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Sammanfattning

Sverige har haft en lång tradition av högkvalitativt drama för barn som 
uppmärksammats och uppskattats även utanför vårt lands gränser. Vi 
har ett stolt kulturarv att förvalta och bygga vidare på. Nyproducerat 
och samtida drama som tar avstamp i svenska barns verklighet och som 
tar deras värld och känslor på allvar, är viktigt.

Under 2000-talet hamnar Sverige långt ner i jämförelse med andra 
nordiska länder beträffande andelen producerade spelfilmer för barn 
upp till tolv år. Barnfilmens andel av filmstödet har varit förhållande- 
vis litet, få titlar har blivit producerade och utbudet är smalt, särskilt för 
den publik som passerat förskoleåldern. Svensk barnfilm har i genom-
snitt färre biobesök jämfört med inhemskt producerade filmer i grann-
länderna. Detta trots att flera av de svenska filmerna bygger på kända 
varumärken, håller hög kvalitet, fått bra kritik och/eller vunnit priser 
på internationella festivaler. 

Denna studie visar på att kvantitet kan vara en avgörande faktor för 
hur angeläget det inhemska dramat uppfattas av målgruppen. I Dan-
mark och Norge, båda med en betydligt större produktion av drama 
för barn, ser man också en helt annan publiktillströmning. I Sverige 
ser vi däremot en nedåtgående spiral. Den breda och mångfacetterade 
publik som målgruppen utgör, har tillgång till väldigt lite nyproduce-
rat svenskt drama, och får i och med det inte heller någon vana att se 
svenskt. De amerikanska filmerna, med internationella marknadsfö-
ringsbudgetar, lockar stor publik och bildar norm för utbudet. Det finns 
anledning att tro att Sverige förlorat generationer av barn som inte 
fått möjlighet att upptäcka svensk film och drama som ett intressant 
eller angeläget alternativ. 
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drama i världsklass. Barnfilm bör inte först och främst vara en ange-
lägenhet för oerfarna och oprövade kort på grund av knappa resurser. 
Det gagnar inte utvecklingen av och engagemanget för genren. Tvärtom 
riskerar drama för barn att enbart fungera som en språngbräda till, i 
mångas tycke mer prestigeladdade och uppmärksammade projekt för 
en vuxen målgrupp med större budgetar. 

Studerar man hur barn idag konsumerar rörliga bilder, oberoende av 
vilken skärm de visas på, är det tydligt att helt nya berättarsätt och 
media vinner mark. Detta bör man ta fasta på i en satsning på svenskt 
drama för barn. Det saknas idag en samlande och stimulerande kraft 
som tar tillvara på den kompetens och de visioner som finns hos de olika 
aktörer som jobbar med audiovisuellt berättande för barn: film, TV, spel, 
webb, appar och sociala medier.

Förutom brist på pengar till utveckling och produktion av traditionellt 
drama saknas en plattform för att stimulera filmbranschen till samver-
kan med närbesläktade medier. Utvecklingen av så kallade transmedia-
projekt har halkat efter, i första hand ur ett nordiskt, men även ur ett 
vidare internationellt perspektiv. Det audiovisuella berättandet står 
och stampar i gamla traditionella fotspår då de finansiella strukturerna 
inte anpassats till den digitala utvecklingen. Få eller inga bolag har 
idag möjlighet att satsa på denna typ av produktioner vilka, med tanke 
på barns förändrade mediekonsumtion, kommer att bli alltmer bety-
delsefulla och eftertraktade. Även på ett nationellt plan saknas sådana 
initiativ. Stockholm-Mälardalsregionen har här alltså en möjlighet att 
vara först med att skapa en för Sverige unik verksamhet.

Slutsatsen är att det initialt bör satsas på att skapa en plattform inom 
ramen för Filmregion Stockholm-Mälardalens (FRSM) verksamhet. 
FRSM är huvudstadsregionens produktionscentrum för film. Organi-
sationen har ett redan etablerat uppdrag att främja regional tillväxt 

En av flera orsaker till att drama producerat för barn minskat den 
senaste tioårsperioden är svårigheten att finansiera produktionerna. 
Privata aktörer behöver ha ekonomisk utdelning på sina satsningar, 
gärna på kort sikt. För produktioner för en yngre målgrupp innebär 
det här  ytterligare svårigheter, då intäkterna ofta inte kan räknas hem 
förrän efter många år.

När det gäller barndrama för tv så är SVT i princip den enda aktö-
ren. De producerar/samproducerar ett antal titlar varje år, men man 
kan konstatera att de resurser som satsas är lägre än för motsvarande 
produktioner för vuxna. Det faktum att kommersiella kanaler inte kan 
sälja reklamplats eller använda sig av produktplacering gentemot denna 
målgrupp är ytterligare ett argument för att stärkt finansiering måste 
komma från andra, inte minst offentligt, håll.

Man ska dock inte helt bortse från att satsningar på kvalitetsprojekt 
för barn kan ses som goda investeringar på sikt. Det finns stora möjlig-
heter för repriser eftersom publiken konstant förnyas. Det syns tex i 
Barnkanalen där många av serierna repriseras regelbundet. Även barn-
filmer och knattefilmspaket kan sättas upp på biografrepertoaren flera 
gånger. De flesta filmer i dessa kortfilmspaket är producerade under 
80 och 90- talen. Detta borde motivera till större satsningar på kvalitet 
vid nyproduktion av animation och spelfilm för barn, satsningar som i 
de allra flesta fall behöver ökade resurser. 

Det behövs en kraftfull injektion av resurser för att Sverige skall kunna 
återta en betydande position bland de länder som är ledande vad gäl-
ler drama för barn. Det behövs en seriös uppbackning som stärker den 
potential som finns i Sverige.  Ur ett internationellt perspektiv har vi 
en stark ställning inom andra kulturområden för barn så som litteratur, 
illustration, animation, dataspel, musik och dramatik. Det finns alla för-
utsättningar för att Sverige även i framtiden ska kunna producera barn-
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Innehållgenom att utveckla en mer filmvänlig region. Denna plattform – Kids 
Screen Hub – skulle stärka branschen genom spridning av kunskap, 
utveckling av nyskapande projekt inom film och drama för barn, samt 
arrangemang av branschsamlande aktiviteter. En central uppgift för 
hubben skulle vara att länka samman den interaktiva industrin och 
underlätta kontaktskapande med den traditionella film- och tv-bran-
schen genom olika aktiviteter såsom workshops, mässor och nätver-
kande.

En av Kids Screen Hubs viktigaste uppgifter skulle vara att dela ut 
stödmedel för att stärka utveckling av filmprojekt riktade till barn. 
Tanken är att idéer och strategier för att verka och nå ut i fler distri-
butions- och mediekanaler, dvs transmedia-projekt, skulle prioriteras 
vid tilldelningen av stöd, även om den dramatiska kärnan i berättelsen 
ska vara avgörande. 

En fullständig kartläggning av finansieringen av en fond för produktion 
av drama för barn bör göras, vilket kommer att bli en viktig uppgift för 
Kids Screen Hub. Att på ett mer konsekvent sätt titta på möjligheter 
till plattformsöverskridande produktioner kan öppna dörrar för finansie-
ring från nytt håll, tex från aktörer inom spel- och interaktiva industrin, 
samt frigöra pengar till forskningsprojekt.

Det kommande Filmavtalet som ska gälla från 2013 är för närvarande 
under diskussion och förhandling. Med tanke på den sammansättning 
som avtalsparterna utgör är det inte troligt att stöd till barn- och ung-
domsfilm och stöd till interaktiva audiovisuella produktioner står högt på 
dagordningen. Det finns anledning att alla parter som värnar om dessa 
områden visar och framför sin ståndpunkt. Regionala alternativ och 
initiativ kan fungera som påtryckare och goda exempel för att stärka 
detta område. Stöd till uppbyggnad av Kids Screen Hub i Filmregion 
Stockholm-Mälardalens regi skulle vara en tydlig, välbehövlig och mål-
riktad satsning.
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Inledning

Uppdrag

I barn- och ungdomsfilmssammanhang har det ofta talats om att Sve-
rige har en stark ställning, men tittar man närmare på hur situationen 
verkligen ser ut idag, syns en annan, dystrare bild. Särskilt film och 
drama för yngre målgrupper lyser allt mer med sin frånvaro och ledande 
filmkritiker och barnfilmskännare menar att dramat för barn även inne-
hållsmässigt har gått i stå. 

Uppdraget för denna studie är att ta fram en modell för ett center för 
barn- och ungdomsfilm i Stockholm-Mälardalen samt ett initiativ för 
finansiering av barn- och ungdomsfilm. Studien skall fungera som ett 
förslag till hur barnfilmsproduktionen kan stärkas genom insatser i 
Stockholm-Mälardalsregionen.

Studien är framtagen på uppdrag av Filmregion Stockholm-Mälardalen 
(FRSM) med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun. 
Arbetet med studien har pågått under perioden november 2010 till och 
med maj 2011.

Filmregion Stockholm-Mälardalen är en medlemsorganisation för kom-
muner som vill använda sig av film och tv för att öka sin konkurrens-
kraft, skapa tillväxt och jobb. Flera studier bekräftar att film & tv-
produktion har en positiv effekt på lokal och regional tillväxt.
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•    Att fastställa behov och möjligheter och föreslå en handlingsplan 
för att främja utveckling och produktion av film och drama för barn 
och unga i Stockholm- Mälardalsregionen. Detta inkluderar även ett 
resonemang kring konstruktion av en fond. För att kunna genomföra 
handlingsplanen har även en finansieringsplan tagits fram.

Arbetsmetod	och	faktainsamling

Följande aktiviteter har legat till grund för det resultat som presente-
ras i denna studie:

•  Faktainsamling för historisk bakgrund och nulägesanalys.
•  Intervjuer och studiebesök hos befintliga aktörer inom barnfilm.
•  Översyn av finansieringsmöjligheter för barnfilm.
•  Översyn av distributionsmöjligheter för barnfilm.
•  Omvärldsanalys för barnfilm på nordisk och europeisk nivå.
•   Faktainsamling av framväxande kreativa näringar i regionen med 

koppling till barnfilm.
•    Framtagande av handlingsplan för genomförandet av ett barnfilms-

center.
•   Sammanställning av budget och finansieringsplan för genomförandet.
•  Avstämning med referensgrupp.
•  Avstämning med Botkyrka kommun.

Definitioner
I studien används ett antal begrepp som får närmare förklaring här nedan.

Drama
Gestaltande drama (till skillnad från dokumentär) i form av manusba-
serade filmer och tv-serier, gäller såväl spelfilm som tecknad, animerad 
film. För tydlighetens skull bör understrykas att det här inte avser 
drama för scen och teater. 

Författare	till	studien	

Gila	Bergqvist	Ulfung är utbildad filmproducent på Dramatiska Institutet 
med en mångårig bakgrund inom SVT som programledare och pro-
ducent för barn och ungdomsprogram. Mellan 2002-2005 arbetade hon 
som barn- och ungdomsfilmkonsulent på Svenska Filminstitutet. Gila 
driver idag produktions och utvecklingsbolaget Breidablick Film AB i 
Stockholm.
Lisa	Taube är fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap med 
inriktning på populärkultur. Hon har en gedigen bakgrund inom infor-
mation och kommunikation på bland annat Svenska Filminstitutet, 
Canal+, SVT och produktionsbolaget Atmo och arbetar sedan 2006 som 
fristående konsult inom finansiering och distribution av film och drama. 
Lisa arbetar idag deltid på Filmproducenternas Rättighetsförening.

Syfte

Syftet	med	studien	är	tredelat:	
•    Att ta fram en lägesrapport och omvärldsanalys där produktions- och 

finansieringsvillkoren för drama för barn och unga presenteras. Här 
redovisas dels fakta, statistik och siffror, dels erfarenheter och åsik-
ter kring barndramaproduktion från producenter och andra nyckel-
personer i branschen. Detta underlag skall belysa de strukturella, 
finansiella och specifikt produktionsrelaterade behov som finns.

•    Att ringa in nyckelpersoner, samarbetspartners och organisationer 
samt ”ambassadörer” för en fond och ett center för barndramapro-
duktion. Med utgångspunkt hos dessa personer skall en permanent 
referensgrupp skapas.  Här bör man sträva efter att få in kompe-
tens från olika fält för att etablera långsiktiga samarbeten och samla 
existerande nätverk kring produktion av drama och rörlig media för 
barn och unga. 



3 Källa: Resumé blogg, april 2011, Transmedia, så funkar det…kanske. 
Billy Andersson, som refererar till medieprofessor Henry Jenkins. 
Exempel: Star Wars, Pokemon, Avatar, Pirates of the Caribbean.

1Källa: mediabarn.se 

2Källa: 2006 års filmavtal.
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Transmedia
Transmedialt historieberättande är en process där integrerade delar i 
en berättelse sprids systematiskt i flera kanaler med syfte att skapa en 
sammanhållen, koordinerad och underhållande upplevelse. Idealt leve-
rerar varje mediekanal ett eget unikt bidrag till historien.3

Statistikt	underlag	och	avgränsningar

Underlaget för studien bygger på svensk långfilm för biograf och svens-
ka tv-serier särskilt riktade till barn. Vad gäller underlaget från SFI 
inkluderas inte enstaka kortfilmer (dock har kortfilmspaket inkluderats, 
som filmerna om Lilla spöket Laban och Vem-filmerna, eftersom de 
klassas som långfilmer på biografrepertoaren). Även dokumentärer är 
exkluderade ur den statistik som det hänvisas till i rapporten.

