisats och mer etablerade filmskapare har 
besökt talangdagarna för att dela med sig av sina erfarenheter.
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Talangdagarna 
på Fårö

Tempo New Doc/ 
Tempo Meet-Up

Film på 
Gotland

Region 
Halland

Film i 
Öst

Filmpool 
Jämtland 

Härjedalen

Film i 
Dalarna

Filmcentrum 
Riks

Region 
Gävleborg

Film i 
Örebro län

Film i 
Gävleborg

Kulturenheten 
Film Uppland

Film Sthlm/ 
Filmbasen

Uppsala 
talangdagar

Film i 
Värmland

Svenska 
Filminstitutet

Film i 
Skåne

Filmpool 
Nord

FilmCloud

Samarbetsschema 
för talangträffar
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Tävlingar riktade mot växthus 
och talangutveckling

Noomaraton 
Noomaraton är en rikstäckande tävling där filmskaparna gör 
film på tid. Tävlingen startades år 2000 av regionerna Sörm
land, Västmanland, Uppland och Örebro. Numera deltar 18 av 
Sveriges 19 regioner i tävlan. Många regioner bidrar med teknik 
och anordnar visningar av de producerade filmerna. Det finns 
inga krav på specifika erfarenheter hos deltagarna, filmskapare 
på alla nivåer kan anmäla sig med ett lag och alla genrer är väl
komna. 
 
 

 
 
 
 

Vinnare Noomaraton 2016: Saeed Amini, Hasebullah Fateh, Abdelkarim Moussa, Séamus Deivert, Gotland. Foto: Jerry Eriksson

Finansiering

Film i Värmland.

Fasta samarbetspartners

Molkoms Folkhögskola, Alma Löv, Karlstad kommun, 
Karlstads universitet och ABF.

Finansiering

Regionerna bekostar sina egna festivaler och resor för 
deltagare till riksfinalen i Stockholm.

Cine15 
Cine15 är en filmtävling med Instagram som enda plattform. 
Festivalen startades 2015 av Region Värmland som en satsning 
för att fånga upp talangfulla filmare och kreatörer som oftast 
gör film för Youtube, inte hittar till de traditionella filmfestiva
lerna och själva inte fångas upp av festivaler, talangutvecklare 
och andra filmaktörer. Kommunikationen utåt sker genom 
information på engelska, arabiska och dahri och festivalen har 
redan mottagit filmbidrag från hela världen, till exempel från 
Finland, Afghanistan och Namibia. Redan under festivalens 
andra år anslöt sig flera svenska regioner och antalet samarbets
partners ökar ständigt.
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Antal deltagare

80–100 stycken

Budget

1 550 000 kronor

Finansiering/samarbetspartners

Svenska Filminstitutet 200 000 kronor, Trollhättans Stad 
50 000 kronor, Västra Götalandsregionen 200 000 kronor, 
N3 arbetsinsats 1,1 miljoner kronor. De 19 regionerna 
bekostar resa och uppehälle för filmskaparna.

Arrangör(er) och samarbetspartners

N3 Mötesplats för ung kultur (en del av Trollhättans Stad), 
med stöd av Svenska Filminstitutet, Västa Götalandsregionen 
och Folkets Hus Kulturhuset.

Vinnarna vid Novemberfestivalen 2016. Foto: Novemberfestivalen

Talangträffar och insatser 
med fokus på växthus

Novemberfestivalen 
Novemberfestivalen, med säte i Trollhättan, startades 1995 och 
har sedan dess varit en rikstäckande arena för unga filmare i 
Sverige. 18 regionala filmfestivaler (TellUs filmfestival, Dalarnas 
filmfestival, Quick Pix, Exit filmfestival, PLAY, Filmlabfest 16, 
Ung Film i Norr, Pixel – Skånes filmfestival, STOCKmotion, 
FRAME, FOCUS, Filmörnen, VAFF filmfestival, Story, Guld
misteln, Frame, Josef, Guldsvanen) arrangerar uttagningar och 
skickar in de vinnande bidragen. Festivalen riktar sig till unga 
filmare mellan 16 och 26 år.

2012 förändrades festivalen från att enbart ha varit en film-
visningsarena och nationell tävling för unga filmskapare till att 
även bli en mötesplats med seminarier och workshops för de 
tillresta filmskaparna. Festivalen är idag en plats för kunskaps
inhämtning och ett nätverk för unga filmskapare. På senare år 
har festivalen även ingått i internationella samarbeten.

Film 16 
Svenska Filminstitutet arrangerar sedan 2013 en nationell 
mötesplats för unga filmare i Filmhuset i Stockholm. Unga 
filmskapare tar del av ett skräddarsytt program för att inspireras 
att skapa och diskutera film.

Film 16. Foto: Svenska Filminstitutet

Antal deltagare

70–100 stycken

Arrangörer

Svenska Filminstitutet i samverkan med regionerna.

Budget/Finansiering

Svenska Filminstitutet 100 000 kronor samt egna arbets-
insatser. Regionerna betalar resa och uppehälle för sina 
filmskapare.
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Tidigare växthussatsningar

Drömfabriken (2001–2010) 
Drömfabriken var en mötesplats för unga filmskapare, film-
skolor och bransch, i arrangemang av Svenska Filminstitutet. 
Evenemanget erbjöd bland annat masterclasses, filmmässa, 
föreläsningar, filmvisningar och pitchforum. Sedan Dröm-
fabriken lagts ned arrangerade filmverksamheterna i regionerna 
Sörmland, Östergötland, Gotland och Uppland år 2010–2012 
mötesplatsen Glappet för unga filmskapare. Målet var att 
upprätthålla en nationell mötesplats för unga filmare. Filmarna 
fick under en helg visa film för varandra och ta del av 
seminarier och masterclasses.

