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Riktlinjer för stödet till internationell 
lansering av lång dokumentärfilm 
 

 

1. Allmänt 
Som ett led i uppdraget att internationellt stödja svensk film och filmrelaterade aktiviteter tillhandahåller 
Svenska Filminstitutet (SFI) enligt § 34 i 2013 års filmavtal medel avsedda att stödja producenter och 
distributörer för internationell lansering av svensk dokumentärfilm. 
 

 

2. Målsättning 
Filminstitutets strävan är att föra ut svensk film i utlandet för att bidra till att intresset för och exporten av 
svensk film ökar. Lanseringsstödet betalas ut för att kunna maximera exponeringen av svensk film på 
viktiga platser för den internationella filmen. 

 

 

3. Internationellt lanseringsstöd/Matching Funds 
Stödet till lansering av dokumentärfilm på internationella festivaler syftar till att ge producenter 
möjlighet att maximalt utnyttja en uttagning till en för genren tongivande festival. Stödet gäller i första 
hand filmens internationella premiär. I specifika fall kan ett mindre stöd tillkomma för ytterligare en 
festival.  
 
Visningsmaterial 
Filminstitutet står för 100 procent av kostnaderna för det visningsmaterial som krävs av festivalen.  
I kostnaderna för visningsmaterial ingår översättning och textning av filmen upp till vissa maxbelopp.  
Observera att lanseringsstödet inte täcker kostnader för filmens färdigställande. I de fall den version som 
bekostats anses ofärdig åligger det produktionsbolaget att ersätta den med en slutgiltig version för vidare 
festivalbruk. 
 
Resor och boende 
Filminstitutet står för 100 procent av godkända kostnader för regissör och producent. 
Resor ska vara ekonomiklass och stödet täcker max 3 hotellnätter inom Europa och 5 hotellnätter i övriga 
världen. Kostnader för resor till och från flygplatsen ersätts ej . 
 
Marknadsföring 
Filminstitutet står för 50 procent av godkända kostnader såsom formgivning (max 15.000 kr), 
tryckkostnader (max 10.000), EPK (max 10.000 kr), pressbok (maxbelopp enligt överenskommelse med 
Filminstitutet), mottagning för utländska intressenter (ej intern representation, maxbelopp enligt 
överenskommelse med Filminstitutet) samt arvode till pressagent (max 30.ooo kr). 
 
Kostnader som INTE täcks av lanseringsstöd: 
Kostnader som hör till filmens färdigställande snarare än dess lansering kan inte ingå. Filminstitutet 
bekostar inga interna lönekostnader som uppstått i samband med en films antagande till en festival. 
Arvode eller traktamente för teammedlemmars deltagande på festival utgår ej. ”Övriga kostnader” 
godkänns ej. 



 
Festivaler och maxbelopp 
150.000: 
Cannes Film Festival (avser även Semaine de la Critique och Quinzaine des Réalisateurs) 
Berlin International Film Festival (avser Panorama, Forum, Generation) 
Sundance Film Festival 
Toronto International Film Festival 
Venice International Film Festival (avser även Venice Days och Settimana della Critica) 
 
50.000: 
Annecy Festival of Animated Film 
Busan Film Festival 
DOC NYC 
DOK Leipzig 
Encounters Documentary Festival, Sydafrika 
Hamptons Film Festival 
HotDocs, Toronto 
IDFA  
It’s All True Documentary Film Festival 
Karlovy Vary Film Festival 
Locarno Film Festival 
London Film Festival 
Los Angeles Film Festival 
Montreal World Film Festival 
Outfest, Los Angeles Gay & Lesbian Film Festival 
Rome Film Fest 
Rotterdam Film Festival 
San Francisco LGBT Film Festival (Frameline) 
Sarajevo Film Festival 
South by Southwest (SXSW) 
Tokyo Film Festival 
Tribeca Film Festival 
Yamagata Documentary Film Festival 

 
25.000: 
AFI Docs 
Ambulante, Mexico 
Berlin ale/Forum Expanded 
Cinéma du Réel 
CPH:DOX 
Creteil Women Film Festival 
Docpoint, Helsingfors 
Documentary Fortnight, MoMA 
Dokufest Kosovo 
Edinburgh Film Festival 
FID Marseille 
Full Frame 
Giffoni 
Jihlava Documentary Film Festival 
Krakow Film Festival 
Melbourne International Film Festival 
One World Human Rights Film Festival 
Palm Springs Film Festival 
San Francisco Film Festival 
San Sebastian Film Festival 
São Paulo Film Festival 
Shanghai Film Festival 
Sheffield Doc/Fest 
Telluride Film Festival 



Thessaloniki Documentary Festival 
TIFF Kids 
Torino GLBT Film Festival 
True/False Film Festival 
Visions du Réel, Nyon 
Warsawa Film Festival 
 

 

4. Stöd till spridning av dokumentärfilm 
Filminstitutet har möjlighet att stödja filmer som inte ingår i festivaldistributionen med ett maxbelopp på 
20.000 kr.  Stödet kan ges till filmer som anses eller visar sig ha internationell potential men som inte 
ingår i Filminstitutet Utlands festivaldistribution. Stöd kan bl.a. ges till översättning, framtagning av 
visningsmaterial, marknadsföring eller till resa i samband med festivalvisning. 

 
 

5. Stöd till filmvisning för ökad representation och tillgänglighet 
I linje med Filminstitutets arbete för ökad representation och tillgänglighet kan resestöd sökas till 
relevanta festivaler, konferenser samt politiska sammanhang, där filmskaparens närvaro väsentligt kan 
öka intresset för den aktuella filmen. 
 

 

6. Oscar 
Filminstitutet kan stödja en Oscarnominering av lång dokumentärfilm om den uppfyller två av tre 
följande kriterier: 

1. Antagen till World Cinema Documentary Competition på Sundance Film Festival 
2. Har en amerikansk distributör 
3. Har haft betydande närvaro på amerikanska filmfestivaler 

 
 

7. Ansökan 
 
Ansökningsvillkor 
Endast svenska filmer (enligt den definition som används vid Guldbagge-nomineringarna) kan komma 
ifråga för lanseringsstöd. För att kunna söka stödet måste man kunna visa upp en inbjudan till en av de 
listade festivalerna. Stöd gäller endast till helt färdigställda filmer.  
 
Till vad kan man söka? 
Stödet syftar till att uppfylla de krav ovan listade festivaler har vad gäller visningsmaterial. Det ska också, 
genom finansiering av promotionmaterial, skapa bästa möjliga förutsättningar att synliggöra filmen 
under festivalen. Resekostnader gäller regissör eller producent. 
 
Ansökningsförfarande 
Ansökan om stöd skickas in på särskild blankett. Beslut om stöd fattas av handläggaren på Filminstitutet  
Utland i samråd med avdelningschefen. Ansökningstiden är löpande över hela året. 
 
Utbetalningsvillkor 
Till rekvisitionen ska en detaljerad lista fogas som specificerar varje enskild utgiftspost. Ett förskott på 
halva beloppet kan betalas ut innan festivalstart. 
 
Redovisning 
Senast sex veckor efter festivalens slut ska producenten redovisa hur stödet har spenderats. Kopior på 
fakturor relaterade till utgiftsposterna ska bifogas till redovisningen. 
 