Den statistik som redovisas i bilagorna har tagits fram med hjälp av 
bland annat SFI, där man finner underlag till all svensk filmproduktion 
och det totala biografutbudet. Då det gäller tv-serier är det i huvudsak 
SVT som producerar och visar nyproducerat svenskt drama för barn, 
varför det mesta underlaget och statistiken för denna kategori kommer 
därifrån. Uppgifterna om möjligheter att se svenskproducerad gestal-
tande dramatik riktad till barn i andra fönster än de traditionella, som 
biograf och tv, har varit svåra att få fram. Ingen enskild instans har idag 
ansvaret för att insamla sådana uppgifter, varför den statistik som finns 
att tillgå är mycket knapphändig för att inte säga obefintlig. Den statis-
tik som redovisas i studien är i dessa fall hämtad från Statens medieråd. 

Barn
Inom målgruppen ”barn” ryms flera åldersgrupper, vilka enligt Statens 
medieråd definieras enligt nedan:

•   Förskolebarn (2-5 år), kräver vuxens deltagande vid biografvisning. 
Sekundär målgrupp föräldrar, mor- och farföräldrar.

•   Yngre skolbarn (5-9 år). Sekundär målgrupp vuxna, dock inte i samma 
utsträckning som i föregående målgrupp.

•  Tweens, mellanbarn (9-12 år).1

Barnfilm
Vad gäller långfilm och målgruppsdefinitioner finns hos Svenska Film-
institutet (SFI) ingen gemensam definition, annat än för ”Barnfilm”, 
enligt filmavtalet i paragrafen om publikrelaterat stöd. 

Som barnfilm räknas film som till form och innehåll vänder sig till 
barn upp till tolv (12) år. För film som anmäler sig enbart till publik-
relaterat stöd kommer en referensgrupp utsedd av Filminstitutet 
att med hjälp av ansökningshandlingarna besluta om filmen är att 
anse som barnfilm.2

Studien fokuserar på långfilm och tv-drama som i sitt tilltal, ämnesval 
och uttryck riktar sig till en målgrupp på upp till tolv år. Skälet till det 
är dels ovanstående avgränsning som görs i Filmavtalet samt att SVT: s 
Barnkanalen i huvudsak vänder sig till en publik upp till tolv år. Begrep-
pen ”unga” och ”ungdom” är betydligt bredare. Detta ger upphov till 
olika tolkningar både i statistiken och när det gäller tilltal och ämnes-
val. Det har under arbetet med studien visat sig att utbudet för barn 
mellan ca 5 och 12 år om möjligt är än mer skralt än för de något äldre. 
Behov av insatser och initiativ är således störst då det gäller drama för 
denna målgrupp.



5  Källa: Barnombudsmannens remissvar på (SOU 2005:77) ”Får jag lov? 
Om planering och byggande.  Dnr 9.1:1105/5” 

4 Källa: Malena Janson ”Bio för barnens bästa, svensk 
barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år”.
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jag inte fanns 2002) och Catti Edfelt/ Ylva Gustavsson (Förortsungar 
2006), för att nämna några. 

Även inom animation finns en rad exempel på framgångsrika svenska fil-
mer som Per Åhlins Dunderklumpen (1974), Jan Gissberg och Stig Las-
sebys filmer om Pelle Svanslös (Pelle Svanslös 1981 och Pelle Svanslös i 
Amerikatt 1985) och de fyra filmerna om Pettson och Findus, 1999 – 2009.

Nulägesanalys

Barns	konsumtion	av	film	och	rörliga	bilder

Barn konsumerar oerhörda mängder rörliga, gestaltande bilder via olika 
distributionskanaler. Klassiska media som tv, DVD och biograf har på 
senare år kompletterats med mobiler, internet och digitala surfplattor. 
De nya kanalerna förutspås bli allt viktigare i framtiden och barns fritid 
fylls i allt större utsträckning av rörliga bilder och medier.

På frågan vilken kulturupplevelse barnen helst får via skolan svara-
de 71 procent ”att se på film”. På frågan vilken kulturupplevelse man 
helst ägnar sig åt på fritiden svarade 89 procent ”att se på tv, DVD och 
video”.5  

Långt ifrån all den tid som barn spenderar framför en skärm handlar 
om film och/eller gestaltande drama. Mycket tid läggs på spelande, eget 
skapande, social samvaro på olika communities och i virtuella världar. 
70 procent av 9 -12 åringar uppger ”Titta på klipp” som något de gör 
framför skärm. På webbplatser som Youtube finns inte minst mängder 

Historisk bakgrund

Svensk	barnfilmstradition

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en stark barnfilmstradition 
som sträcker sig från 40-talet med Barnen från Frostmofjället (1945) 
som första spelfilm med barn som primär målgrupp. I de nordiska länder-
na har det sedan dess varit självklart att producera gestaltande drama 
med barn i huvudrollerna, i produktioner som vänder sig till barn och 
ungdomar. Den vitt spridda bilden av svensk barnfilm är att man tar barn 
på allvar, inte väjer för att berätta om svårigheter och mörka känslor och 
att filmerna håller hög kvalitet. De mest kända och även internationellt 
mest spridda svenska produktionerna är de Astrid Lindgren-filmatise-
ringar, som producerades under 60–80-talen fram till långfilmen Ronja 
Rövardotter (1984).  Även en rad TV-serier baserade på Lindgrens berät-
telser och karaktärer har producerats under denna period. 

Den svenska barnfilmen var vid flera tillfällen under 1900-talets senare 
hälft föremål för utredningar, tillsättande av barnfilmsråd och kommit-
téer, särskilda satsningar och heta debatter vilket ledde till att man 
framför allt under 1970-talet kunde se resultatet i form av filmer för barn 
med ett nyskapande filmspråk och ”som öppnade djupare perspektiv 
och rymde allvarligare utblickar”.4  

Svensk barnfilm har haft en stark och konstnärligt betydande plats med 
filmer av regissörer som Kjell Grede (Hugo och Josefin 1967), Kay Pol-
lack (Elvis! Elvis! 1977), Anders Grönros (Agnes Cecilia – En sällsam 
historia 1991), Ella Lemhagen, (Tsatsiki, Morsan och Polisen 1999), 
Lukas Moodyson (Fucking Åmål 1998), Klaus Härö (Elina – som om 



8 Se bilaga 1b6 Källa: Statens medieråd ”Ungar och medier 2010” 

7  Källa: TM 205 (6/06) Artikel: ”Att tävla med Harry Potter”, 
av Elisabeth Lysander rapport från SFI:s seminarium om 
barnfilm 2006”
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sig, att uppleva den, dels genom de funderingar, frågor och samtal 
filmen kan ge upphov till. Därför är det viktigt att det finns filmer 
som skildrar en miljö och en problematik som barn i Sverige i dag 
kan identifiera sig med”.

Siffrorna som redovisar barns konsumtion av rörliga bilder och som 
visar på den stora betydelse drama har kommit att få för dem, gör det 
intressant att titta närmare på innehållet. Vilket utbud finns för denna 
målgrupp; vilken bredd och vilken typ av filmer och drama har möjlighet 
att bli producerade i Sverige idag?

Utbud	av	film	för	barn	på	bio

Det övervägande utbudet av långfilm på bio, tv och DVD för målgrup-
pen är amerikanska storfilmer, ofta dubbade till svenska. Ett stort antal 
filmer i denna genre har premiär på svenska biografer varje år. 8 

De svenska nyproducerade filmerna är betydligt färre och genererar 
också generellt sett märkbart färre besök på bio. Det område som 
hävdar sig bättre när det gäller utbudet är animerad film som vänder 
sig till förskolebarnen. Det finns flera goda exempel på filmatiseringar 
av välkända barnbokskaraktärer som når sin publik, om och om igen, 
generation efter generation; Alfons Åberg, Laban, Mamma Mu, Pett-
son och Findus för att nämna några.  

Men för barnen som passerat förskoleåldern är utbudet av svensk film 
sämre. Ett litet utbud innebär också att bredden blir begränsad. Med 
några få undantag är de filmer som erbjuds filmatiseringar av böcker 
eller bygger på kända varumärken. I sällsynta fall är det en original-
historia som utspelar sig i vår samtid såsom Kjell Åke Anderssons 

”Pirret” (2007).

(Malena Jansson, forskare och skribent)

av så kallat användargenererat innehåll där också barnen själva har 
möjlighet att få en publik för filmer de gjort.6

Statistiken visar alltså att 9 - 12 åringar gärna tillbringar mycket tid 
med att titta på film och rörliga bilder. Önskan och möjligheten att se 
och uppleva rörliga bilder råder det alltså ingen brist på. De flesta som 
har någon kontakt med barn kan nog vittna om att film och drama är en 
viktig kulturform både kvantitativt och kvalitativt och att barn dessu-
tom inspireras, påverkas och får sin världsuppfattning formad av vad 
de ser.

Svenskt	barndramas	betydelse

Vad har då svensk nutida film och drama för betydelse för denna mål-
grupp? Som alltid när man diskuterar nödvändigheten av kultur finns 
åtskilliga svar på den frågan. Lars Dencik, professor i sociologi vid 
Roskilde universitet som huvudsakligen forskat kring barn, menar att 
det ställs särskilda krav på barnen som växer upp i dagens postmoderna 
samhälle. Samhället kräver social lyhördhet, liksom förmåga till empati. 
Dencik påpekar att detta gör det särskilt viktigt att också porträttera 
dagens samhälle i filmen. Genom det gestaltande dramat ges barnen 
redskap att tolka en föränderlig och svårtolkad värld. Andra aspekter 
är att drama kan uppmuntra och inspirera till lek och reflektion.7 

“Film kan, precis som andra konstformer, spegla, bekräfta, norma-
lisera och stimulera sin publik. Den kände israeliske sociologen 
Aaron Antonovsky menar att det finns tre faktorer som är avgö-
rande för att handskas med motgångar: begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Film som berör kan bidra till att göra barnens 
värld mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Dels genom filmen i 



9  Källa: Statens kulturråd, ”Barns och ungas 
kultur Kulturen i siffror 2010:1”

10 Se bilaga 2
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något av de större produktionsbolagen; SF produktion eller Sonet Film 
(ägare Bonnier), Filmlance International (ägare del av Shine Group, bil-
dad av Elisabeth Murdoch) eller Fladen Film (som till 50 procent ägs 
av Nordisk Film).11

All produktion av film och drama är i allmänhet svår, dyr och innebär 
ett stort risktagande. När det gäller produktion av film och tv-serier 
för barn finns dessutom ytterligare aspekter som kan verka hämmande 
för viljan att satsa resurser för att de ska bli verklighet. Vid samtal med 
producenter står det klart att det absolut finns idéer och vilja att göra 
film och drama för barn, men för att våga satsa är det enskilt största 
och primära behovet ytterligare resurser, både till utveckling och till 
produktion. I en förlängning finns också behov av specialkompetens, 
inte minst vad gäller ny teknik och distribution, och möjligheter till fler 
kontakter med den unga publiken under ett projekts utveckling. 

Konsekvenserna av de idag relativt sett små resurserna syns också när 
man tittar på val av bland annat regissör, där det ofta är debutanter som 
regisserar (hälften av spelfilmerna för barn och unga under perioden). 
Ekonomi är givetvis inte en enda förklaring till detta, men en ansträngd 
budget försvårar anlitandet av mer erfarna, och i och med det, dyrare 
regissörer. Att debutanter står för regin behöver inte innebära någon 
nackdel, det är positivt att det finns möjligheter att få fram ny talang. 
Men med erfarenhet kommer också möjligheten att utmana och lyfta 
ett gestaltande vilket starkt påverkar kvaliteten. 

”Många tänker att man kan börja göra en barnfilm och sen göra 
en ”riktig film”. I själva verket krävs det en enorm talang, tålamod 
och skicklighet för att få fram ett bra spel hos barn. Debutant-
sjukan är ett problem för all svensk film, viktigt att professionella 
och framstående regissörer ges möjlighet att göra barnfilm”.

11  Se bilaga 3 för förteckning över vilka bolag som erhållit stöd för barnfilm 
från SFI 2005 och framåt

(Producent)

I Statens kulturråds rapport ”Kulturen i siffror 2010” uppges antalet 
svenska titlar som vänder sig till barn och unga i biografutbudet vara 
så högt som 45 titlar per år. För att få fram denna siffra har man dock 
räknat varje enskilt tillfälle då exempelvis ett ”Knattebiopaket”, dvs en 
sammanställning av äldre kortfilmer så som Alfons Åberg-filmer från 
1980-talet, har satts upp vid ett enstaka tillfälle på en enstaka biograf. 
Detta är förstås ingen nackdel, utan visar tvärtom på vikten av välgjord 
kvalitetsfilm för barn. En välgjord film har stor chans att få ett långt liv. 
Men det bör inte likställas med att det repertoarsätts 45 nya svenska 
barn- och ungdomsfilmer på biograf årligen, vilket slutsatsen ger intryck 
av: att utbudet av svensk film för barnpubliken är stort.9

För denna studie har därför en ny genomgång av statistiken från Sven-
ska Filminstitutet gjorts. Den ger en tydligare bild av den verkliga 
mängden nyproducerade och repertoarsatta långfilmer och visar på 
ett genomsnitt av drygt en premiärsatt, nyproducerad svensk spelfilm 
riktad till barn mellan 9 och 12 år under perioden 2005 - 2010.10

”Det finns plats för fler svenska barnfilmer på repertoaren. Vi 
måste upp till tio per år för att vänja publiken vid att gå på 
svensk film på bio”.