Budget/Finansiär

Nordiska ministerrådet, Svenska Filminstitutet (400 000 
kronor årligen), varierande insatser från de övriga nordiska 
filminstituten.

Dvoted (2006–2009) 
Dvoted var en webbplats och en mötesplats för unga nordiska 
filmskapare. Webbplatsen lanserades år 2006 på initiativ av 
Nordiska ministerrådet. De nordiska filminstituten drev sats
ningen och regionala resurscentrum var aktiva referenspartners 
i utvecklingsskedet. Dvoteds syfte var att hjälpa ungdomar och 
unga vuxna att komma vidare med filmproduktion, att göra 
film, söka filmskola eller visa sina filmer på festivaler. Semina
rier och tävlingar anordnades även utanför webbplatsen. Det 
fanns 8 500 registrerade användare och över en tredjedel av 
användarna var svenskar.

Göteborgs filmfestival
Datum januari i Göteborg 
Ansökan Filmanmälan: oktober–november 
Fokus Kortfilm, långfilm, TV-drama, mötesplats, 
 marknader, seminarier 
Målgrupp Växthus och talangutveckling/bransch 
Web www.giff.se 
 
Tempo Dokumentärfestival
Datum mars i Stockholm 
Ansökan Filmanmälan: november, Pitch: januari 
Fokus New doc-tävling, Tempo Meet up (sökes genom  
  regionerna), Tempo pitch 
Målgrupp Talangutveckling för dokumentärfilmare/bransch 
Web www.tempofestival.se 
 
BUFF
Datum mars i Malmö 
Ansökan Filmanmälan: november 
Fokus Barn- och ungdomsfilm, SVT-pitch, kortfilms- 
  tävling, mötesplats 
Målgrupp Talangutveckling för filmskapare inom barn- 
 ungdomsfilm/bransch 
Web www.buff.se 
 
Fårö talangdagar/Bergmanveckan på Fårö
Datum juli 
Ansökan  
Fokus Ispiration och lärdom, med bas i Bergmanveckan 
Målgrupp En filmskapare från varje region 
Web www.filmpagotland.se 
 
Noomaraton
Datum september i hela Sverige 
Ansökan augusti, till regionaluttagning, se webb 
Fokus Nationell filmtävling på mikrotid, Riksfinal 
 i Stockholm 
Målgrupp Talangutveckling/växthus/bransch 
Web www.noomaraton.se 
 

Nordisk Panorama
Datum september i Malmö 
Ansökan Filmanmälan: februari-maj 
Fokus Dokumentärfilm och kortfilm, New Nordic 
 Voices, marknad, forum 
Målgrupp Talangutveckling: kortfilmare och dokumentär- 
 filmare/bransch 
Web www.nordiskpanorama.com 
 
Uppsala Internationella Kortfilmfestival
Datum oktober 
Ansökan februari-maj 
Fokus kortfilmstävling, nationell kortfilmspitch, 
 Uppsala talangdagar 
Målgrupp Talangutveckling/bransch 
Web www.shortfilmfestival.com 
 
Novemberfestivalen
Datum november 
Ansökan till regionaltävling, se webb 
Fokus Filmtävling och nätverk/workshops 
Målgrupp Växthus upp till 26 år 
Web www.novemberfestivalen.se 
 
Stockholms Filmfestival
Datum november 
Ansökan Filmanmälan juni–augusti 
Fokus Work in progress, visningar, 1 km film 
Målgrupp Talangutveckling 
Web www.stockholmfilmfestival.se 
 
Cine15
Datum 21 december 
Ansökan december 
Fokus Filmtävling enbart på Instagram, 
 15-sekundersfilmer 
Målgrupp Alla intresserade 
Web www.cine15.se

Årskalender festivaler/talangträffar
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Internationella satsningar 
och samarbeten

Screen Talent Europe  
Screen Talent Europe är ett europeiskt nätverk bestående av 
filmorganisationer med fokus på talangutveckling. Nätverket 
syftar till att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte mellan 
länderna och regionerna och att skapa förutsättningar för sam
arbeten och framtida samproduktioner. Filmbasen, Film i Skåne 
och FilmCloud är aktiva medlemmar i nätverket. I samband 
med Nordisk Panorama och Göteborgs film festival har nät
verksträffar anordnats, i Galway och på Färöarna har workshops 
arrangerats och en internationell pitch har genomförts i Grimstad. 
Talangutvecklarna/konsulenterna för de respektive organisa-
tionerna träffas regelbundet för att diskutera strategier för euro
peisk talangutveckling, samt utbyta erfarenheter och planera för 
gemensamma aktiviteter.

Screen Talent Europe Meet-Up. Foto: Martin Hammar

Mid Nordic Film Export 
Detta interregionala projekt syftar till att utveckla metoder för 
att distribuera film på en global marknad, fungera som en natio
nell och internationell utvecklingsarena för filmföretagare samt 
att stärka den gemensamma svensk-norska filmregionen. Ge
nom interregionala nätverk, spetskompetens, samverkan och 
gemensamma utvecklingsprogram ska filmer och filmare från 
den mittnordiska filmregionen öka omsättningen i små och 
medelstora företag genom större filmexport samt etablera nya 
kontakter på den internationella filmmarknaden.

Samarbetspartners

Film i Västernorrland, Filmpool inom region Jämtland 
Härjedalen, Mittnorsk filmsenter (Trondheim).

Samarbetspartners

Kultur i Väst, Region Värmland, Region Halland, BoostHbg, 
Viken Filmsenter (Drammen), Odense filmworkshop samt 
museer, kommuner och högskolor i regionerna.

