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Förslag till fördelning av stöd till Lindholmen 
Science Parks finansieringsform riktad till 
innovativa aktörer 2018 omgång 2 av 3 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden beviljar stöd till Lindholmen Science Parks finansieringsform 
riktad till innovativa aktörer med totalt 655 000 kronor i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

2. Kulturnämnden avslår övriga ansökningar om stöd. 

 

Sammanfattning 
Kulturnämnden beslutade 2014-05-22 § 75 om riktlinjer för stöd till innovativa aktörer 
inom filmområdet samt om ett uppdrag till Lindholmen Science Park att administrera 
finansieringsformen. 

Kulturnämnden har under 2018 en finansiell ram om 2 miljoner kronor för att stödja 
Lindholmen Science Parks finansieringsform riktad till innovativa aktörer. Summan 
fördelas vid tre ansökningsomgångar varav den andra redovisas i detta tjänsteutlåtande.  

Inför den andra sökomgången har Lindholmen Science Park mottagit 22 ansökningar med 
ett sammanlagt ansökningsbelopp om totalt 2,527 miljoner kronor. Förslaget innebär att 
11 ansökningar beviljas stöd om sammanlagt 655 000 kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden har en finansiell ram om 2 miljoner kronor för att stödja Lindholmen 
Science Parks finansieringsform riktad till innovativa aktörer under 2018.  

Förslaget är att 655 000 kronor fördelas i stöd till Lindholmen Science Park vid den andra 
ansökningsomgången 2018. Det innebär att det återstår 825 000 kronor av den årliga 
ramen på 2 miljoner kronor.  

Barnperspektivet 
Ett av projekten, Märta Proppmätt, riktar sig till barn och gestaltar allt från hur man 
behöver tänka kring nedskräpning, normer och kamratskap. Projektet Faamoe skildrar 
hur en stark vänskap utvecklar sig från barndomsåren till ett vuxet liv. Historien berättar 
hur relationer påverkas av samhällsstrukturer bl.a. om hur samer och svenskar historiskt 

Kultur 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2018-06-28 
Diarienummer 0577/18 
 

Martina Eriksdotter/Kultur/GBGStad 
Telefon: 031-368 34 83 
E-post: martina.eriksdotter@kultur.goteborg.se  



 

      2 (8) 
   
   

har haft olika inflytande i Sverige. Tv-serien Offer berättar historien om grooming på 
nätet, och om hur sociala medier och de roller som människor spelar på nätet ibland kan 
få katastrofartade följder.  

Jämställdhetsperspektivet 
Särskild vikt har lagts vid att analysera jämställdhetsperspektivet både vad gäller 
inkomna ansökningar och förslag till beviljat stöd. Av de 22 projektansökningarna bestod 
54 % av manliga sökande, 36 % av kvinnliga och 10 % jämställda. Förslaget innebär att 
stöd fördelas till 45 % manliga sökande och 55 % kvinnliga sökande.  

I beredningen av ansökningarna tas även hänsyn till vems historia som berättas och ur 
vilket/vems perspektiv. Förvaltningen bevakar även jämställdhetsutvecklingen över tid. 

Mångfaldsperspektivet 
Konst och kultur öppnar generellt upp för reflektion och identifikation hos betraktaren. 
Flera av projekten avspeglar mångfalden i samhället och vänder sig till olika 
publikgrupper. Bland de ansökningar som förordas presenteras och porträtteras en bred 
representation av samhället, genom tex. Faamoe, Inre cirkeln II och Offer. 

Miljöperspektivet 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Film- och tv-branschen befinner sig i en omvälvande tid. Den tekniska utvecklingen 
driver på nya affärsmodeller och publikbeteenden. De närmaste åren visar på fortsatt 
förändring och utveckling inom området. I en tid då branschen är under stor förändring är 
det viktigt att fortsätta stärka Göteborgs position inom området och arbeta för att staden 
kan vara en positiv och attraktiv miljö för utveckling av nya talanger, nya berättelser och 
nya arbetssätt. 

 

Bilagor 
1. Lista över inkomna ansökningar om stöd till innovativa aktörer del 2 2018, med 

referensgruppens förslag till beslut. 

2. Riktlinjer och ansökningsguide för stöd till innovativa aktörer inom filmområdet 
antagna av kulturnämnden 2014-05-22 § 75. 

 

Expedieras till 
Martin Svensson, Lindholmen Science Park 

martin.svensson@lindholmen.se   
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Ärendet  
Lindholmen Science Park har mottagit den andra omgången ansökningar för 2018 om 
stöd till innovativa aktörer. Av föreliggande tjänsteutlåtande framgår vilka projekt som 
ansökt om stöd, vilka projekt som Lindholmen Science Park förordar ska beviljas stöd, 
samt motiveringar i enlighet med kulturnämndens beslut 2014-05-22 § 75 om arbetssätt 
och riktlinjer för stöd till innovativa aktörer inom filmområdet. 