Hur kommer det sig då att utbudet av nyproducerat, svenskt drama 
för barn är så begränsat? Det finns ju uppenbarligen ett stort intresse 
och törst hos målgruppen att se film. Vad krävs för att få till stånd en 
sådan produktion?

Förutsättningar	för	dramaproduktion	för	barn

Utveckling och produktion av drama för barn sker ibland på något av 
filmbranschens mindre, oberoende produktionsbolag, men oftast på 

(Producent)



15  Källa: 2006 års filmavtal12 Se åldersindelningen under avsnittet Definitioner

13  Källa: 2006 års filmavtal

14 Se bilaga 2
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Förutom det förhandsstöd vi redovisar i bilaga 2, administrerar SFI 
även ett så kallat publikrelaterat stöd. Detta är mer förmånligt för barn-
film än för annan film. Stödet baseras på en films bruttobiljettintäkter 
under sex månader efter filmens premiär. Den generella regeln är att 
stödet kan motsvara högst 50 procent av bruttobiljettintäkterna. När 
det gäller film för barn upp till 12 år kan det dock motsvara 100 procent. 
Generellt gäller att på bruttobiljettintäkter upp till 2,5 miljoner utgår 
inget publikrelaterat stöd.15

Detta undantag finns för att skapa starkare incitament att investera 
privat kapital i just barnfilm. Det är även ett sätt att väga upp det fak-
tum att en film som vänder sig till exempelvis 7-12 åringar, de facto har 
ett mindre publikunderlag än en film som vänder sig till en vuxenpublik.

HUR	FINANSIERAS	FILMAVTALET?

Avtalsparter	i	det	nu	gällande	avtalet	är	Svenska	staten,	Sveriges	

Biografägareförbund,	Folkets	Hus	och	Parker,	Riksföreningen	

Våra	Gårdar,	Sveriges	Filmuthyrareförening	u.p.a.,	Svenska	

Filmdistributörers	 Förening	 u.p.a.,	 Föreningen	 Sveriges	

Filmproducenter,	Sveriges	Television	AB,	TV	4	AB	(publ.),	

Modern	Times	Group	MTG	AB,	Kanal	5	AB	och	C	More	Enter-

tainment	AB.	Storleken	på	finansieringen	varierar	från	år	till	

år,	beroende	på	hur	många	biografbiljetter	som	sålts	under	

föregående	år,	varför	också	konsulenternas	budgetar	varierar.

Finansiärer	av	drama	för	barn
För att få till stånd en produktion är producenten beroende av en rad 
utomstående finansiärer. 

Svenska Filminstitutet
Svenska Filminstitutet (SFI) är den avgjort viktigaste och ofta den 
avgörande aktören för om en långfilm ska bli av. SFI har totalt fem 
konsulenter, en för kortfilm, en för dokumentärfilm, två för långfilm och 
en för barn- och ungdomsfilm. Barn- och ungdomsfilmkonsulentens upp-
drag är att ge utvecklings- och förhandsstöd till spelfilm-, dokumentär 
och animerad film för barn och unga, i både långt och kort format. Även 
övriga fyra konsulenter har möjlighet att välja att stödja film för yngre 
målgrupper. Barn- och ungdomsfilmkonsulenten har alltså till uppgift 
att ge stöd till filmprojekt för en mycket vid och mångfacetterad mål-
grupp med helt olika referenser, preferenser och behov.12

Enligt filmavtalet ska minst 10 procent av filmavtalets resurser gå till 
förhandsstöd till barn- och ungdomsfilm.13

Under den tid då rapporten närstuderat den svenska barnfilmen (2005 
– 2010) har i genomsnitt 2,5 filmer som vänder sig till en publik av barn 
upp till 12 år producerats med förhandsstöd från SFI per år.14 Utöver 
dessa filmer har det under denna period producerats en film utan för-
handsstöd från SFI som vänder sig till en barnpublik; ”Klara” (2010).

I och med 2006 års filmavtal ökade barn- och ungdomsfilmkonsulentens 
resurser något. Därefter införde SFI en ny stödpolicy där mer pengar 
skulle gå till färre projekt. Det totala tillskottet i kassan innebar i och 
med detta inte någon synbar ökning av antalet titlar. Möjligheterna för 
barn att se svensk, nyproducerad film på biograf har inte ökat, snarare 
tvärtom.
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are att de samproducerar med oberoende bolag, som då finansierar en 
del av produktionen med andra medel. Det förekommer också att SVT 
enbart köper visningsrätter, dvs rätten att visa en film eller serie mot 
en då lägre avgift. Filmen eller serien har då i övrigt helt finansierats 
med medel utanför SVT, detta är dock sällan aktuellt för serier. Så 
kallade produktionsutläggningar där SVT helfinansierar en produktion 
som utförs av ett oberoende bolag existerar också, men även dessa är 
mycket ovanliga när det gäller drama.

SVT:s Barnkanalen vänder sig primärt till åldersgruppen 3 – 11 år och 
sänder dagligen mellan 05.30 och 20.00. Kanalen ska fylla ett stort antal 
timmar och svensk nyproducerad dramaproduktion är dyrt i förhållande 
till att köpa visningsrätter till färdiga utländska produktioner. 

SVT har en långsiktig ambition att varje år göra eller beställa lättdrama 
inom områdena “relation” och “komedi” (ca 12 x 15 min). Med lättdrama 
avses dramatik med en ersättning från SVT runt 1 milj/tim (referens 
serien Dubbelliv, 2009). 

Man har även ambitionen att årligen göra småbarnsdramatik (ca 8 x 15 
min), med ett bidrag från SVT på 1,8 milj/tim (referens serien Dock-
äventyren, 2010).

En julkalender produceras varje år (24 x 15 min.) Genomsnittlig ersät-
tning från SVT för denna produktion har under perioden 2005- 2010 
uppgått till ca 2,3 milj /tim. 

Var tredje eller vart fjärde år produceras ett så kallat kvalitetsdrama 
(ca 10 x 30 min). Målgruppen är främst 7 – 9 åringar. Nästa gång är tänkt 
produktion 2013 och sändning 2014 . Med kvalitetsdrama avses drama-
tik med en total timkostnad på ca 3 milj/tim (referens serien Svaleskär, 
produktion 2010, sändning 2011).

Regionala aktörer 
De fyra regionala produktionscentrumen Filmregion Stockholm-Mälar-
dalen, Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne och vissa av de regionala 
resurscentrum som finns över hela landet, ger stöd till produktion av 
drama för barn. Inget av produktionscentrumen har dock hittills haft 
någon uttalad policy kring stöd eller samproduktion vad gäller genren. 

Distributörer
Distributörer för biograffilm, DVD och andra nya distributionsvägar 
som till exempel VOD (Video On Demand) är viktiga. De går ofta in och 
satsar en del av filmens eventuella framtida intäkter i projektet under 
produktionsfasen, så kallade minimigarantier. Ofta består distributö-
rens investering både av en sådan minimigaranti och av en samproduk-
tionsinsats, för att kunna vara med och dela på filmens framtida intäkter. 

TV
Tv är en viktig aktör för långfilmsproduktion, men framförallt för drama 
i serieform.

Sveriges Television (SVT) har som public service-bolag ett särskilt 
ansvar att köpa in samt producera och samproducera drama för barn 
och unga.

11 § SVT ska erbjuda ett varierat utbud av program av hög kvalitet 
för och med barn och unga. Programmen ska på barns och ungdo-
mars egna villkor förmedla nyheter och fakta samt kulturella och 
konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen. 
SVT ska ha en omfattande nyproduktion och egen produktion av 
program i olika genrer för barn och unga.16 

SVT genomför i vissa fall egna produktioner, men det har blivit vanlig-

16  Källa: SVT Sändningstillstånd 2010 - 2013
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Det finns ytterligare kanaler med barn som målgrupp, dock med liten 
eller ingen svensk dramaproduktion.19

”Det är mycket begränsade möjligheter att göra drama för den 
här publiken eftersom det i princip bara är SVT som efterfrågar 
den. Tittar man på resurserna till barndrama, förväntas det att 
det ska göras på ett enklare sätt. Timkostnaden är lägre. Som 
producent är det närmast inte lönsamt att göra de korta filmer 
eller program som de eftersöker eftersom budgeten är för låg”.

Privata	aktörer
Andra som kan tänkas investera i produktion av drama, både för ung 
och vuxen publik är investeringsbolag, teknikbolag, upphovsmän och 
medverkande. 

Internationella	stöd	till	utveckling	och	produktion

Nordisk Film & TV fond
På den nordiska arenan är Nordisk Film & TV Fond en viktig finansiär 
både för långfilmsprojekt och tv-produktioner. Stöd från dem förutsät-
ter distribution i mer än ett nordiskt land. 

Övriga nordiska filminstitut
De nordiska filminstituten har regelverk som gör det möjligt för dem 
att stödja samproduktioner av långfilm. Via en lokal samproducent kan 
svenska produktioner ta del av institutens finansiering.

MEDIA programmet	
EU:s stödprogram för den audiovisuella industrin ger stöd till utveckling 
och distribution av film och tv-drama, dock inte produktion. I dagsläget 
finns inga specifika stöd för produktioner för en yngre publik. 

19 För information om dessa, se bilaga 5

(Producent)

”Jag har gjort serier för SVT:s slot för ”findrama” (sk kvalitets-
drama enligt SVT:s terminologi) lördagar kl 19. De har bara råd 
att beställa en var tredje år, det är ju katastrof! Det är helt absurt 
att det är ett glapp på tre år mellan nyproducerad drama för barn 
på SVT. De har lagt sig platt, de gör helt fel! ”

Resurserna för drama är jämförelsevis små mot de dramaproduktioner 
för vuxna som visas på SVT1 och SVT2, där en genomsnittlig ersättning 
per timme från SVT ligger på minst 3 milj/tim.17

I barnkulturutredningen från 2006 ”Tänka framåt, men göra nu. Så 
stärker vi barnkulturen”, slogs det fast att det behövs ”utrymme för 
experiment och nyskapande” om svensk barndramatik för film och tv 
ska kunna utvecklas. Aktionsgruppen som skrev utredningen menade 
också att det ”finns skäl att känna oro för det framtida innehållet i SVT:s 
barnsändningar, framför allt när det gäller gestaltande produktioner”. 
2011 har det inte skett några förbättringar, snarare har utvecklingen 
gått i motsatt riktning.18  

”Man får mindre pengar från till exempel SVT liksom från övriga 
nordiska public service-bolag idag i jämförelse med för tio år 
sedan”. 

TV4 har vissa produktioner riktade till barn, men har inte tillåtelse att 
sälja reklamplats riktad till denna publik. Det finns därför små incita-
ment att göra stora satsningar på drama riktade enbart till denna mål-
grupp. Under rubriken Lattjo Lajban presenteras ibland nyproducerat, 
svenskt lättdrama. Lattjo Lajban har tidigare visats varje vardags-
morgon i anslutning till nyhetsmorgon, från 2010 visas det enbart helg-
morgnar.

17   För redovisning av SVT:s siffror och titlar för drama 
för barn se bilaga 4a och b.

18  Källa: SOU 2006:45

(Producent)

(Producent)



SFI 6 miljoner 
(offentligt stöd)

Stöd via annat nordiskt 
filminstitut 1 miljon

Regionalt produktionscenter 3 
miljoner (delvis offentligt stöd)

Distributör, samproduktion 1 miljon

Distributör,
minimigaranti distribution 1 miljon

SVT Samproduktion 1 miljon

SVT Visningsrätt 0.5 miljon

Övriga nordiska 
visningsrätter 0.5 miljon

Nordisk Film & TV Fond
1 miljon

Produktionsbolagets insats 1.5 miljon

Privata aktörer 1.5 miljon
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dock endast fyra som gick med vinst och ytterligare två som spelade in 
sina kostnader.” (Observera att detta gäller total filmproduktion, inte 
bara produktion av film för barn.) 20

Procentuell	fördelning	av	typisk	finansiering
Normalbudget	18	milj

20  Källa: Vägval för filmen SOU 2009:73

Eurimages 
Inom ramen för Europarådet finns möjlighet att toppfinansiera inter-
nationella samproduktioner av långfilm. Det finns inga specifika stöd 
till filmer för ung målgrupp. 

KidsRegio
Ett europeiskt nätverk för regionala centrum som i dagsläget inte 
är en finansiär. Med säte i Tyskland arbetar de för att belysa de allt 
svårare produktions- och distributionsförutsättningarna för europeisk 
film för barn och unga. Just nu undersöker de möjligheterna för en 
europeisk fond för barnfilm och uppmuntrar också produktionscent-
rum och nationella institut i respektive land att initiera regionala och 
nationella satsningar.

Produktionsbolagen
För att få en produktionsbudget att gå ihop måste produktionsbolaget 
alltid göra egna investeringar. Det består ofta av att man investerar 
delar av sin egen ersättning. Att hitta privatfinansiering är svårt för 
denna genre vilket ofta resulterar i att produktionen blir underfinansie-
rad och producenten själv får gå in och riskera pengar. När intäkterna 
skjuts på framtiden blir producentens situation ekonomiskt utsatt.