Common Shores  
Common Shores är ett nordiskt samarbete som sammanför 
bland annat filmskapare, konstnärer, designers, innehållsut
vecklare och museer. Projektdiskussionerna började redan 2014 
som en satsning för att tillgängliggöra arkiv, sammanföra mu
seum och digital berättarteknik och har sedan utvecklats i takt 
med den rörliga bildens förändrade strukturer. Projektet syftar 
till att bygga en bred plattform där utvecklare, storytellers, spel
designers, curatorer och filmskapare kan mötas och experimen
tera med Virtual Reality.

New Danish Screen och Nye veier 
I Danmark driver Det Danske Filminstitut New Danish Screen, 
en talangverksamhet som stöttar utveckling och produktion av 
fiktions-, dokumentär- och hybridfilmer samt utveckling av 
serier och tvärmediala projekt. I Norge står Norsk Filminstitutt 
bakom Nye veier, en talangverksamhet som stöttar idéutveckling, 
utveckling och produktion av lång spelfilm, dokumentärfilm 
och dramaserier. 

Ur Applause av Martin Pieter Zandvliet. 
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Interregionala och regionala samarbeten
Festivaler 
Göteborgs filmfestival, BUFF Filmfestival (Malmö), Stockholms Filmfestival, 
Nordisk Panorama (Malmö), Tempo Dokumentärfestival (Stockholm), 
Uppsala Internationella Kortfilmfestival, Novemberfestivalen (Trollhättan)

Talangträffar 
Tempo Meet-Up (Stockholm), Fårö Talangdagar, 
Uppsala Talangdagar, Film 16 (Stockholm)
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Nationella stöd, satsningar 
och stipendier

Sandrews Filmstipendium 
2009 inrättade Anders Sandrews Stiftelse ett större stipendium 
för filmmanus. Stipendiet är på 100 000 kronor och har som mål 
att kunna ge mottagaren möjlighet att utveckla sitt skrivande 
utan tidspress eller budgetramar. För att söka stipendiet krävs 
professionell erfarenhet av att skriva långfilmmanus eller doku
menterad utbildning i detta ämne.

 
 

 

 
Konstnärsnämndens stipendier 
Projektbidrag ges till produktion av kort- och dokumentärfilm, 
men stöd ges även till omfattande experiment eller utvecklings
arbete. Arbetsstipendier ska i första hand möjliggöra fortsatt 
konstnärligt arbete i allmänhet, men kan även avse vissa arbets
uppgifter eller utvecklingsarbeten.

 

Exempel på stipendiater

Ninja Thyberg, Ronnie Sandahl, Jessika Jankert, Adi och 
Mak Omanovic, Linda-Maria Birbeck, Peter Grönlund, 
Fijona Jonuzi, Ivica Zubak, Sanna Lenken, Manuel Concha

Exempel på stipendiater

Ahmed Abdullahi, Caroline Ingvarsson, Ida Lindgren, 
Goran Kapetanovic, Sophia Josephson, Gabriela Pichler

Ur Svenskjävel av Ronnie Sandahl. 

Ur Jag är Dublin av Ahmed Abdullahi.
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Moving Sweden 
Moving Sweden startades 2013 och vill främja förnyelse och 
kontinuitet för svenska filmskapare, både för dem som är i 
början av sin karriär och för dem som är etablerade. Stöden ska 
bidra till utveckling av starka, gärna nyskapande, filmberättelser 
inom fiktion, hybrid, animation och barnfilm samt skapa 
förutsättningar för nya samarbeten mellan producenter och 
regissörer och erbjuda möjlighet att testa på nya format.
Projektet erbjuder både utvecklingsstöd och produktions
stöd. Filmprojekten får en garanterad visning på SVT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska Filminstitutet arbetar med talangutveckling genom 
bland annat filmstöd medfinansiering av filmpriser, talang-
program, talangträffar och workshops och genom samverkan 
med regioner, festivaler och talangträffar.

Sveriges Television arbetar med talangutveckling genom råd
givning och samproduktion av kortfilm och dokumentärfilm, 
genom satsningar på innehåll för barn och unga och genom 
projekt riktade mot kortserieformatet. Sveriges Television sam
verkar med filmutbildningar, regioner, talangträffar och talang
program och närvarar aktivt vid nationella och internationella 
mötesplatser.

Tidigare stasningar

Nya röster (2015) 
SVT Drama genomförde 2015 talangsatsningen Nya röster. 
Målet var att hitta nya manusförfattartalanger vilka kunde bidra 
med nya perspektiv, en ökad mångfald i SVT:s utbud av berät
tare och berättelser och skapa identifikation hos tittarna. Målet 
var också att sprida och lära ut det specifika hantverk manusför
fattande för tv-serier innebär för att föra den svenska tv-serie
traditionen framåt.

Enbart manusförfattare som vid tidpunkten inte var etablerade 
inom tv kunde ansöka. SVT erbjöd handledarstöd och det fanns 
heller inget krav på leveranstid för projekten. 60 projekt erbjöds 
en utbildningsdag på SVT, tio projekt erbjöds möten med SVT 
och branschrepresentanter och tre projekt erbjöds utvecklings
stöd i form av handledning. Under projektets gång fick flera 
manusförfattare möjlighet att knyta kontakter med produktions
bolag. Inget projekt producerades dock. 

Stockholms filmfestivals 
långfilmsstipendium (2011–2013) 
Stipendiet hade som syfte att lyfta fram kvinnliga filmskapare i 
början av karriären. Stipendiet riktade sig till regissörer som 
skulle ha regisserat max två spelfilmer, i sällskap av en produ
cent verksam på ett etablerat svenskt produktionsbolag. Vinnaren 
av stipendiet skulle färdigställa en film av manuset inom 1-2 år.

