
S 
Riktlinjer för stödet till 
internationell lansering av film 
 

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 film. 
Dessa riktlinjer avser stödet till långfilm avsedd för biografdistribution. 
Lanseringsstödet förutsätter att Filminstutet hanterar festivaler (i samråd med producent och säljagent). 
 

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. Lanseringsstöd/Matching Funds 
Stödet delas ut vid ett tillfälle, oftast inför filmens internationella premiär. I specifika fall, som i kombinationen 
Venedig/Toronto, kan ett mindre stöd tillkomma för ytterligare en festival. 
 
Lanseringsstödet täcker hela kostnaden för det visningsmaterial som krävs av festivalen. För övriga poster 
kan de medel Filminstitutet tillhandahåller uppgå till max 50 procent av den av Filminstitutet godkända 
budget som framlagts av producent (och/eller säljagentur), dock utan att överskrida nedan angivna 
maxbelopp.  
 
Visningsmaterial 
Kostnaderna för (ett) visningsmaterial är undantagna från matching funds-principen. Filminstitutet står alltså 
för 100 procent av kostnaderna för det visningsmaterial som krävs av festivalen (oftast DCP). Filminstitutet 
ska sedan ha rätt att hantera detta visningsmaterial också för kommande festivaler.  
 
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. 
 
Marknadsföring 
Filminstitet står för 50 procent av godkända kostnader såsom annonslayout, annonsutrymme, publicist och 
pressbok (maxbelopp enligt överenskommelse med Filminstitutet), EPK, mottagning för utländska 
intressenter (ej intern representation, maxbelopp enligt överenskommelse med Filminstitutet). 
 
Resor och boende 
Filminstitet står för 50 procent av godkända kostnader. 



I de fall då festivalen inte står för resa och hotell för någon av teammedlemmarna betalar Filminstitutet 50 
procent av kostnaderna för regissör, producent och i vissa fall 1-2 huvudrollsinnehavare. Resor ska vara 
ekonomiklass. Stödet täcker max 3 hotellnätter för festivaler inom Europa och max 5 nätter för festivaler i 
övriga världen. 
 
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. Kostnader för resor till och från flygplats 
ersätts ej. Taxiresor ersätts ej. ”Övriga kostnader” godkänns ej. 
 
 
3.1 Cannes (huvudtävlan och Un Certain Regard), Berlin (huvudtävlan) och Venedig (huvudtävlan och 
Orrizonti) 
Filminstitutet bidrar med upp till SEK 500.000 när en film valts ut att delta i ovan nämnda festivalsektioner.  
Beloppet är ett ordinarie maxbelopp, men en individuell avvägning görs för varje enskild film.  
 
3.2 Cannes (sidosektioner), Berlin (Panorama, Forum, Generation, Berlinale Special) och Venedig 

(sidosektioner) 
Filminstitutet bidrar med upp till SEK 300.000 när en film valts ut till någon av ovanstående 
festivalsektioner.  
 
3.3 Toronto Film Festival 

Filminstitutet bidrar med upp till SEK 250.000 när en film valts ut till ovanstående festival.  
 
3.4 San Sebastian, Busan och Sundance 
Filminstitutet bidrar med upp till SEK 150.000 när en film valts ut till någon av ovanstående festivaler.  
 
3.5 Övriga festivaler 

Filminstitutet bidrar med upp till SEK 100.000 när en films valts ut till en festival i bilaga 1.  
Filminstitutet bidrar med upp till SEK 50.000 när en film valts ut till en festival i bilaga 2. 
 
3.6 Academy Award. 
Den svenska film som valts ut inför nomineringen till en Oscar i kategorien Bästa utländska film garanteras 
upp till SEK 250.000 för reklam och marknadsföring. I denna summa ingår kostnaderna för framtagande av 
en engelsktextad kopia. Dessa SEK 250.000 behöver inte matchas mot insats från producent eller säljagentur. 
 
Om filmen nomineras av Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences I kategorin Bästa utländska film 
bidrar Filminstitutet med upp till SEK 350.000 vilket ska matchas mot insats av producent och/eller 
säljagentur, alternativt amerikansk distributör. 
 