För filmer med barn som målgrupp är populationen mindre än för film 
med vuxen publik. Dock har de generellt ett längre liv på DVD och tv, 
och har alltså möjlighet att generera intäkter på längre sikt. 

För de mindre producenterna är det ändå i princip omöjligt att själva 
investera de summor som krävs i projekten, utan att riskera att gå 
under ekonomiskt. Mats Svegfors beskriver i Filmutredningen från 
2009 ”en olönsam filmproduktion och en svag producentstruktur” och 
redovisar att ”av de 112 filmer som hade premiär 2003–2006 var det 
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möjlighet att få igen de pengar som satsats om filmen haft en för svenska 
förutsättningar normal budget. Svårigheten att locka en stor biopublik 
till svensk barnfilm har varit densamma oavsett om filmerna fått goda 
recensioner, rönt stor internationell uppmärksamhet på festivaler och/ 
eller haft en framgångsrik utlandsförsäljning.22

Den svenska klassiska barnfilmen, dramer av mer ”vardaglig” art, om än 
spännande och skickligt gestaltad, har blivit en angelägenhet främst för 
skolbioverksamhet. Skolbiobesöken uppgår i genomsnitt till ca 500 000 
biobesök per år och en stor andel av filmerna som visas är nyproducerad 
svensk film. Intäkterna från skolbio är dock mycket liten och kommer 
inte producenter och samproducenter till godo. Bland annat har man 
inte rätt att tillgodoräkna sig besökarantalet vid beräkning av det pro-
duktionsrelaterade stödet. (Se under rubrik Svenska Filminstitutet.) 23 

De svenska filmerna förmår inte mäta sig i marknadsföring och dra 
publik till biograferna vilket är oerhört viktigt då det är genom biljet-
tförsäljning på biograf som produktionsbolag och privata investerare i 
dagens finansiella struktur och distributionslandskap har möjlighet att 
få tillbaka sitt investerade kapital. Resultatet har blivit att allt färre 
vågar satsa på barnfilm, särskilt för den målgrupp som är i skolåldern. 
Det finns en risk att barnen går miste om ett eget svenskt kulturarv i 
form av filmer som speglar deras samtid. 

”Barn har setts som ett kollektiv i behov av en typ av film. Självklart 
ska Disney och underhållningsfilmer finnas. Men jag skulle också 
önska att det fanns flera typer av filmer, kanske också några med 
ett öppet eller sorgligt slut, att gråta framför en film behöver inte 
vara fel”.  

22  Se bilaga 1a och 1b

23  Källa: ”Skolbio i Sverige 2010 En kartläggning av verksamheten med Skolbio i 
Sveriges 290 kommuner”, Genomförd av Svenska Filminstitutet, Per Ericsson.

(Malena Jansson, forskare och skribent)

Visning	och	distribution

I det filmavtal som gäller idag (till och med 2012) finns ett krav på 
biografdistribution för att erhålla förhandsstöd till långfilmsproduk-
tion. Det är också här som största möjligheten finns för producenten att 
få tillbaka sitt investerade kapital och om möjligt gå med vinst. 

Statens medieråds rapport från 2010 visar dock att den mesta konsumtio-
nen av film sker i andra fönster, som tv och DVD. Nyare visningsmedia 
som mobiler, surfplattor och nätbaserade tjänster vinner snabbt mark.21

”Det finns mindre resurser för barnproduktion både hos SFI och SVT 
vilket gör att konkurrensen blir tuffare för barnfilmen. Publiken 
består av färre personer, men exploateringstiden är längre, i lyck-
ade fall kan den vara extremt lång. Då måste du kunna vara väldigt 
långsiktig som produktionsbolag och då måste man ha en väldigt 
stark kapitalbas. Då kan man titta på hur branschen ser ut, det är 
bara ett par bolag i Sverige som kan ha den långsiktigheten”.

Konkurrenssituation
Under 00-talet har konkurrensen på biograferna hårdnat med en allt 
större dominans av utländska, i första hand amerikanska, storfilmer. 
Viljan att se visuellt utmanande fantasy-filmer på biograf (Harry Potter, 
Narnia, Sagan om Ringen och Spider Man) har krupit ner i åldrarna 
och de drar nu den största familjepubliken. 

Enbart 4 svenska barnfilmer (Eva och Adam 2001, Tsatsiki- vänner 
för alltid 2001, Hip Hip Hora, 2004, och Lilla Jönssonligan på kollo, 
2004), har under hela 2000-talet lyckats ta sig över 200 000 biobesök, en 
besöksnivå som i de flesta fall är nödvändig för att det ska finnas någon 

21  Källa: Statens medieråd, ”Ungar och Medier 2010”

(Producent)
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2009 var ett rekordår för norsk barnfilm på biograf. Fem barnfilmer sålde 
över 1 000 000 biljetter, vilket innebar att barnfilm stod för inte mindre 
än 40 procent av alla besök på norskproducerade filmer det året.25

De titlar som fungerar bäst i det danska exemplet är väl etablerade 
karaktärer och varumärken såsom Far til Fire och Min systers barn. 
Den typen av produktioner får generellt sett inte stöd från det Danska 
Filminstitutets barnfilmskonsulent, utan genom DFI:s 60/40 system 
(numera markedsordning). Detta bygger på att produktionen kan erhål-
la upp till 40 procent av finansieringen om producenten kan uppvisa att 
den övriga finansieringen är säkrad. I Danmark har effekten blivit att 
ett ökat utbud av dansk film för barn och unga röner stor uppskattning 
och drar mycket publik till biografen. 

Ett liknande system har prövats av SFI 2008 – 2009, det så kallade 
marknadsstödet. Detta baserades dock inte på finansiering, utan på 
ett poängsystem som även tog hänsyn till regissörens och producen-
tens tidigare arbeten. Detta genererade stöd till 11 filmer, varav 1 med 
inriktning mot barn och unga. Totalt delades det ut 76 172 000 SEK, 
varav 1 522 000 avsattes för barnfilmen Pettson & Findus – Glömligheter. 
Nämnas bör att detta stöd tillkom på relativt kort varsel då det fanns 
pengar över från det publikrelaterade stödet.  Det fanns inga särskilda 
direktiv för hur pengarna skulle fördelas mellan genrer eller målgrup-
per såsom det är stipulerat i det svenska filmavtalet. 

En slutsats av jämförelsen med Danmark och Norge kan vara att en stor 
produktionsvolym verkar positivt för bilden av dansk och norsk barn- 
och ungdomsfilm som helhet och att framgångar för mer kommersiella 
projekt ”spiller över” även på den mindre publika filmen.

25  Källa: Film & Kino ”Årbok 2009”

”Vi håller på att tappa en hel generation filmkonsumenter, det 
handlar ju om ett beteende. Det enda sättet är att starta efterfrå-
gan tidigt, och då måste vi erbjuda mer. Har man inte tidigt fått ett 
beteende som ”Jag vill se svensk drama för att det betyder något 
för mig” så kommer man inte att fortsätta med det. På SVT tappar 
de publiken när de fyllt tolv och tittarna kommer tillbaka när de 
fyller sextio. Det är ju skandal!” 
 

Barnfilm	så	in	i	Norden
Filmproduktion för barn är inte enkelt i något land.  En kartläggning 
gjord av europeiska nätverket KidsRegio visar att minskande biobesök 
för den inhemska filmen drabbat hela Europa. Kartläggningen visar 
dock att man i de flesta övriga nordiska länder (Danmark, Finland 
och Norge) under 2000-talet hållit en relativt hög nivå på antalet pro-
ducerade titlar för barn (se bilaga 6). I jämförelse med dessa tre länder 
har Sverige under samma period producerat betydligt färre titlar. Detta 
måste också ställas i ljuset av att Sverige till invånarantal är det största 
landet. I grannländerna, där man producerar fler filmer för barn, visar 
det sig att man även lyckats behålla en avgjort större publik på filmerna.
För att få en bild av hur antalet filmer kan påverka intresset för filmen 
kan man göra en jämförelse med Danmark. Deras statliga filmlag har 
som målsättning att barn- och ungdomsfilmen ska ha en produktion-
sandel på 25 procent av den danska filmen. Danska filminstitutet har 
två barn- och ungdomsfilmkonsulenter, en för kort- och dokumentär-
film, och en som ansvarar för långfilm. De har även lyckats nå en stor 
andel av biopubliken med filmerna. Var femte barn/ungdomsfilm som 
visas i biografen är dansk och marknadsandelen för de danska filmerna 
i förhållande till all film för målgruppen låg under perioden 1998 – 2008 
i genomsnitt på 32 procent.24

(Producent)

24  Källa: Det Danske Filminstitut 2009 ”Barn och ungas medievaner i forhold 
til danske og udenlandske spillefilm”
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Internationellt går utvecklingen nu snabbt mot att en berättelse, kara-
ktär eller bokserie ska finnas i alla medier samtidigt: film, tv, tecknade 
serier, musik, radio, datorspel, on-line, i mobilen och i surfplattor i form 
av appar, webisodes gjorda enbart för nätsidor etc. Det kan handla om 
hybrider mellan spel och gestaltande drama, virtuella online-världar 
och portaler med rörligt, delvis gestaltade inslag . Detta är så kallade 
transmedia-projekt, där en och samma grundberättelse, universum eller 
karaktär ligger till grund för olika uttryck och upplevelser, som rör sig 
mellan olika medier och bidrar till helhetsupplevelsen.

”80-talisterna skriver projekt som vänder sig till webb-drama, med 
en annan struktur i berättandet, karaktärsdrivet, som primärt inte 
vänder sig till biograf. De har ett annat sätt att skriva som inte är 
anpassat efter filmavtalets struktur”.

För dagens traditionella producenter av film och tv-drama är det nöd-
vändigt att arbeta med att utveckla berättandet för olika plattformer 
för att synas, märkas och ”räknas” men också för att det är ett nytt slags, 
i många delar outforskat konstnärligt uttryck som innefattar rörliga, 
gestaltande bilder. Detta är särskilt relevant när det gäller produk-
tioner riktade till barn, som idag förväntar sig att när som helst och 
överallt kunna förlänga och fördjupa sina upplevelser genom att spela, 
läsa, leka, lyssna, se och skapa med sina favoritfigurer, som de första 
gången kanske möter via bioduken. Att arbeta med transmedia innebär 
ett utvecklings- och produktionsarbete som behöver ske parallellt med 
övriga, mer traditionella manus- och produktionsförberedelser för en 
film. På många sätt är detta en del av den svenska barnfilmsproduk-
tionens nära framtid, som dess aktörer behöver utforska och anpassa 
sig till. Detta utvecklingsarbete är tids- och resurskrävande och ställer 
ytterligare krav på produktionsbolagen och producenten. 

(Producent)

”Danmark har också haft stor succé med flera filmer inom ani-
mationsgenren för familj och ungdom. Det kan skapa en större 
tradition för att välja dansk film också när man blir äldre och att 
dansk film faktiskt kan vara cool och rolig. Sedan sex år tillbaka 
har inte någon svensk barn- eller familjefilm haft någon större 
publiksuccé. Speciellt familjefilmer med kommersiell potential går 
inte att finansiera. Det kan få betydelse för svensk films image på 
längre sikt på det sätt att man inte lär barn och unga att tycka att 
svensk film är ”cool”. Det blir bara de stora amerikanska filmerna 
som Disney och Dreamworks som gäller”.

”Vad jag menar är, att de kommersiella krav som ställs på den 
svenska barnfilmen i dag är helt orimliga och många gånger 
mycket hårdare än de som ställs på vuxenfilmen. För vuxna satsar 
man BÅDE på breda publikrusningsfilmer OCH smalare filmer som 
tilltalar en mindre publik. Jag vill att barn ska ha tillgång till lika 
diversifierad film som vuxna. Är det så konstigt?” 26

Nya	medier	-	nya	berättelser

Barn och unga är ”early adopters”. De använder rörliga bilder på ett 
innovativt sätt och uttrycken är i ständig förändring. I projekt för denna 
målgrupp finns alla möjligheter att bryta ny mark vad gäller produk-
tioner som rör sig i fler än ett medium. Sedan tidigare är det vanligt att 
en bok blir film, kanske även utvecklas till en tv-serie och så småningom 
dyker det upp leksaker i affären med samma karaktärer (Pippi, Pettson 
och Findus, Laban). 

(Malena	Jansson, forskare och skribent)

(Lone	Korslund Nordic Acquisition Manager på Nordisk Film)

26  Ur Filmnyheterna 12/4-2010
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filmare. Filmpool Nords Development-program ger stöd till utveckling 
av audiovisuella idéer som innefattar traditionella uttryck som film och 
tv-serier, men har även möjlighet att ge stöd till transmedia-projekt. 

2010 lanserade Nordisk Film & TV Fond ett stöd för transmedia-
produktioner där sju projekt för ung målgrupp erhöll stöd till utveck-
ling. Stödet var 250 000 NOK per projekt. Bland dessa projekt fanns 
enbart ett svenskt. I konkurrens med de projekt som haft möjlighet 
att matcha finansieringen på nationell nivå var det svårt för de svenska 
projekten att hävda sig.