Exempel på filmskapare

Amanda Leissner och Jonas Eskilsson, Goran Kapetanovic 
och China Åhlander, Lovisa Sirén och Siri Hjorton Wagner

Budget

21 miljoner kronor årligen, varav 13 miljoner koronor från 
Svenska Filminstitutet och 8 miljoner koronor från SVT.

Filmbudget

2 miljoner kronor (30 min), 3 miljoner koronor (45 min), 4 
miljoner kronor (60 min) varav egen insats ska vara 10 
procent från bolaget.

Beviljade filmer

31 stycken (2013–2016)

Antal ansökningar

runt 200–300 stycken/år.

Samarbetspartners

Svenska Filminstitutet och Sveriges Television (finansiärer). 
I styrgruppen finns också Regionala filmresurscentrum, 
Filmpool Nord, Film i Skåne, Filmregion Stockholm-Mälar-
dalen och Film i Väst.

Utdelade stipendier

2013, She's Wild Again Tonight, regissör Fia-Stina 
Sandlund, producent Tobias Janson, Story AB 
2012, Unga Sophie Bell, regissör Amanda Adolfsson, 
producent Gila Bergqvist Ulfung, Breidablick AB 
2011, Ömheten, regissör Sofia Norlin, producent Olivier 
Guerpillon, dfm

Budget/finansiering

5,4 miljoner kronor (inklusive teknik) Telia, Svenska 
Filminstitutet, Sveriges Television, NonStop Entertainment, 
Europa Sound & Vision, Dagsljus

Exempel på filmskapare

Emelie Lindblom, Martin Jern och Emil Larsson, Martin 
Larsson och Emma Åkesdotter-Ronge, Sanna Lenken och 
Annika Rogell, Ivica Zubak och Alexander Rönnberg.

Budget/finansiering

Cirka 1,7 miljoner kronor per film. Prispengar vinnare 200 
000 kronor. Svenska Filminstitutet, SVT och Film i Väst 
finansierade.

Novellfilmssatsningen (2001–2012) 
Novellfilmssatsningen var SVT:s, Svenska Filminstitutets, Film 
i Västs och SVT Västs projekt för novellfilmer. 6-10 filmer 
finansierades och producerades varje år och hade en garanterad 
visning på SVT, Göteborgs filmfestival samt gavs ut på en 
samlings-dvd.
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M:Dox (2003–2012) 
M:Dox var en nationell branschträff för dokumentärfilm med 
säte i Malmö. Målet var att höja och synliggöra den svenska 
dokumentärfilmsbranschen. Talangutveckling var en viktig 
faktor och ett syfte var att uppmuntra SVT till att våga satsa 
medel och ha en egen strategi för talangutveckling samt fånga 
upp filmare från olika delar av landet. Åtta till tio projekt från 
hela landet pitchades till SVT. Många filmer blev finansierade 
och producerade och ett ömsesidigt utbyte mellan talanger, 
SVT, produktionsbolag och bransch skapades.

Exempel på deltagare

Sara Broos, Sylvelin Måkestad, Klara Levin.

Finansiering

30 000 kronor i pitchpris från SVT, arbetsinsats från Film i 
Skåne och EDN (European Documentary Network), 
fortbildningsstöd från Svenska Filminstitutet. Deltagar-
avgifter samt resa och boende betalades av regionerna.

Filmskapare som beviljades produktionsstöd

Lisa Aschan och Helene Lindholm, Petra Revenue, Annika 
Hellström och Martin Persson, Håkon Liu och Lizette Jonjic, 
Johan Lundborg, Johan Storm och Anita Oxburgh samt 
Johan Jonason, Mimmi Spång och Rebecka Lafrenz.

Budget

36 miljoner kronor

Filmbudget

10 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor från finansiärer, 
2 miljoner kronor från bolagen i egen insats.

Finansiering/samarbetspartners

Film i Väst, Svenska Filminstitutet, SVT, Nordisk Film, 
Filmpool Nord.

Exempel på deltagare Nordic Film Lab

Victor Lindgren, Maria Bäck, Ali Abassi, Anders Hazelius, 
Anna Eborn, Emelie Lindblom, Jenifer Malmqvist, Annika 
Rogell, Fijona Jonuzi, Anna-Maria Kantarius, Magnus von 
Horn, Marie Kjellson, Sanna Lenken.

Finansiering

125 000 kronor vardera från de nordiska filminstituten, 
75 000 kronor Film i Väst.

Rookiefilm (2007–2009) 
Rookiefilm var ett lågbudgetprojekt riktat mot långfilmsdebu
tanter och andragångsregissörer. Fem filmer skulle göras utan 
en bestämd tidsram och med en fast budget och tillfälle skulle 
ges för att göra billiga, mer experimentella filmer oberoende av 
privat kapital.

När fyra filmer hade fått produktionsstöd, 190 ansökningar 
hade inkommit och enbart 38 av dessa var från kvinnliga regis
sörer, beslutades att enbart kvinnor kunde söka finansiering för 
den sista filmen. Det resulterade i 90 ansökningar. Regissörer 
och producenter gjorde sina första långfilmer och flera filmer 
fick stor uppmärksamhet och tävlade på festivaler. Flera filmer 
som fick utvecklingsstöd gick också i produktion utanför pro
jektet och nya samarbeten uppstod.