Beskrivning av ärendet 
Kulturnämnden beslutade 2014-05-22 § 75 om riktlinjer för stöd till innovativa aktörer 
inom filmområdet samt om ett uppdrag till Lindholmen Science Park att administrera 
finansieringsformen. Det övergripande målet med stödformen är att stärka producenter 
och idéskapare i syfte att skapa en långsiktig tillväxt i hela den regionala film- och tv-
branschen. 

Beslut om stöd fattades i två omgångar under 2014 när stödet introducerades och därefter 
i tre omgångar per år. Nedan redovisas underlag till 2018 års andra urvalsomgång. 

Förvaltningens beredning av ärendet 
I beredningen tas hänsyn till Göteborgs Stads kulturprograms olika delar samt 
kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd och prioriterade områden. Hanteringen av 
stödformen sker i samverkan med kulturförvaltningens enhet för kulturstöd.   

Arbetet har följt kulturförvaltningens rutiner för hantering av eventuella jävsförhållanden 
och noteras i det bifogade underlaget. Varje förslag till bifall motiveras skriftligt av 
Lindholmen Science Park. Förslag till avslag kommenteras kortfattat och kan utvecklas 
muntligt till den som efterfrågar det. Stödformen riktar sig främst till projekt i 
utvecklingsfasen, vilket innebär att samma projekt kan beviljas stöd i flera omgångar. 

Lindholmen Science Park har tagit emot 22 ansökningar om stöd till innovativa aktörer i 
den andra urvalsomgången 2018, med ett sammanlagt ansökningsbelopp om 2,527 
miljoner kronor. Förslaget från Lindholmen Science Park är att 11 ansökningar beviljas 
stöd om sammanlagt 655 000 kronor. 

Ansökningarna har beretts av Lindholmen Science Park i samråd med en referensgrupp 
bestående av Tatjana Andersson (manusdramaturg), Johanna Koljonen (författare, 
journalist och medieanalytiker), Gunnar Eriksson (projektledare, Media 
Arena/Lindholmen Science Park) och Martina Eriksdotter (filmutvecklare, Göteborgs 
Stad). 11 projekt valdes ut av Lindholmen Science Parks projektledare och Göteborgs 
Stads filmutvecklare att få presenteras/pitchas under en dag för referensgruppen.  

Det sammantagna förslaget stärker projekt som berikar ett professionellt kulturutbud med 
hög konstnärlig kvalitet i Göteborg. I urvalet finns projekt som vänder sig till yngre 
målgrupper och som avspeglar mångfalden i samhället.  

Förvaltningens förslag 
Det sammantagna förslaget följer kulturnämndens övergripande riktlinjer för kulturstöd 
genom att det stärker projekt som berikar och vidgar ett professionellt kulturutbud med 
hög konstnärlig kvalitet i Göteborg. Förslaget överensstämmer även med uppdraget till 
Lindholmen Science Park att med stödformen bidra till en långsiktig tillväxt i hela den 
regionala film- och tv-branschen genom att stärka producenter och idéskapare.  
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Projekt som Lindholmen Science Park förordar 
medfinansiering 
 

Johanna St Michaels Productions, For life Flamenco 15 000 kr 
Stina Bergman, Domen 15 000 kr 
Sabina Zupanc, Våtmarken 30 000 kr 
Common Ground, For the love of food 50 000 kr 
Götafilm AB, Denim Hunter 70 000 kr 
Cinenic Film, Märta Proppmätt 100 000 kr 
Kakadua Film, Faamoe 75 000 kr 
Bob Film, Offer 100 000 kr 
Fundament Film, Den inre cirkeln II 100 000 kr 
Sara Tirelli, Medusa 50 000 kr 
Studio Jox, Frivarv 360 50 000 kr 
  
SUMMA: 655 000 kr 

 

Motivering per projekt 

Johanna St Michaels Productions, For life Flamenco  15 000 kr 

I ett stormigt flamencoband möts tre kvinnor i skuggan av två manliga flamencostjärnor. 
Kvinnorna kämpar mot både kulturella traditioner och att ta plats på en maskulin arena. 

For life Flamenco är en dokumentärfilm av Göteborgsbaserade regissören Johanna St 
Michaels, som nu erbjuds manusutveckling i form av en feedbacksession av professionell 
dramaturg. Projektet har även en stark Göteborgsanknytning då flera av karaktärerna bor 
och verkar i staden. 