Inom ramen för EU:s MEDIA-program finns också ett stöd till interak-
tiva produktioner, där det sedan 2010 ligger ett krav att produktionerna 
ska vara en del av ett större audiovisuellt projekt (långfilm, tv-serie eller 
dokumentär). I realiteten innebär detta ofta att målgruppen är barn och 
unga, även om det inte är något uttalat krav. Endast två projekt av totalt 
åttio har varit svenska, varav det ena var riktat specifikt mot ungdomar. 
En anledning kan vara att det i Sverige är svårt att hitta den motsvar-
ande finansiering som fonden kräver, då ett nationellt stöd saknas. 

I samtal med branschens företrädare framgår att det finns ett ökat 
intresse och en nyfikenhet för att utveckla den här typen av projekt. 
Samtidigt sker samarbeten mellan närbesläktade medier i väldigt 
liten utsträckning. Den främsta orsaken till att det är svårt att komma 
vidare med projekten, är att den finansiella strukturen saknas. Inte 
heller finns det några naturliga mötesplatser för kunskapsutbyte och 
kontaktknytande.

Det finns i Sverige idag inte några nationella resurser som riktas till 
den typ av produktion som många unga lärt sig konsumera; plattform-
soberoende, interaktiva produktioner, som inte alltid levereras i de tra-
ditionella kanalerna, som bio och tv. 

Försprång	i	grannländerna
Ännu en gång är det relevant att jämföra med Danmark och Norge 
som via sina filminstitut fördelar betydande resurser för utveckling och 
produktion av audiovisuella, interaktiva verk och spelprojekt.

För svenska producenter finns inga motsvarande medel att söka annat 
än på nordisk eller europeisk basis. Det finns ett par regionala initiativ, 
som Boost Hbg i Helsingborg som är Skånes arena för talangutveck-
ling inom rörlig media. Det är en pionjärverksamhet där framtidens 
historieberättande utvecklas i tätt samarbete med bransch, näringsliv 
och spjutspetsteknik. Visionen är att skapa en grogrund för nytt histo-
rieberättande inom rörlig bild. Här handlar det dock inte om regelrätta 
stöd utan framförallt workshops och nätverkande för ej ännu etablerade 

Norsk	Filminstitutt	(NFI)	delar	ut	13	miljoner	

NOK/år	till	utveckling	och	lansering	av	inter-

aktiva	projekt,	Det	Danske	Filminstitut	(DFI)	

har	under	2007-2010	delat	ut	12	miljoner	DKK/

år.	Från	och	med	2011-2014	kommer	20	miljoner	

DKK	att	delas	ut	årligen.

Källa:	DFI	och	NFI



38 39

De	behov	som	framträtt	tydligt	är:	
•    Behov av ökad produktionsvolym för att nå en kritisk massa och 

sätta svenskt barndrama på kartan igen. Därmed kan angelägenhet-
sgraden åter öka för både publik och kreatörer.

•   Behov av fler finansieringsmöjligheter och ökade resurser till både 
utveckling och produktion. 

•   Behov av en stark samlande och stimulerande kraft som arbetar för 
utveckling av barndrama på professionell nivå.

•  Behov av utveckling av barndrama för olika tekniska plattformar. 
•   Behov av fler kontaktytor för möte mellan kreatörer och entreprenör-

er från olika närbesläktade medier och med representanter inom ny 
teknik, forskning och utveckling. Medverka till innovativa miljöer. 

•   Behov av fler kontaktytor mellan upphovsmakare och barnen, den 
framtida publiken.

•   Behov av utveckling av berättandet både formmässigt och innehålls-
mässigt.

I uppdragsbeskrivningen ställs en rad konkreta frågor vad gäller behov 
av unga skådespelare, möjligheter till pilotfilmning, inspelnings- och 
redigeringsteknik, studio och andra miljöer, platsletning och projektkon-
tor. Givetvis finns dessa behov, men utan att fylla det primära behovet 
av ekonomiska resurser för att betala för en produktions olika moment, 
blir detta sekundärt. Det råder till exempel inte brist på unga begåvade 
skådespelare. Däremot behövs tillräckliga resurser för att kunna ägna 
sig åt gedigen casting med kvalificerade rollsättare.

Möjligheter

Viljan att stärka svenskt drama för barn är inte kontroversiellt, men 
ingen har idag aktivt tagit på sig ansvaret för att detta ska ske. Det 
finns dock i detta en rad möjligheter till nya initiativ.
Stockholm-Mälardalsregionen omfattar drygt 3,25 miljoner invånare 

Analys

I samtal med branschföreträdare kan man mellan raderna ana en upp-
givenhet över att det inte är ”någon idé”, att det inte lönar sig eller är för 
svårt eller riskfyllt att satsa på drama för barn, att det har en låg status 
hos finansiärer, beslutsfattare, upphovsmän och publiken. Intrycket 
är att det stolta svenska kulturarvet i form av kvalitetsdrama för barn 
inte längre har den ställning det en gång haft. Diskussionen och debat-
ten har också uteblivit. 

Det behövs en kraftfull injektion av resurser för att Sverige skall kunna 
återta en betydande position bland de länder som är ledande vad gäller 
drama för barn. Det behövs en seriös uppbackning som stärker den 
potential som finns i Sverige. Ur ett internationellt perspektiv har vi 
en stark ställning inom andra kulturområden för barn så som litter-
atur, illustration, animation, dataspel, musik och dramatik. Det finns alla 
förutsättningar för att Sverige även i framtiden ska kunna producera 
barndrama i världsklass.

Behov

De slutsatser som kan dras av underlaget i studien identifierar en rad 
behov. Det är givetvis svårt för FRSM att tillgodose alla dessa, men 
som redovisas längre fram i handlingsplanen finns goda möjligheter 
att lägga en grund för en framtida, mer gynnsam svenskproducerad 
dramakultur för barn.
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För att på allvar stärka genren för framtiden är det också viktigt att inte 
enbart titta på projekt som distribueras på klassiskt sätt. Nya medier 
och transmedia-projekt börjar bli en självklarhet för dagens barn och 
bör vara en naturlig del för en framtida verksamhet.

Man kan konstatera att det i flera kommuner i Stockholm-Mälardals-
regionen finns studios, teknik eller annan verksamhet som kan använ-
das vid filmproduktion. Några exempel är Independent studios i Nacka, 
Stiller Studios på Lidingö och Cinestar i Örebro.  I det fortsatta utveck-
lingsarbetet av ett starkt center för barnfilmsproduktion blir det en pri-
oriterad uppgift att kartlägga de aktiviteter och planerade satsningar 
som görs i regionens kommuner.

Som ett exempel kan nämnas den satsning som görs i Botkyrka. Där 
antog kommunfullmäktige 2008 en särskild strategi för filmutveckling. 
Fokus är inställt på att främja nya talanger, berättelser och miljöer 
inom svensk film. Strategin pekar på Subtopiaområdet i Alby som en 
nod i kommunen – ett geografiskt område som ska vidareutvecklas som 
en plats för kreatörer och företag inom audiovisuell produktion. Verk-
samheten i Subtopia erbjuder kontaktytor och faciliteter, bl.a. studion 
Hangaren, som lämpar sig mycket väl för professionellt filmskapande. 
På Subtopiaområdet ligger också Filmbasen, Stockholms läns mötes-
plats och centrum för talangutveckling med inriktning på unga filmare.

Vi har uppfattat att det från branschen finns ett önskemål att möta den 
unga publiken innan och under produktion. Här kan återigen Subtopia 
med Fanzingo och Alby Fame vara en värdefull partner, liksom Palatset, 
den nya satsningen för barnkultur på Riddarholmen. 

Stockholms Dramatiska Högskola startar till hösten 2011 en ettårig 
masterutbildning för barnfilm med fokus på kreatörer. Detta är ett 

varav ca. 500.000 barn och unga (0 – 12 år).  Här hittar man också 62,5 
procent av Sveriges produktionsbolag (siffran baserad på de bolag som 
under 2010 fick stöd från SFI i någon form) och majoriteten av kreatör-
erna. Regionen lämpar sig därför särskilt för att gå i bräschen för att 
skapa en plattform för drama riktat till barn. Den skulle fungera som 
en samlande och stimulerande kraft för alla de aktörer som med relativt 
små medel och litet inflytande arbetar inom denna sektor. 

Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM) har redan en professionell, 
fungerande kommissionärsverksamhet och ett ramverk för regionalt, 
nationellt och internationellt nätverkande. De skulle därför vara en 
naturlig huvudman för en kommande plattform med fokus på utveckling 
och produktion för barn. Synergieffekterna för nätverk, kunskap och 
logistik väger tungt i sammanhanget. 

För att bygga ett stabilt och långsiktigt nätverk för drama för barn, bör 
FRSM fungera som spindel i nätet då det finns tydliga samordnings- och 
synergieffekter där FRSM agerar för hela regionen.

För att på sikt få fram starkare projekt och en ökad bredd i utbudet 
är en injektion i form av ekonomiska resurser i utvecklingsfasen både 
kostnadseffektiv och i många fall avgörande. Med tanke på hur få dram-
aprojekt för barn som idag har möjlighet att få stöd från SFI eller SVT 
är det av yttersta vikt att projekten är utvecklade till en nivå där det 
är möjligt och realistiskt att ta dem vidare. 

Via FRSM finns det dessutom idag ett upparbetat nätverk av privata fin-
ansiärer som vill investera i filmproduktion. För att ha en möjlighet att 
komma i åtanke för denna finansiering behövs även här ett omfattande 
och resurskrävande utvecklingsarbete i fråga om manusskrivande, 
budgetering och projektering. 
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Handlingsplan

Kids	Screen	Hub

Slutsatsen är att det initialt bör satsas på att bygga upp ett center; 
en hubb som kan stärka branschen genom spridning av kunskap och 
utveckling av nyskapande projekt inom film och drama för barn samt 
arrangemang av branschsamlande aktiviteter. En central uppgift för 
hubben skulle vara att länka samman den interaktiva industrin och 
underlätta kontaktskapande med den traditionella film- och tv-bran-
schen. Det skulle också ligga i uppdraget att samla information i form 
av statistik och underlag och sprida kännedom om vad som händer inom 
olika media riktat till barn.

Inom ramen för verksamheten skulle också ligga att samla det enga-
gemang och den kompetens som finns i en referens- eller lobbygrupp. 
En sådan, etablerad arbetsgrupp kan driva de frågor som denna studie 
pekar på samt de förslag kring film som lyftes i Barnkulturutredningen 
2006. 27 Denna grupp skulle på så sätt slå vakt om att kontinuerligt flytta 
fram positionerna, exempelvis när det gäller förhandlingar inom film-
avtalet, gentemot starka och viktiga aktörer som SFI och SVT.

Verksamhet
Den eller de personer som ska driva Kids Screen Hub bör anställas så 
fort tillräcklig finansiering är på plats. I den bifogade budgeten har vi 
utgått från en 100 procents tjänst. Vi förespråkar att tjänsten delas mel-
lan två personer och att arbete görs för att förstärka personalbudgeten.
För en bild av Kids Screen Hubs tre första verksamhetsår, se bilaga 9. 
Bilaga 10 är en budget och finansieringsplan för de första tre åren.

27  Se bilaga 8.

mycket positivt initiativ som har alla möjligheter att bli en betydande 
katalysator för ett utvecklat och fördjupat engagemang för barnfilmen. 
Förhoppningsvis kommer deltagarna att komma ut till en existerande 
marknad där deras nya kunskaper kan tillämpas, något som studien 
visar i dagsläget inte är självklart.

I bilaga 7 finns en förteckning över nyckelpersoner och aktörer inom 
regionen som på ett eller annat sätt arbetar med verksamhet som har 
med film, drama och rörliga gestaltande bilder för barn att göra.
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seminariet/mässan. Detta blir ytterligare ett sätt att uppmuntra till 
samarbete mellan den befintliga branschen och nya kreativa näringar. 
Arrangemanget skapar samtidigt ett tillfälle att marknadsföra Kids 
Screen Hub gentemot press och framtida samarbetspartners och even-
tuellt ytterligare finansiärer.

När det gäller stöden bör de följas upp med workshops och seminarier. 
Här finns flera goda internationella föregångare så som Power to the 
pixel lab och High Five Kids workshop arrangerad av Nordisk Film 
och TV fond. Ansökningarna kommer att generera en överblick över 
de idéer, den talang och ambition som finns i regionen. I förslaget ingår 
utvecklingsstöd till fem projekt. Vid färre projektstöd än fem riskerar 
satsningen att bli för marginell. Ytterligare en handfull utvalda pro-
jekt bör dessutom få möjlighet att delta i efterföljande workshops och 
seminarieverksamhet. 

Tanken är att seminariet och utvecklingsstöden ska vara årligen 
återkommande. Vid seminarier/workshops finns även möjlighet till upp-
följning av de projekt som erhållit stöd tidigare år. Kids Screen Hub bör 
i ett första steg vara ett treårigt projekt som löpande utvärderas, bland 
annat genom nära samarbete med referensgruppen, för att utröna om 
verksamhetens mål och syfte har uppnåtts tillfredställande.

I ett senare led kommer de produktioner som erhållit utvecklingsstöd 
att kunna ansöka om medel via FRSM:s kontakter inom privat finansie-
ring, såväl som hos SFI och SVT och andra möjliga instanser. Produkt-
ionsstöd från SFI för de utvecklingsprojekt vi ser framför oss skulle 
givetvis vinna på att ett nytt filmavtal tar hänsyn till nya tiders distri-
butionsformer.

Prioriterade	arbetsuppgifter
•   Fortsatt arbete med referensgruppen kring Kids Screen Hubs kom-

mande verksamhet samt riktlinjer, mål och visioner för det fortsatta 
arbetet.