Labb, Långfilmsprogram 
och debutantprogram

Nordic Film Lab 
2010 startade Göteborgs filmfestival programmet Nordic Film 
Lab. Varje program är ettårigt och är ett samarbete mellan Norge, 
Sverige, Danmark och sedan 2016 även Finland. Deltagarna, 
nordiska regissörer, producenter och manusförfattare, hand
plockas av festivalen i samarbete med filminstituten och har 
gemensamt att de är nya talanger i filmbranschen och på väg att 
göra eller har gjort sin första eller andra långfilm. Programmet 
syftar till att fungera som en nordisk mötesplats för framtida 
samarbeten. Festivalen driver själv programmet och träffar äger 
rum i Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Idag utvecklar många av 
tidigare deltagare projekt tillsammans.

Nordic Film Lab Discovery initierades 2013 som ett samarbete 
mellan Nordic Film Lab och Nordic Film Market, för att delta
garna i Nordic Film Lab skulle kunna presentera sina projekt 
för säljagenter, festivalprogrammerare, finansiärer och potenti
ella samproducenter. Nordic Film Lab Discovery är öppet för 
olika genrer och format, såsom lång spelfilm, dokumentärfilm, 
tv-serier och animation och är en finansieringsplattform inrik
tad mot projekt i tidig utvecklingsfas.

Ur Turist av Ruben Östlund, producerad av Marie Kjellson.
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Exempel på deltagare

Sofie Palage, Catherine Champagne, Ann Lundberg, 
Caroline Drab.

Budget/finansiering

280 000 kronor årligen, Film i Skåne.

Exempel på deltagare

Elisabeth Marjanovic Cronvall och Marta Dauliute, Sanna 
Lenken och Gila Bergqvist Ulfung, Anna Persson, Anna 
Weitz och Sharon Chakraborty, Anders Hazelius och 
Lizette Jonjic, Peter Grönlund och Frida Bargo.

Filmbudget

150 000 kronor - 200 000 kronor per projekt, 3-5 projekt 
årligen.

Budget/Finansiering

Stockholms läns landsting, Film Stockholm/Filmbasen, 
Filmregion Stockholm-Mälardalen och Stockholms 
filmfestival.

Samarbetspartners

Film Stockholm/Filmbasen, Filmregion Stockholm-Mälar-
dalen och Stockholms filmfestival.

Exempel på deltagare

Amanda Adolfsson, Emelie Lindblom, Fanni Metelius, 
Amanda Kernell, Jenifer Malmqvist, Rojda Sekersöz.

Budget/Finansiering

Budget 1,4 miljoner kronor, varav 600 000–710 000 kronor 
från Svenska Filminstitutet, 200 000 kronor och arbets-
insatser från Film i Skåne och Film Stockholm/Filmbasen.

Samarbetspartners

Film Stockholm/Filmbasen, Film i Skåne, BoostHbg, 
Film i Västerbotten (2014-2015).

Pure Fiction.

STHLM Debut 
SHLM Debut är ett talangprogram för långfilmsregissörer och 
producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Syftet är att stärka 
samverkan mellan partnerorganisationerna i länet, att minska 
gapet mellan talangutveckling och professionell filmproduktion 
och att stärka möjligheterna för regissörer och producenter att 
långfilmsdebutera. Programmet består både av en talangutveck
lingsdel och ett finansiellt projektutvecklingsstöd för både lång 
dokumentär och fiktion. Utöver utvecklingsstöd till filmprojektet 
arrangeras möten i grupp och individuellt skräddarsydda work
shops med internationella branschpersoner samt synlig görande 
under Stockholms filmfestival. Programmet riktar sig till debu
tanter inom lång spelfilm och lång dokumentär

Producing People 
Producing People startades av Film i Skåne våren 2016 med 
syfte att främja utvecklingen och möjligheten för juniorprodu
center att öka kompetensen, arbeta med nya projekt och skapa 
nya nätverk. Programmet syftar också till att stärka branschen i 
regionen, öka jämställdheten inom producentledet och möjlig
göra för nya konstellationer och projekt. Fyra producenter får 
årligen arbetsstipendier och konsult- och resepengar för att få 
möjlighet att arbeta på nya projekt och/eller arbeta på produk
tionsbolag, närvara vid internationella fortbildningstillfällen 
och evenemang samt kompetensutveckla sig. 

 
 
 
 
 
 

Tidigare satsningar

Pure Fiction (2013–2016) 
Pure Fiction var ett program för kvinnliga regissörer med mål
sättningen att debutera med ett större fiktionsprojekt inom film, 
tv eller transmedia. Programmet syftade till att fokusera på 
individuell utveckling i lika hög grad som projektutveckling.

Sex regissörer valdes årligen ut, tre från Skåne och tre från 
Stockholmsregionen, vilka under ett år fick ett arbetsstipendium 
och möjlighet att utbyta erfarenheter. Det erbjöds även skräddar
sydda insatser, resurser och workshops. Deltagarna gavs stort 
utrymme för personlig utveckling och att skapa nya nätverk. 
Projektet var en del av Unga kvinnors filmskapande (se sida 26).

24



25

En sexa Skåne (2012) 
En sexa Skåne var ett initiativ från en grupp filmskapare från 
Malmö, vilka utvecklat alternativa produktionsmetoder. Målet 
var att göra långfilm på en mikrobudget utan utdragna finan-
sieringsmodeller och att bejaka berättarglädjen utan restrik-
tioner. Filmskaparna skapade ett kollektiv 2012, St:Knuts-
gruppen, där de stöttade varandra i filmproduktionerna. Endast 
en hade gjort långfilm tidigare. Sex filmer producerades och 
samtliga projekt satsade på digital distribution via VOD och 
olika digitala plattformar. Flera av filmerna har visats på inter
nationella festivaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unga kvinnors filmskapande (2010–2014) 
2010 fick Svenska Filminstitutet i uppdrag från Kulturdeparte
mentet att utveckla en satsning på unga kvinnors filmskapande. 
Målet var en ökad balans mellan män och kvinnor i fördelningen 
av stöd till svensk filmproduktion och det femåriga stödet skulle 
bland annat gå till nätverksbyggande och utveckling inom 
växthusverksamhet. Rekryteringen behövde breddas och unga 
kvinnor behöver nås på ett tidigt stadium. Ett långsiktigt 
samarbete med regionerna startades och huvuddelen av medlen 
användes till att stötta regionala projekt. Mellan 2011 och 2014 
fördelades 8 miljoner kronor av Svenska 