4. Beslutsunderlag – 
utvärdering av en films festivalpotential 
Filminstitutets utlandsavdelning ansvarar för utvärdering och urval av de filmer som kan komma ifråga för 
stöd till lanseringsåtgärder och ska, efter att ha sett den slutgiltiga versionen av filmen, diskutera 
festivaldeltagande med respektive producent/säljagentur. Producenten/säljagenten ska snarast efter en films 
färdigställande informera Filminstitutets utlandsavdelning om tidigast möjliga visningstillfälle för att ge oss 
möjlighet att utvärdera filmens allmänna festivalpotential. 
 



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. Vem kan ansöka om lanseringsstöd 
Mottagare av stöd är den producent som äger filmrättigheterna, alternativt den säljagentur som hanterar 
filmen internationellt.   
 

7. Ansökningsvillkor 
7.1 Endast svenska filmer (enligt den definition som används vid Guldbagge-nomineringarna) kan komma 
ifråga för lanseringsstöd. Prioritet ges till filmer som har ett giltigt avtal angående utlandsförsäljning. Filmen 
ska vara helt färdigställd vid tidpunkten för den internationella premiären och det visningsmaterial som 
erfordras (till exempel en engelsktextad DCP) ska finnas tillgängligt. Om visningsmaterial inte finns vid tiden 
för ansökan om lanseringsstöd ska producenten presentera en finansieringsplan för hur materialet ska tas 
fram.   
 
7.2. Sökanden ska till Filminstitutet uppge om vissa marknadsföringsåtgärder redan finansierats av 
produktionsbudgeten 
 
7.3 Så snart Filminstitutet bekräftat stödbeloppet ska producent/säljagent förse oss med följande: 
• En DCP eller annat erforderligt visningsmaterial med engelska undertexter 
• Ett presskit på engelska, inklusive tekniska detaljer, synopsis och regissörsbiografi 
• 3 högupplösta stillbilder från filmen 
• En EPK (digibeta) + trailer 
• Ett högupplöst foto av regissören 
• 20 filmaffischer, om sådana finns 
 
 

8. Utbetalningsvillkor 
8.1 För att full betalning ska ske krävs att producent och säljagent inom tre månader efter avslutat 
evenemang redovisar utfallet av deltagandet och hur stödbeloppet använts. 
 
8.2 Stödet från Filminstitutet måste användas till de ändamål som anges i avtalet och i bifogade 
ansökningsformulär. 
 



Bilaga 1 
Filminstitutet bidrar med upp till SEK 100.000 när en film valts ut till en av följande festivaler. 
 
Annecy , Festival du Cinéma d´animation 
Karlovy Vary Intl. Film Festival 
Locarno Intl. Film Festival 
Melbourne Film Festival 
New York Film Festival 
Palm Springs Intl Film Festival 
Rotterdam Intl. Film Festival 
Sydney Film Festival 
Tribeca Film Festival 



Bilaga 2 
Filminstitutet bidrar med upp till SEK 50.000 när en film valts ut till en av följande festivaler. 
 
AFI Los Angeles Film Festival 

Austin Fantastic Fest 
BAFICI Buenos Aires 
Buster Intl Children´s Film Festival (Köpenhamn) 
Chicago IFF 
Cinekid (Amsterdam) 
CPH:PIX (Köpenhamn) 
Créteil Films de femmes 
Dubai Intl. Film Festival 
Durban Intl Film Festival 
Edinburgh Intl. Film Festival 
Filmfest Hamburg 
Filmfest München 
Giffoni Film Festival 
Guadalajara Intl Film Festival 

Hamptons Film Festival 
Hong Kong Intl Film Festival 
Istanbul Intl Film Festival 
London Film Festival 
Los Angeles Independent Film Festival 

Mannheim-Heidelberg FF 
Mar del Plata IFF 
Miami IFF 
Montreal, Festival International Nouveau Cinema 
Montreal World Film Festival 
Moscow Intl Film Festival 

New directors/New films (New York) 

Outfest Los Angeles 

Rome Film Fest  

San Francisco Int. LGBT Film Festival (Frameline) 
Sao Paolo Intl Film Festival 
Sarajevo Film Festival 
Seattle IFF 
Shanghai Intl Film Festival 

Sitges Film festival 

Taipei Film Festival 
Telluride Film Festival 

Thessaloniki Intl Film Festival 
Tokyo Intl Film Festival 
Torino GLBT festival 
Toronto Kids FF 
Valladolid IFF 
Warsaw Intl Film Festival 
Vienna Film Festival 

 

 