•   Upprättande av nätverk med olika aktörer i regionen som arbetar med 
rörlig bild och media som riktar sig till barn- och ungdomspubliken. 

•   Extern kommunikation om verksamheten.
•   Fortsatt finansiering av Kids Screen Hubs verksamheter.
•   Planering inför höstens kommande forum och seminarium hösten 2011. 
•   Upprättande av riktlinjer för ansökan om utvecklingsstöd och admini- 

stration av dessa.
•   Planering av forum, seminarier och workshops.
•   Uppföljning av de projekt som erhåller stöd.
•   Research, kartläggning, omvärldsanalys, internationellt nät- 

verkande.

Verksamheten kan med fördel lanseras genom ett seminarium/mässa 
som gärna arrangeras i samarbete med andra. Här har redan Botkyrka 
kommun signalerat ett tydligt intresse. Andra möjliga samarbetspart-
ners är Stockholms Dramatiska högskola, Palatset, Subtopia och Film-
basen, Stockholms filmfestival, DAC i Kista och Stockholm Business 
region. Arrangemanget ska vara ett startskott för en bred, ny diskus-
sion om framtiden för drama för barn och möjligheterna i nya medier. 

Utvecklingsstöd
För att bli en aktör att räkna med och för att på allvar flytta fram posi-
tionerna för drama för barn, bör Kids Screen Hub ha möjlighet att dela ut 
medel för att stärka utveckling av dramaprojekt riktade till barn. Tanken 
är att idéer och strategier för att verka och nå ut i fler distri-butions- och 
mediekanaler, transmedia-projekt, skulle prioriteras vid tilldelningen av 
stöd, även om den dramatiska kärnan i berättelsen ska vara avgörande. 
Dessa utvecklingsstöd skulle kunna utlysas i samband med det inledande 
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tinget Sörmland, Landstinget i Uppsala, Regionförbundet Örebro. Här 
finns också regionala resurscentrum; Film Stockholm, Film i Sörmland, 
Film i Uppland och Film i Örebro som kommer kunna fungera som vik-
tiga samarbetspartners. 

Möjligheter	till	samverkan

Det finns goda möjligheter till samverkan kring Kids Screen Hub. Stu-
dien ska presenteras för kommunerna i regionen med syfte att stärka 
initiativet. En viktig uppgift här är att få kontakt med de initiativ och 
de resurser som på olika sätt kan stärka barnfilmen i regionen. Sam-
arbeten kring seminarier, det första preliminärt planerat till hösten 
2011, mässor och workshops bygger nätverk och skapar synergieffekter. 
Engagemang i referensgrupp och lobbying kommer att uppmuntras. 
Utveckling av former för stöd till finansiering av barnfilmsprojekt bör 
drivas av Kids Screen Hub i samverkan med kommunerna. Här bör man 
titta på lösningar med både likvida medel och resurser i form av studior, 
kontorslokaler, provfilmningar, locationscouting etc.

En fullständig kartläggning av möjligheterna till finansieringen av 
en fond o dyl för produktion av drama för barn måste givetvis göras, 
vilket kommer att bli en viktig uppgift för Kids Screen Hub. Att på ett 
mer konsekvent sätt titta på möjligheter till plattformsöverskridande 
produktioner kan också, som tidigare nämnts, öppna dörrar för finan-
siering från nya håll.

Initiativ	till	regional	finansiering	av	barnfilm

För att på allvar flytta fram positionerna behövs en injektion i form av 
ytterligare produktionsresurser. Den bredd som efterlyses från samtli-
ga håll i branschen kan inte komma till stånd utan nya resurser. 

Det är motiverat att denna resursförstärkning ska komma från offentligt 
håll eftersom de kommersiella villkoren här är särskilt svåra. Detta 
arbete bör ske även på nationell nivå och är inte minst en angelägenhet 
för filmavtalets parter. Men ökade offentliga resurser i form av öron-
märkta pengar för utveckling och produktion av denna genre skulle med 
fördel kunna hanteras av ett regionalt produktionscentrum som FRSM. 

FRSM har den fördelen att man sedan lång tid arbetat upp ett stort 
nätverk av möjliga finansiärer i regionen. Här kommer att finnas möj-
lighet att presentera projekt som utvecklats med stöd av det föreslagna 
Kids Screen Hub, som tack vare dessa resurser kommer att ha nått till 
en nivå som gör dem betydligt mer konkurrenskraftiga. 

Dock kan inte denna väg till finansiering vara den enda. Dessa resurser 
är till största del privata investeringar som på affärsmässiga grunder 
utvärderar projekt. För att uppnå den bredd vi eftersöker ska även 
projekt som inte på förhand ses som givna ekonomiska succéer kunna 
finansieras och produceras. Här är ökade offentliga resurser en viktig 
faktor. För att säkra den del av finansieringen som SFI inte täcker, är 
det viktigt att det finns andra instanser att gå till. Här skulle Stockholms 
läns landsting kunna gå in tillsammans med kommunerna i regionen och 
ta ett ansvar för att framtida generationer får ett gediget och brett utbud 
av nytt, svenskt drama på stor duk såväl som på liten skärm. 

På längre sikt ser vi också möjligheter för en samlad insats från samtliga 
landsting i regionen; förutom Stockholms läns landsting även Lands-
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Författarnas slutord

Uppdraget för denna förstudie var att undersöka möjligheterna för 
att skapa ett särskilt center för barn- och ungdomsfilm i Stockholm-
Mälardalen och en fond för finansiering av barn- och ungdomsfilm. 

Som framgår av stycket Statistikt underlag och avgränsningar har vi i 
denna studie valt att fokusera på målgruppen upp till 12 år.

Uppdraget har känts som en mycket angelägen uppgift, inte minst när 
den omvärldsanalys som ingår i studien visar på en skrämmande situa-
tion för den svenska barnfilmen idag. Den befinner sig i princip i ett 
läge där den kan betecknas som utrotningshotad och det är hög tid att 
ställa frågan; Vad vill de instanser som värnar om och stödjer kultur 
för barn och unga med barnfilmen? Tror man på dess framtid? Hur ser 
det framtida svenska barndramat ut i vår digitaliserade värld, där barn 
formligen översköljs av möjligheter att konsumera rörliga bilder via 
alla varianter och storlekar på skärmar? 

Vi menar att det absolut behövs skildringar av den värld barnen lever i 
och den värld de är på väg att upptäcka. Det måste gå att göra film som 
tar sin utgångspunkt i svenska barns samtid och som berättas i deras 
ögonhöjd. Det är viktigt med filmer som ger möjlighet till reflektion, 
förståelse av sig själv och andra och som hjälper barnen att bygga både 
identitet och världsbild. Det ligger ett stort värde i att det finns filmer 
som utifrån denna utgångspunkt även låter barnen färdas i tid och rum, 
dit bara fantasin sätter gränser. Det behövs skildringar som kan spridas 
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År	2021
•   Går minst 25% av de nationella stödmedlen för filmproduktion till 

produktioner för barn och unga.

•   Finns nationella stöd för transmedia-projekt för barn och unga.

•   Har Sverige intagit sin forna plats på den internationella kartan vad 
gäller produktion av drama för barn och unga, nu i samtliga kanaler 
där målgruppen konsumerar.

•   Får dramaproduktion för barn och unga för tv kosta lika mycket som 
motsvarande för vuxna. 

•   Är SVT inte längre enda kanal som producerar kvalitetsdrama för 
barn och unga.

•   Är Kids Screen Hub en naturlig plattform för utveckling, möten och 
kompetensutveckling inom drama på olika plattformar för barn och 
unga.

och möta barnen där de befinner sig oavsett kön, socialgrupp, etnic-
itet eller geografisk placering och där publiken kan känna igen sig och 
uppleva tillhörighet. Detta behövs inte minst under den allra viktigaste 
perioden av livet; barndomen.

Om den svenska produktionen av drama för barn är utrotningshotad 
så kan den inte enbart räddas med regionala insatser. Det krävs ett 
ansvarstagande från alla instanser som har möjlighet att påverka dess 
fortsatta överlevnad och blomstring. Det är en förhoppning att denna 
studie ska ge ett bra underlag för, och inspiration till att göra skillnad. 
Här har Stockholm-Mälardalsregionen möjlighet att vara en stark och 
viktig fanbärare för hela Sverige för att stimulera och ta till vara på de 
möjligheter och den potential som finns. Just denna region som här-
bärgerar och sjuder av berättartradition, talang, kunskap, bolag, entre-
prenörer och idéer vilka idag inte kan förlösas på grund av strukturella 
och finansiella hinder, kan göra skillnad. Det är inte för sent för att 
Sverige återigen ska kunna skapa drama i världsklass för en barnpublik. 

Visioner

Det kommande Filmavtalet som ska gälla från 2013 är för närvarande 
under diskussion och förhandling. Med tanke på den sammansättning 
som avtalsparterna utgör är det inte troligt att stöd till barn och ung-
domsfilm och stöd till interaktiva audiovisuella produktioner står högst 
på dagordningen. Det finns all anledning att de parter som värnar om 
dessa områden visar och framför sin ståndpunkt. Regionala alternativ 
och initiativ kan också fungera som påtryckare och goda exempel för 
att stärka detta område.

Om krafttag för dramat för barn och unga tas nu idag, finns chansen att 
2021 ha uppnått den vision vi vill inspirera till: 
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SOU 2006:45 ”Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen”

Svenska Filminstitutet, statistik över tilldelade stöd

SVT: Sändningstillstånd 2010 – 2013

TM 205 (6/06)  Artikel: Att tävla med Harry Potter, av Elisabeth 
Lysander rapport från SFI:s seminarium om barnfilm 2006

Ungar och medier 2010, Statens medieråd

Vägval för filmen SOU 2009:73, 

Årbok 2009, Film & Kino 
 

Föreläsningar	etc.

Lars Dencik, Professor i socialpsykologi vid Center för barndoms- och 
familjelivsforskning vid Roskilde universitet/ ur SFI:s seminarium om 
barnfilm 2006

The High Five Power to the Pixel Financing Forum & International 
Cross-Media Seminar, Malmö mars 2011

Intervjuer

Anna Wallmark, Producent, Fladen Film AB
Bitte Eskilsson, Svenska Filminstitutet, Publiken
Börje Hansson, Producent, SF produktion
Johanna Bergenstråhle, Producent, SF produktion
Jonas Boutani, Film- och mediakoordinator, Subtopia
Kerstin Olander, Verksamhetsledare, Film Stockholm
Lars Blomgren, VD och Producent, Filmlance International AB
Lone Korslund, Nordic Acquisition Manager på Nordisk Film

Källförteckning

Skrivna	källor

2006 års filmavtal

Barn och ungas medievaner i forhold til danske og udenlandske 
spillefilm, Det Danske Filminstitut 2009.

Barnombudsmannens remissvar på (SOU 2005:77) Får jag lov? Om
planering och byggande. Dnr 9.1:1105/5.

Barns och ungas kultur Kulturen i siffror 2010:1, Statens kulturråd

Bio för barnens bästa, svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje 
under 60 år, avhandling Malena Janson

Danska Filminstitutet, statistik över tilldelade stöd

Filmnyheterna 12/4-2010

Helsingborgs Dagblad 12/3-2011, Krönika av Maja Ljung 

mediabarn.se, Statens medieråd

Norska Filminstitutet, statistik över tilldelade stöd

Resumé blogg, april 2011, Transmedia, så funkar det… kanske. Billy 
Andersson, som refererar till medieprofessor Henry Jenkins 

Skolbio i Sverige 2010 En kartläggning av verksamheten med Skolbio 
i Sveriges 290 kommuner, Genomförd av Svenska Filminstitutet. Av 
Per Ericsson
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Bilaga 1A
Svenska premiärsatta långfilmer för barn och unga under perioden 
2005 - 2010. Filmerna redovisas enligt antal besök på bio.

Rosa – The Movie 20070119 198 295 Ungdomsfilm

LasseMajas Detektivbyrå - Kameleontens hämnd 20081219 192 389  

Lilla Jönssonligan & stjärnkuppen 20060127 177 834  Debutant

Mamma Mu & Kråkan 20080919 168 243 Animation 

Pettson & Findus - glömligheter 20090313 160 721 Animation   

Sandor /slash/ Ida 20050204 160 215 Ungdomsfilm  Debutant  

I taket lyser stjärnorna 20090130 144 076 Ungdomsfilm  Debutant  

Lilla spöket Laban - Bullar och Bång 20091023 119 165 Knattepaket 

Lilla Spöket Laban - Spökdags 20071116 112 242 Knattepaket 

Kenny Begins 20090325 110 840  Debutant

Förortsungar 20061027 103 431  

Lilla spöket Laban 20061117 102 789 Knattepaket 

Ett öga rött 20070907 95 189 Ungdomsfilm  Debutant

Lilla spöket Laban - världens snällaste spöke 20081024 88 541 Knattepaket  

Linas kvällsbok 20070202 84 545 Ungdomsfilm   

Tusen gånger starkare 20100924 66 911 Ungdomsfilm   

Ciao Bella 20070803 66 801 Ungdomsfilm  Debutant 

Klara 20100326 41 468   

Loranga, Masarin & Dartanjang 20051014 36 375 Animation  

Lilla spöket Laban och andra knattar 20060101 22 189 Knattepaket  

Vem? 20100924 16 629 Knattepaket Debutant 

Desmond & träskpatraskfällan 20061215 14 335 Animation Debutant 

Percy, Buffalo Bill och jag 20050930 13 644  Debutant 

Pirret 20071026 10 862   

Ville och Vilda Kanin ... mer vild än tam 20060901 10 801 Animation  

Hoppet 20070209 9 197  

Kid Svensk 20071012 7 969 Ungdomsfilm  Debutant

Familjen Dingel med flera 20050121 7 472 Knattepaket 

Tomtar & troll: Den hemliga kammaren 20090327 4 676 Animation Debutant

Snuttefilm - film för de små 20071123 3 717 Knattepaket

Aprikoser, Aston & Vinga 20080119 2 062 Knattepaket

Jack & Pedro på nya äventyr 20070113 2 035 Knattepaket Debutant

Vintersagor 20081213 1 822 Knattepaket

Melvin och Sjörövar-Choo Choo 20101225 628 Knattepaket

Bästa knattefilmerna 1 20070901 191 Knattepaket

Pettson och Findus - Tomtemaskinen finns ej med i denna lista eftersom filmen har tysk huvudproducent.