Exempel på beviljade projekt var Bitchpiloterna i regi av Film i 
Dalarna, Film på Gotland och Film i Sörmland, ett talang- och 
nätverksprojekt med mentorskap, erfarenhetsutbyte och möte 
med professionell bransch. The Hub i regi av Film i Väst och 
Kultur i Väst var ett projekt där kvinnliga filmskapare erbjöds 
en plats under samma tak, utvecklingspengar för filmprojekt, 
workshops och samtal. Unga kvinnors filmskapande i regi av 
Kultur i Halland - Film var ett projekt som syftade till att koordi
nera olika faser och aktörer i unga filmskapares utveckling, från 
filmläger till utvecklat projekt. En annan satsning var Stockholm 
Filmlab som genomfördes år 2012-2013 av Stockholms filmfesti
val och var ett inspirations- och förebildsprogram för kvinnliga 
filmskapare för att uppmuntra dem i karriären framåt. 

Producenten som ledare (2012-2016) var ett program för pro
ducenter och fokuserade på att utveckla producentens roll som 
ledare. Syftet var också att skapa nätverk i filmbranschen samt 
fokusera på kunskapsutbyte, stöd och utveckling. Programmet 
genomfördes av Filmregion Stockholm-Mälardalen. 

År 2013 startade Svenska Filminstitutet mentorsprogrammet 
Moviement för kvinnliga regissörer. I Moviement deltog tio 
kvinnliga regissörer i början av karriären och fem mer etable
rade kvinnliga regissörer, vilka fungerade som mentorer. Pro
grammet syftade till såväl individuell utveckling, ömsesidigt 
lärande som en strukturell förändring av filmbranschen. 

Deltagande filmskapare

Antonio Tublén, Peter Virén, Andreas Lindergård, Lisa 
Fjellman, Nina Waldeborn, Anna Lönn, Maciej Kalymon, 
Henrik Möller.

Budget/Finansiering

100 000 kronor per filmprojekt, totalt 600 000 kronor, 
Film i Skåne. 

Utbildning, fortbildning 
och kompetenshöjning

Filmskolor och utbildningar 
Det finns många utbildningar inom film och media på landets 
universitet och högskolor. Dessa erbjuder teoretiska utbildningar 
eller teori blandat med praktik. Det finns också många folk-
högskolor och utbildningar runt om i Sverige som fokuserar på 
film och praktiskt arbete med film. Många erbjuder en efter
gymnasial grundläggande filmutbildning, andra har fokus på 
specifika inriktningar som till exempel manus, dokumentärfilm 
eller scenografi. Nedan beskrivs ett urval av svenska filmutbild
ningar. 

 

StDH – Stockholms dramatiska högskola 
StDH erbjuder kandidatutbildningar, masterutbildningar och 
fristående kurser. Kandidatutbildningar finns inom filmregi, 
filmproduktion, filmmanus, filmfoto, filmklippning, filmljud 
och berättande animerad film. Masterutbildningar finns med 
fokus Dokumentärfilm-master och Film och Media-master.

’’ 
Fokus: 
StDH vill utbilda självständiga 
konstnärer, pedagoger och forskare 

som driver utvecklingen inom sina områden, 
vidareutveckla den dynamiska och kritiskt 
reflekterande miljön för forskning och ut-
vecklingsarbete, utveckla mötesplatser och 
föra dialog med de professionella fälten och 
det omgivande samhället, vidareutveckla 
kompetenser för att möta framtida utma-
ningar och förändrade förutsättningar med 
excellens, mångfald och risktagande.

StDH är en del av Stockholms konstnärliga högskola vid Stock
holms universitet.
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’’ 
Fokus: 
Syftet med filmstudierna på 
Akademin Valand är att utveckla 

metoder för gestaltning, möjliggöra nya 
filmiska uttryck samt skapa nya offentliga 
visningsmöjligheter. Utbildningen vill upp-
muntra studenterna att förhålla sig ifråga-
sättande till konventionerna inom film-
området och erövra en arena att verka i.

Akademin Valand 
Akademin Valand erbjuder en kandidatutbildning i Filmisk 
gestaltning, en magister med fokus Curator för film och video 
och ett magisterprogram med inriktning på Filmiska processer. 
Det finns möjlighet till påbyggnadsutbildningar motsvarande 
masterutbildning, genom Filmisk gestaltning och Examination. 
Akademin Valand driver även Barnfilmsskolan där fokus ligger 
på kameran som ett verktyg för lärande och samhällsutveckling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademin Valand är en del av Göteborgs universitet.

Folkhögskolor, yrkeshögskolor 
och högskoleutbildningar 
Följande är exempel på skolor som erbjuder grundläggande 
filmutbildningar: Fridhems Folkhögskola, Katrinebergs Folk
högskola, Molkoms Folkhögskola, Kalix Folkhögskola, Skurups 
Folkhögskola, Tärna Folkhögskola, Sigtuna Folkhögskola, 
Edelvik Folkhögskola, Glokala Folkhögskolan, Sundbybergs 
Folkhögskola, Härnösands Folkhögskola, Göteborgs Folkhög
skola, Marieborgs Folkhögskola, Gotlands Folkhögskola, 
Stockholms Filmskola och Kulturama, Filmarbetarutbildningen.