Svensk premiärtitel Biopremiär Besök Besök

Malena Janson, Forskare och skribent med inriktning på barnfilm
Patrick Ryborn, Producent, Fladen Film AB
Pia Lundberg, Chef för Utland, Svenska Filminstitutet
Rebecka Hamberger, Producent, Fladen Film AB
Rose-Marie Strand, Ansvarig Barnfilm, Folkets Bio
Ulf Andersson-Greek, Filmsamordnare, Botkyrka kommun

Dessutom	har	följande	personer	varit	behjälpliga
med	svar	på	frågor	

Charlotta Denward, SFI
Jimmy Ahlstrand, SVT 
Jocke Norberg, SVT 
Lotta Brilioth Biörnstaad, Statens Kulturråd
Lotta Nilsson, Palatset
Mikael Sterner, SVT
Safa Safiyari, SVT
Sara Nordlund, SFI
Thomas Bryntesson, SVT
Torkel Stål, SFI
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44 Transformers: De besegrades hämnd USA 20090624 253 018

45 Puhs film om Heffaklumpen USA 20050211 247 626

46 Draktränaren USA 20100326 245 010

47 High School Musical 3 - Sista året USA 20081022 243 452

48 Pettson & Findus - Tomtemaskinen Tyskland 20051125 235 610

49 Förtrollad USA 20071221 233 090

50 Twilight USA 20081121 216 574

51 Herbie fulltankad USA 20050819 208 688

52 X-Men: The Last Stand USA 20060524 198 393

 Rosa – The Movie Sverige 20070119 198 295

54 Happy Feet USA 20061208 197 779

55 LasseMajas Detektivbyrå - Kameleontens hämnd Sverige 20081219 192 389

56 Robotar USA 20050318 190 333

57 Sammys äventyr - den hemliga vägen Belgien 20101029 189 953

58 Dumma mig USA 20101001 188 808

59 Wallace & Gromit - varulvskaninens förbannelse Storbritannien 20051028 185 476

60 Horton USA 20080314 178 147

61 Lilla Jönssonligan & stjärnkuppen Sverige 20060127 177 834

62 Prince of Persia USA 20100519 169 317

63 Mamma Mu & Kråkan Sverige 20080919 168 243

64 Monsters vs Aliens USA 20090403 165 384

65 Natt på museet 2 USA 20090522 162 759

66 Pettson & Findus - glömligheter Sverige 20090313 160 721

67 Sandor /slash/ Ida Sverige 20050204 160 215

68 Fantastic Four USA 20050713 153 322

69 TRON: Legacy USA 20101217 152 224

70 X-Men Origins: Wolverine USA 20090501 145 648

71 I taket lyser stjärnorna Sverige 20090130 144 076

72 Superman Returns USA 20060728 138 506

73 Trollkarlens lärling USA 20100728 138 249

74 Det regnar köttbullar USA 20100122 129 894

75 Lilla spöket Laban - Bullar och Bång Sverige 20091023 119 165

76 Nicke Nyfiken USA 20060811 118 956

77 Lilla Spöket Laban - Spökdags Sverige 20071116 112 242

78 Kenny Begins Sverige 20090325 110 840

79 Nicke Nyfiken 2: Apa på rymmen! USA 20090807 108 401

80 Vilddjuren USA 20061020 108 332

81 Förortsungar Sverige 20061027 103 431

82 Lilla spöket Laban Sverige 20061117 102 789

2011-06-14

Bilaga 1B
Premiärsatta långfilmer för barn och unga under perioden 
2005 - 2010 med en publik över 100 000. Filmerna redovisas enligt 
antal besök på bio.  

1 Avatar USA 20091218 1 481 884

2 Pirates of the Caribbean - Död mans kista USA 20060712 1 137 751

3 Berättelsen om Narnia - Häxan och lejonet USA 20051221 997 350

4 Harry Potter och den flammande bägaren Storbritannien 20051118 861 260

5 Pirates of the Caribbean - Vid världens ände USA 20070523 845 362

6 Harry Potter och Halvblodsprinsen Storbritannien 20090715 754 561

7 Harry Potter och Fenixorden Storbritannien 20070713 731 717

8 Harry Potter och dödsrelikerna: del 1 Storbritannien 20101117 721 474

9 Råttatouille USA 20071019 712 527

10 Star Wars: Episod III - Mörkrets hämnd USA 20050519 671 528

11 Ice Age 3: Det våras för dinosaurierna USA 20090701 668 877

12 Ice Age 2 USA 20060331 650 018

13 Shrek den tredje USA 20070831 543 285

14 Eclipse USA 20100630 542 079

15 Alvin & gänget 2 USA 20091225 520 677

16 New Moon (Twilight 2) USA 20091120 517 221

17 Lilla kycklingen USA 20060203 505 543

18 Madagaskar USA 20050902 498 110

19 Alice i Underlandet USA 20100303 487 615

20 Upp USA 20091016 478 652

21 Simpsons - filmen USA 20070727 473 439

22 Spider-Man 3 USA 20070504 429 310

23 Kalle och chokladfabriken USA 20050916 427 874

24 Madagaskar 2 USA 20081121 410 192

25 Narnia: Kung Caspian och skeppet Gryningen USA 20101225 402 171

26 Toy Story 3 USA 20100827 401 999

27 Bilar USA 20060901 363 554

28 Shrek - nu och för alltid USA 20100707 360 082

29 Bolt USA 20090206 360 026

30 WALL-E USA 20080905 357 928

31 Kung Fu Panda USA 20080718 335 970

32 Berättelsen om Narnia - Prins Caspian USA 20080702 327 065

33 Natt på museet USA 20070202 323 485

34 Eragon USA 20061215 321 124

35 Guldkompassen USA 20071207 320 044

36 National Treasure - Hemligheternas bok USA 20080111 319 998

37 Batman Begins USA 20050727 317 923

38 Bee Movie USA 20071225 303 616

39 Alvin och gänget USA 20080201 293 122

40 På andra sidan häcken USA 20060922 281 209

41 Gustaf 2 USA 20060804 271 730

42 Transformers USA 20070704 256 408

43 Prinsessan och grodan USA 20100205 255 652

Svensk	premiärtitelRank Huvudproduktionsland Biopremiär Besök
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Bilaga 3
Produktionsbolag för filmerna i bilaga 2.    
Källa: SFI:s tilldenlningar av produktionsstöd   

2005
LÅNGFILM TITEL GENRE MÅLGRUPP PRODUKTIONSBOLAG

Förortsungar Drama/Musikal Familj Gilda Film
2006
LÅNGFILM TITEL GENRE MÅLGRUPP PRODUKTIONSBOLAG

Hoppet Drama Familj Happy Zingo
Lilla spöket Laban 1-6 Animation Barn Filmlance International AB
Pirret Drama Barn Speedfilm Rights AB
Rosa - the movie Komedi/Romantik/Äventyr Ungdom AB Svensk Filmindustri
Spöket Laban 7-12 Animation Barn Filmlance International AB

2007
LÅNGFILM TITEL GENRE MÅLGRUPP PRODUKTIONSBOLAG

Mamma Mu och Kråkan Animation Barn AB Svensk Filmindustri
2008
LÅNGFILM TITEL GENRE MÅLGRUPP PRODUKTIONSBOLAG

I taket lyser stjärnorna Drama Ungdom Filmlance International AB
LasseMajas Detektivbyrå Drama/Äventyr Barn AB Svensk Filmindustri
Kenny Begins Komedi Familj Fladen Filmrights AB
Lilla spöket Laban 13-18 Animation Barn Filmlance International AB

2009
LÅNGFILM TITEL GENRE MÅLGRUPP PRODUKTIONSBOLAG

Lilla spöket Laban 19-24 Animation Barn Filmlance International AB
Tusen gånger starkare Drama Ungdom Sonet Film AB

Prick och Fläck 
Sommarpaket Animation Barn ZigZag animation AB

2010
LÅNGFILM TITEL GENRE MÅLGRUPP PRODUKTIONSBOLAG

Hotell Gyllene Knorren 
Långfilm Komedi Familj AB Svensk Filmindustri

Vem-filmerna Animation Barn Filmtecknarna Stockholm AB

Bilaga 2
Långfilmer för barn som erhållit förhandsstöd under perioden 
2005 - 2010. Källa: SFI:s tilldelningar av produktionsstöd.   

2005 LÅNGFILM  TITEL BELOPP
Förortsungar 5 700 000

TOTAL 5 700 000

2006 LÅNGFILM TITEL BELOPP
Hoppet 3 000 000
Lilla spöket Laban 3 000 000
Pirret 3 480 000
Rosa - the movie 3 500 000
Spöket Laban 2 100 000

TOTAL 15 080 000

2007 LÅNGFILM TITEL BELOPP
Mamma Mu och Kråkan 4 000 000

TOTAL 4 000 000

2008 LÅNGFILM TITEL BELOPP
I taket lyser stjärnorna 7 000 000
Kenny Begins 8 000 000
LasseMajas Detektivbyrå 7 000 000
Lilla spöket Laban 13-18 2 000 000

TOTAL 24 000 000

2009 LÅNGFILM TITEL BELOPP
Lilla spöket Laban 2 500 000
Tusen gånger starkare 7 500 000
Prick och Fläck Sommarpaket 2 000 000

TOTAL 12 000 000

2010 LÅNGFILM TITEL BELOPP
Hotell Gyllene Knorren - Långfilmen 6 000 000
Vem-filmerna 750 000

TOTAL 6 750 000

Vi redovisar här de filmer som av producenten till filmen givits målgrupp "barn"  samt de ungdoms- och familjefilmer vi menar ryms inom 
ramen för det vi studerat: långfilm som i sitt tilltal, ämnesval och uttryck riktar sig mot en målgrupp upp till 12 år.
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Bilaga 4B
Exempel på titlar sända 2007-2010 SVT Barnkanalen.
Källa: SVT Källa: SVT Statistikdatabas. 2005 och 2006 års statistik
ej tillgänglig.  

År Titel Längd Produktionsbolag Produktionskategori

2007 Draken 3 x 3 Min SVT Utbyte Nordvision

En unge till 10 x 7 min Agaton Film Produktionutläggning

Julkalendern en riktig jul 24 x 15 min SVT Egen produktion

Riddaren av pelargonien 6 x 15 Nordisk Film Produktionutläggning

2008 Farlig sommar 1 x 30 SVT Egen produktion

Frida fantiserar 5 X 5 min SVT Utbyte Nordvision

Habib 8 x 30 min Jarowskij Samproduktion

Julkalendern skägget i brevlådan 24 x 15 min Anagram Produktion Samproduktion

Ön 18 x 22 TV 2 World Danmark Samproduktion

2009 Alba och adam 3 x 25 SVT Utbyte Nordvision

Desmond och träskpatraskfällan 1 x 88 Jolly Patron Samproduktion

Guds tre flickor 12 x 30 min Tre Vänner Samproduktion

Julkalendern superhjältejul 24 x 15 min SVT Egen produktion

Pirret 45 min Speed Film Samproduktion

Soffan och syrran 5 x 5 min SVT Utbyte Nordvision

2010 Dockäventyren 8 x 15 Patrick sthlm Samproduktion

Dubbelliv 12 x 30 min SVT Egen produktion

Julkalendern hotell gyllene knorren 24 x 15 min SF Samproduktion

Smilla hittar 5 x 6 min SVT Utbyte Nordvision

Vid vintergatans slut 10 x 30 min Anagram Produktion Samproduktion

Vilma (Webb, video blogg) Varierande 
längd SVT Egen produktion

Bilaga 4A
Det rikssända utbudet av fiktion för barn och ungdom i SVT 
Barnkanalen fördelat på utbudskategorier och  produktionstyper. 
Första-sändningar. Källa: SVT Statistikdatabas. 2005 års statistik 
ej tillgänglig.

2010 2009 2008 2007 2006

Timmar Timmar Timmar Timmar Timmar

Svenskproducerat 
egenproduktion 8 12 9 9 9

Svenskproducerat 
produktionsutläggning 4 4 1 2 4

Svenskproducera
samproduktion 13 7 10 1 6

Svenskproducerat 
inköp 1 2 1 2 1

Total 26 25 21 14 20

Utländsk samprod 0 1 0 0 0

Utländskt inköp 300 303 250 269 Ej jämförbar
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Bilaga 6
Diagram hämtat från The Art of Being Small, framtagen av Kids Regio, 
som redovisar produktion av film för barn under åren 2000 - 2008.