Manusutbildning erbjuds bland annat av Alma Löv/Alma 
Manusförfattare, Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, Manus
piloterna och Storyutbildningen i Fårösund.

Dokumentärfilmsinriktning finns bland annat på Skurups Folk
högskola, Biskops Arnö Dokumentär, Ölands Folkhögskola och 
Röda Korsets Folkhögskola. 

Filmarbetarutbildning finns i Trollhättan och är en yrkeshög-
skola på 1,5 år som utbildar specifika teamfunktioner. Utbild
ningen sker i nära samarbete med produktionsbolagen.

 

Kompetenshöjande insatser

Twelve for the Future 
Twelve for the future är en utvecklings- och samproduktions
workshop för unga nordiska regissörer och producenter inom 
dokumentärfilm. Målet är att utveckla projekt för internationell 
samproduktion, att skapa professionella nätverk för deltagarna 
och möjliggöra samverkan mellan nordiska producenter, 
regissörer och relevanta finansiärer. Träffarna sker på Nordisk 
Panorama i Malmö och under DocPoint Documentary Film 
Festival i Helsingfors. Mellan träffarna erbjuds filmarna projekt-
rådgivning av EDN (European Documentary Network).

 
 
 
 
 
 
 

 

Young Nordic Producer's Club 
Cirka 25 unga nordiska producenter på väg mot etablering i 
branschen träffas under Cannesfestivalen och erbjuds skräddar
sydda seminarier, paneldiskussioner, nätverk, casestudies och 
möten med specialinbjudna gäster. Deltagarna kommer från de 
fem nordiska länderna. Sverige skickar sex producenter varje år.

Exempel på deltagare

Anna Eborn och Katja Adomeit, Carl Olsson och Elin 
Kamlert, Caroline Ingvarsson och Caroline Drab, Ahang 
Bashi och David Herdies.

Finansiering

Deltagaravgifter, Svenska Filminstitutet, Danska Filminsti-
tutet, AVEK (The Promotion Centre for Audiovisual Culture, 
Finland), Norska Filminstitutet. 

Exempel på deltagare

Linus Andersson, Anna Lo Westlin, Emma Åkesdotter-Ronge.

Finansiering

De nordiska filminstituten, Kreativa Europa, Nordisk Film & 
TV-Fond, Den Danske Filmskole. 

Regiutbildning StDH och Filmbasen 
Filmbasen och StDH startade hösten 2016 ”Kompletterande 
kurs i filmregi”, en fristående kurs för filmare. Kursen ges på 
halvtid och är tänkt att ge kompletterande kunskaper i filmregi 
och projektutveckling till verksamma filmskapare som inte har 
gått en kandidatutbildning i filmregi.

Många svenska filmskapare tar också del av internationella 
kompetenshöjande workshops, lab och program. EAVE, är ett 
producentprogram där fokus ligger på kunskapshöjning, ut
veckling och nätverk. TourinoFilmLab är ett program med 
fokus på kunskapshöjning, utveckling, finansiering och distri
bution och riktar sig speciellt till filmskapare som ska göra sin 
första och andra långa spelfilm.

Programmen har vid flera tillfällen genomfört kurser och lab i 
Sverige. Berlinale Talents, Talentcamp Odense, Rotterdam Lab 
och Sundance Institute Lab Program är exempel på andra inter
nationella program vilka har haft svenska deltagare.

Young Nordic Producer's Club i Cannes 2016.
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Talangutveckling 
i praktiken
Navigering i filmlandskapet 
Det finns flera möjliga vägar att välja för att navigera sig fram i filmbranschen och olika sätt att tillgodogöra sig kunskap, skaffa 
erfarenhet och utveckla sitt hantverk. Nedan presenteras ett urval av erfarenheter, produktioner och navigeringsmöjligheter 
representerade av sex filmskapare; producenter, regissörer och manusförfattare. Genom utbildning, träning, arbete med produktion, 
talangprogram och stöd, samarbeten och livserfarenheter har dessa filmskapare hittat sin egen väg.

Emma Åkesdotter-Ronge 
Producent, född år 1984
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Peter Grönlund 
Regissör och manusförfattare, född år 1977

Amanda Leissner 
Regissör och manusförfattare, född år 1987
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Amanda Kernell 
Regissör och manusförfattare, född år 1986
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Abbe Hassan 
Producent, född år 1981

Sven Blume 
Dokumentärfilmsregissör och producent, 
född år 1983
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Finansiering, tjänster 
och ansökningar
Uppgifterna till statistiken är inhämtade genom en enkätundersökning, där alla 19 resurscenter har medverkat, samt genom intervjuer 
och samtal med resurscentrum, produktionscentrum och kommunala och regionala aktörer som arbetar med talangutveckling.

Grafen anger budget, i kronor, för talangutveckling i Sveriges 19 filmregioner. Budgeten kan omfatta medel 
till filmproduktion, resestöd, workshops, talangprogram, coacher och andra stöttande insatser.
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BUDGET TALANGUTVECKLING PER ÅR OCH REGION