Bilaga 5
Kanaler med målgrupp barn och unga, dock med liten eller ingen 
svensk dramaproduktion.   

Nickelodeon	finns med som möjligt kanalval hos de flesta kabel- och 
parabolleverantörer. De säger sig nu även vilja producera program och 
drama för marknaderna i Norden, Tyskland och BeNeLux. De säger sig 
vara beredda att satsa 50 procent i projektutveckling mot att regionala 
fonder går in med resten. Nickelodeon blir 100 procent ägare av dessa 
projekt och svenska produktionsbolag blir servicebolag (enligt brev 
till FRSM våren 2011) dvs utförare utan upphovsrätt. Det finns ännu 
inga uppgifter om storleken på budgetar för de tänkta produktionerna.

Disney	Channel är en annan kabelkanal med ung målgrupp. Deras 
produktionsverksamhet består framför allt av versionering/dubbning 
av utländskt och i första hand amerikanskt utbud, men 2010 lanserades 
den första skandinaviska dramaproduktionen När klockan ringer, base-
rad på amerikanska formatet As the bell rings. Den produceras i Dan-
mark för hela Skandinavien (den svenska versionen dubbas i de övriga 
länderna). 

BBC/Canal+ lanserar i vår en betalkanal för förskolebarn (0-6 år), som 
ska vara en skräddarsydd, dubbad version av Brittiska BBC:s CBeebies 
i de nordiska länderna. 

Internationella	tv-kanaler
De nordiska kanalerna, och då i första hand public service kanalerna, 
kan i vissa fall gå in i produktioner. De summor det handlar om är ofta 
ganska små men betydelsefulla inte minst för att de ger möjlighet att 
söka finansiering från Nordisk Film och TV Fond, som kräver distribu-
tion i mer än ett nordiskt land.

På en europeisk arena är specifika barnkanaler som till exempel tyska 
KIKA viktiga aktörer med stora resurser. De har dock främst varit 
aktuella för animation på senare år.



64 65

Filmbasen http://www.filmbasen.se/
Joakim Blendulf, konsulent och projektledare

Filmcentrum	Stockholm http://www.filmcentrumstockholm.se/
Mats Isfors, ansvarig

Film	Stockholm http://www.webbhotell.sll.se/Film-Stockholm/
Kerstin Olander, verksamhetsledare

Folkets	Bio http://www.folketsbio.se/
Rose-Marie Strand, inköp barn- och ungdomsfilm

Kulturskolan http://www.stockholm.se/kulturskolan

Palatset http://palatset.se/
Lotta Nilsson, konstnärlig ledare

Statens	Kulturråd http://www.kulturradet.se/sv
Lotta Brilioth Biörnstad, barn- och ungdomskultur

Statens	medieråd http://www.medieradet.se/

Stockholms	Dramatiska	högskola http://www.stdh.se/

Stockholms	filmfestival	(Junior)
http://www.stockholmfilmfestival.se/junior/

Subtopia	i	Botkyrka	kommun http://subtopia.se/
Jonas Boutani, film- och mediakoordinator

Transit	Liljeholmen http://www.transitkulturinkubator.se
Åsa Berguist Håål, tf verksamhetschef

Voodoo	Film http://www.voodoofilm.org/
Peter Dahlgren 

Aktörer	inom	barnfilm	med	säte	inom	Stockholm	
-Mälardalsregionen

Svenska	Filminstitutet http://www.sfi.se/
Linus Torell, konsulent barn- och ungdomsfilm 
Bitte Eskilson, barn- och ungdomsansvarig på avdelningen Publiken 

SVT	Barnkanalen http://svt.se/barn
Safa Safiyari, kanalchef och beställare barn och ungdom
Kristina Colliander, programchef barn och ungdom
Bella Stjerne, inköpschef Barnkanalen 
Gunnar Carlsson, beställare långfilm

UR	Barn http://www.ur.se/Barn/start/
Ami Malmros, programchef barn och ungdom

Barnkulturbloggen http://barnkulturbloggen.blogspot.com

Barnvärlden http://www.barnvarlden.se/
Linus Feldt, VD 

Brickmark	(Bonnier	Digital) http://brickmark.com/
Björn Jeffrey, ansvarig Bonnier Digital Commerce

Centrum	för	Barnkultur http://www.buv.su.se

DAC	Kista http://www.digitalartcenter.se/
Ingvar Sjöberg, projektledare
Emma Crépin, projektkoordinator

Bilaga 7
Förteckning över samarbetspartners och aktörer inom drama för 
barn och unga. 
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Norsk	Filminstitutt http://www.nfi.no/

Power	to	the	Pixel http://www.powertothepixel.com

X-	Media	Lab http://www.xmedialab.com

Referensgrupp	

Lars Blomgren, VD Filmlance International AB
Claes Dietmann, producent Fido Film
Catti Edfeldt, regissör SF
Bitte Eskilsson, barn- och ungdomsansvarig på Publiken SFI 
Ylva Gustavsson, ansvarig magisterutbildning i barnfilm,
Stockholms Dramatiska Högskola
Pernilla Hellman, verksamhetschef kulturen Botkyrka kommun
Malena Janson, forskare och skribent med inriktning på barnfilm
Susann Jonsson, Stockholms Dramatiska Högskola
Lotta Nilsson, konstnärlig ledare Palatset
Kerstin Olander, verksamhetsledare Film Stockholm
Rose-Marie Strand, inköpsansvarig barn- och ungdomsfilm Folkets Bio

Aktörer	inom	barnfilm	övriga	Sverige

Filmpool	Nord	Development http://www.filmpoolnord.se
Sirel Peensaar, projektledare

Kids	Cluster http://www.filmiskane.se/kidscluster 
Anette Brejner, producent och projektledare
(Film i Skåne, BoostHbg, BUFF Filmfestival och Financing Forum, 
Kids regio m fl)

Internationella	aktörer	och	samarbetspartners

Det	Danske	Filminstitut http://www.dfi.dk/

Finlands	filmfond http://www.ses.fi/en/

Kids	regio http://www.kids-regio.org/
Kids Regio startades 2008 av det europeiska nätverket för regionala 
filmfonder, Cine Regio, för att på europeisk nivå skapa en plattform för 
att förbättra möjligheterna för internationella samproduktioner av film 
för barn och unga.

MEDIA-programmet http://sfi.se/sv/MEDIA-Desk-Sverige/
Ulrika Nisell, ansvarig
Stöttar europeiska projekt och tillhandahåller fortbildningskurser. Pro-
grammet verkar för att sprida europeisk film över gränserna och hjälper 
till att bygga en publik utanför filmernas hemländer. Drivs i Sverige av 
Media Desk på Svenska Filminstitutet.

Nordisk	Film	och	TV	fond http://www.nordiskfilmogtvfond.com/
Hanne Palmqvist, CEO
Ger stöd till utveckling av nordiska film- och TV projekt samt topp-
finansiering till nordisk film och TV-produktion
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Eftersom filmavtalet är beroende av biljettintäkter från biograferna 
är det svårt att förutse hur produktionsstödet kommer att utvecklas i 
framtiden. 

Det är rimligt att kräva att minst 20 procent av produktionsbudgeten 
går till barnfilm. I Danmark går 25 procent av stödet till barn- och ung-
domsfilm.Vi förutsätter att det sker en samverkan mellan konsulenterna 
för barn- och ungdomsfilm respektive vuxenfilm gällande stöd till ung-
domsfilmen. 

Förutom procentuellt fastställt stöd till produktion av barn- och ung-
domsfilm efterlyser Aktionsgruppen särskilda utvecklingsmedel som 
kan locka och inspirera fler filmskapare att göra barnfilm. Kompeten-
sutveckling, manusutveckling och seminarier  kan bidra till att vidga 
medvetenheten om hur man berättar för barn ur barnets perspektiv 
och öka kunskapen om vad barnen själva vill se.
 
Aktionsgruppen uppmärksammar i avsnittet om public serviceradio och 
tv att produktionen av gestaltande program i tv är liten.  i föreslår där-
för att en summa på 2 miljoner kronor per år avsätts ur Handslaget för 
barnkultur för manusutveckling för gestaltande barnfilm för barn och 
unga. Stödet ska fördelas av Svenska Filminstitutet för att stimulera 
till en ökad produktion av gestaltande film för barn och unga.”
 

Aktionsgruppens ord måste ha hamnat på någon undanskymd 
hylla i regeringskansliet för resultatet har blivit det direkt motsatta. 
Chips, fredagsmys, ljud och rörelse. Gärna med tävlingsmoment 
som krydda. Försvinnande få inslag av gestaltande karaktär.

Källa:	krönika	av	Maja	Ljung	Helsingborgs	Dagblad	12/3-2011

Följande förslag gällande gestaltande drama för barn står med i 
Barnkulturutredningen från 2006, SOU 2006:45 ”Tänka framåt,
men göra nu”:

 Att i filmavtalet avsätta 2 miljoner per år för manusutveckling för gestalt-
ande barnfilm för barn och unga. 
Att public service tv (SVT) ska producera fler gestaltande program för 
barn och unga.
Att public service tv (SVT) ska värna återväxten av kvalificerade produ-
center och manusförfattare som gör program för barn och unga.
Att public service tv (SVT) ska utveckla möjligheterna för barn och unga 
med olika funktionshinder att ta del av barn- och ungdomsprogram.
Att public service tv (SVT) ska utveckla möjligheterna för barn och unga 
ur de nationella minoriteterna att ta del av barn- och ungdomsprogram 
på sitt eget språk.
Att public service tv (SVT) ska undersöka hur ny teknik kan bidra till att 
sprida bra tv-program för barn till fler tittare.

Avsnittet nedan från aktionsgruppen för barnkultur 2006 kommer från 
samma utredning:

Produktion	av	barn-	och	ungdomsfilm	

I 2006 års budget har Svenska Filminstitutet avsatt 23 miljoner kronor 
för produktion av barn- och ungdomsfilm. Det är en ökning med 4 mil-
joner kronor jämfört med året innan. Förhands stödet för produktion 
av barnfilm utgör i 2006 års budget 15 procent av det belopp som totalt 
fördelas till produktion av film. 

Bilaga 8



Bilaga 10
Översiktsbudget Kid Screen Hub, år 1, 2 och 3.

KOSTNADER

Post Summa Not

Personal 610000 12 mån på 100%

Aktiviteter 230000

1 större forum i samband med uppstart, ett 
antal mindre träffar. Inkluderar föreläsare etc, 
dock avsikt att detta ska göras i samarbete med 
andra som också kan bidra till finansiering.

Resor 60000
Deltagande vid internationella barnmediasam-
manhang, nätverkande och kontaktknytande

Utvecklingsstöd 750000
5 x 150 000 till regelrätta utvecklingsstöd för 
att visa på höga ambitioner i satsningen.

Subtotal 1650000

Hyra/administration 132000 8%

Total 1782000

FINANSIERING

Post Summa Not

Landstinget 1182000

FRSM 300000

Övriga bidrag 300000

Kan vara kommunalt stöd, nationellt bidrag, 
privata fonder som allmänna arvsfonden, 
forskning mht transmedia projekt, Kulturbryg-
gan etc.  Dessa finansiärer kommer också att 
vara intressanta vid arrangemang av enskilda 
punktinsatser och kan totalt vara högre.

Total 1782000
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Bilaga 9
Handlingsplan Kids Screen Hub, år 1 – 3    

År	1	(vår	2012	–	höst	2012) År	2	(vår	2013	–	höst	2013)
År	3	(vår	2014	–	höst	2014)

Anställa 2 personer på totalt 100 % tjänst. 

Arrangera mässa/forum i samarbete med
kommun och eventuellt övriga partners.

 - Internationell talare
-  Ytterligare programpunkter med represent- 

ation från spel, film och andra branscher
- Möte över branschgränser
- Lansering av utvecklingsstöd

Framtagande och under mässan, lansering
av 5 utvecklingsstöd. Förslagsvis deadline för
 ansökan 2-3 månader efter lansering. 

Uppföljande workshop med utvalda projekt
ca 3 mån efter beslut. Möjlighet att utvidg
 med ytterligare deltagare, samt ytterligare
arrangemang för andra målgrupper som ex- 
empelvis medlemmar i Filmbasen. 

Samordning av referensgrupp. Framtagande av
lobbystrategi inte minst inför nytt filmavtal. 

Initialt arbete för att kartlägga förbättring av
information i ämnet gällande exempelvis statistik. 

Kartlägga möjligheter för utvidgad finansiering. 

Anställda: 2 personer, totalt 100% tjänst,
gärna mer. 

Arrangera mässa/forum, andra gången,
antingen med samma partner, eller någon
form av stafett mellan kommuner. 

-Internationell talare
-     Ytterligare programpunkter med represent- 
ation från spel, film och andra branscher

- Möte över branschgränser
- Uppföljning av förra årets stödmottagare
-     Någon programpunkt som även vänder sig 

till allmän publik, test av spel eller liknande. 

Tilldelning av 5 nya utvecklingsstöd. 

Arrangemang av 3 ytterligare workshops 
under året, varav en särskilt riktad till dem 
som erhållit stöd. 

Fortsatt lobbyarbete tillsammans med referens-
grupp. 

Fortsatt arbete med finansiering.

Ytterligare mål år 3 är att minst 3 av tidigare 
utvecklingsprojekt ska ha gått i produktion.