I ABSOLUTA TAL 
Dalarna 200 000
Gotland 170 000
Gävleborg 200 000
Halland 560 000
Jämtland/Härjedalen 150 000
Jönköping 500 000
Kalmar, Kronoberg, Blekinge 423 000
Norrbotten 750 000
Skåne 1 800 000
Stockholm 2 000 000
Sörmland 100 000
Uppland 165 000
Värmland 356 000
Västerbotten 1 000 000
Västernorrland 1 300 000
Västmanland 
Västra Götaland 4 300 000
Örebro 200 000
Östergötland 420 000
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Kommentarer budget talangutveckling per år och region. 
150 000–200 000 kronor.
120 000 kronor filmstöd, 50 000 kronor resestöd och workshops.
Flexibla medel
Varav 60 000 kronor till workshops
150 000 kronor i filmstödpott. Ej örönmärkta medel för talangutveckling
Främst utvecklingsmedel för manus. Har extra medel för små stöttande insatser till unga filmare. 
Inkluderat filmteknik, resor, kompetensutveckling.
Varav 500 000 kronor går till AC/BD.
Summan inkluderar: Film i Skåne: kortfilm och talangutveckling (1 miljon kronor), 
dokumentärfilm (500  000 kronor). BoostHbg: konsult/coachstöd 300 000 kronor.
Varav 250 000 kronor till coacher, events, workshops, 800 000 kronor till STHLM Debut. 
Ny fond från 2017 ej inräknad.
Flexibla medel till kurser, resestöd, mentorskap och ekonomiskt stöd.
Varav 100 000 kronor till filmstöd och 65 000 kronor till program och projekt.
100 000 kronor talangutveckling, 232 000 kronor samproduktioner och 26 000 kronor arbetsstipendier.
Cirka 1 miljon kronor pott för filmstöd. 
Varav 300 000 kronor projektmedel.
Ej öronmärkta medel  till film. Kan genom kulturella och kreativa näringar ge stöd till kortfilmsproduktioner.
Film i Väst: 2 miljoner kronor kortfilm, 1 miljon kronor långfilm (ej öronmärkta till talangutveckling). 
Inkluderat är 50 000 kronor till mötesplatser. Kultur i Väst: 1, 3 miljoner kronor växthus och talangutveck-
ling (varav 300 000 kronor externa medel). Utöver dessa insaster finns: KulturUngdom: 1 miljon kronor 
till ungas kulturprojekt. Göteborgs stad: Snabbslanten för unga filmare 120 000 kronor, projektstöd och 
Pronto med visst fokus på talangutveckling (2 miljoner kronor). Ungefär 20-30 procent av dessa stöd 
går till nyutbildade filmskapare och runt 15 procent går till amatörer. Media Arena: Stöd till rörlig bild/
innovation(budget 2 miljoner kronor).
Varav runt 70 000 kronor till filmstöd, resor, visningar.
Varav 200 000 kronor till talangutveckling och 220 000 kronor filmstöd (varav 70 000 kronor uttagnings-
festivalen Guldsvanen).

Dalarna 
Gotland

Gävleborg
Halland

Jämtland/Härjedalen
Jönköping

Kalmar, Kronoberg, Blekinge
Norrbotten

Skåne 

Stockholm 

Sörmland
Uppland

Värmland
Västerbotten

Västernorrland
Västmanland

Västra Götaland 
 
 
 
 
 

Örebro
Östergötland
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Grafen anger antal tjänster för talangutveckling per år och region i Sveriges 19 filmregioner
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Gotland  Varav en projektanställd på 80 procent.
 
 
Jämtland/Härjedalen  Varav en projektanställd på 30 procent.
 
Kalmar, Kronoberg, Blekinge  Två tjänster totalt, tjänsten konsulent produktionsstöd är inkluderad.
Norrbotten  Inkluderat hos kort- och dokumentärfilmskonsulenten, långfilmskonsulenten,   
  samt tjänst inom AC/BD.
Skåne  Tjänsterna är uppdelade på tre organisationer: Film i Skåne (delar av 
  dokumentärkonsulenten- och kortfilmkonsulentens tjänst), Filmcentrum Syd 
  och BoostHbg.
Stockholm  Varav en konsulent för kort- och dokumentärfilm, samt tjänster inom teknik, 
  koordination och webb. 
Sörmland  Inkluderat är två filmpedagoger, vilka  arbetar 5 procent vardera 
  med talangutveckling. 
 
Värmland  Varav en tjänst på 50 procent  för visning/spridning 
Västerbotten  Beräknat på en filmkonsulent på heltid.
Västernorrland  Inkl.tjänster för filmstöd, tal.utv och växthus+  en proj.anställd 
 
Västra Götaland  Varav en tjänst på Film i Väst (kortfilmskonsulenten som investerar i kortfilm), 
  1,5 tjänst på Kultur i Väst (varav 40 procent arbetar med Framefestivalen).
 
Östergötland  Varav en filmkonsulent, som arbetar med talangutveckling på 50 procent, och   
  en talangutvecklare som arbetar 50 procent.
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ANTAL TJÄNSTER TALANGUTVECKLING PER ÅR OCH REGION
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Grafen anger antal ansökningar till talangutvecklingsinsatser gällande filmproduktion i Sveriges 
19 filmregioner. Antalet ansökningarvarierar år från år i regionerna. Grafen visar därför ungefärliga siffror.
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ANTAL ANSÖKNINGAR PER ÅR OCH REGION

Kommentarer antal ansökningar talangutveckling per år och region. 
Skåne  Inräknade är ansökningar till Film i Skåne, BoostHbg (endast 
  filmprojekt är inräknade, inte transmediaprojekt) och Filmcentrum. 
Stockholm  Visar ansökningar till Filmbasen.
Västra Götaland  Visar ansökningar till Film i Väst (enbart kortfilm) och ansökningar 
  till FilmCloud.



35

Läs mer…

STHLM Debut omgång 1-3 och STHLM Debut omgång 4-5, Christina Höglund

En sexa Skåne.  Att göra långfilm för 100 000 kr, St:Knutsgruppen berättar, Camilla Larsson.

Inför nästa tagning. Hur kan förutsättningarna bli bättre för unga kvinnors filmskapande? Annika Wik.

Tagning! Unga kvinnors filmskapande 2010-2014, Per Eriksson.
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