 

Stina Bergman, Domen    15 000 kr 

Kreatörerna bakom Domen beskriver tv-serien som en bisarr såpopera om det gudomligas 
vara eller icke vara, förlagd till en svensk domkyrka. Inspirerad av Lars von Triers 
kultserie "Riket" kretsar Domen runt ämnen som maktfullkomlighet, Gud och människans 
behov av tro och religion.  

Projektets upphovspersoner är Stina Bergman, Åsa Björklund och Elisabeth Matheson, 
som nu erbjuds feedbacksession av professionell dramaturg för att ta projektet vidare till 
nästa steg. 

 

Sabina Zupanc, Våtmarken    30 000 kr 

Våtmarken är en absurd komediserie i åtta halvtimmesavsnitt som utspelar sig på en 
sexmottagning, ett projekt som springer ur manusförfattarens erfarenhet av att jobba som 
barnmorska. Projektet strävar efter att bli en humorserie med en alldeles egen udd. 
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Målsättningen är att utveckla en pilot för att kunna slutföra de resterande avsnitten och ta 
projektet vidare till nästa steg. 

Sabina Zupanc är en manusförfattare som jobbar tillsammans med den Malmöbaserade 
producenten Molly Sjöwall Björkman och den Göteborgsbaserade regissören Nanna 
Houlman. Kreatörerna erbjuds feedbacksession av professionell dramaturg för att ta 
projektet vidare till nästa steg. 

 

Common Ground, For the love of food   50 000 kr 

For the love of food presenterar närgångna porträtt av kockarna, kulturen runt arbetet och 
matlagningen som konstform. Temat är matlagning och teamet har fått en unik ingång i 
något av det allra heligaste i Baskien – de bäst ansedda köken. 

CommonGround Pictures är ett Göteborgsbaserat filmbolag som har en etablerad profil 
nationellt och internationellt med flera festivalframgångar som meriter. Med projektet 
For the love of food utvecklar de sin profil ytterligare genom att även börja producera tv-
serier med dokumentärt innehåll. Referensgruppen har tidigare beviljat projektet stöd 
(stödomgång 3 2016, då var titeln Gastronomicas Sociedades) och bedömer att projektet 
har utvecklats positivt men att kreatörerna nu behöver få in fler perspektiv i sina historier 
samt knyta an fler internationella kontakter för att stärka projektet ytterligare.  

 

Götafilm AB, Denim Hunter   70 000 kr 

Denim Hunter är en dokumentärfilm som skildrar ett specifikt intresse – människor som 
letar efter gamla jeans i nedlagda gruvor i USA. I öknarna kring Kalifornien och Nevada 
finns övergivna guldgruvor där orörda arbetskläder från förra sekelskiftet fortfarande 
finns kvar. Vi får i filmen följa flera personer och deras helt skilda verkligheter av livet 
som jeanssamlare. Kreatörerna följer den lilla människan i jakten efter någonting större. 
Strävan på att bli någon, att skapa sig en identitet, att bli beundrad, betydelsefull och 
ihågkommen.  

Produktionsbolag är det etablerade Götafilm AB, som sedan tidigare har ett brett nätverk 
inom både film och tv. Referensgruppen ser ett spännande projekt för en bred målgrupp 
med universella teman och en stor potential för en bred spridning på en internationell 
marknad. Därför föreslås projektet stöd för att kunna utvecklas i riktning mot en färdig 
produktion. 
 

Cinenic Film, Märta Proppmätt   100 000 kr 

Märta Proppmätt är en glupsk guldfisk utan impulskontroll. Hon måste mäta sina krafter 
med det avundsjuka algmonstret som byggt ett alldeles eget rike av bajs och avfall i 
Underjorden. Denna dystra plats, där både lipsillar och köttätande växter somnar av 
syrebrist, hotar nu det rena och fina akvariet. Att tala om allvarliga saker med barn kan 
göras på ett roligt sätt utan moraliska pekpinnar. I denna tv-serie och film beskrivs vår 
värld i form av ett akvarium. I denna begränsade miljö kan en på ett lekfullt och ändå 
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pedagogiskt sätt, förklara hur vi borde ta vara på resurserna bättre och inte glupskt 
konsumera allt och alla.  

Göteborgsbaserade produktionsbolaget Cinenic Film fortsätter att bredda sitt 
produktionsutbud med den här animerade tv-serien och långfilmen, och det är 
referensgruppens bedömning att projektet har en god chans att resultera i en modern och 
kvalitativ film och tv-serie för en bred målgrupp av barn.  

 

Kakadua Film, Faamoe    75 000 kr 

Faamoe är en historisk dramaserie om koloniseringen av samernas land, berättat ur ett 
samiskt perspektiv. Serien utspelar sig mellan 1891–1917 och är en dramatisering av 
verkliga händelser. Huvudperson är den samiska ikonen Elsa Laula Renberg från södra 
Lappland. Vi följer henne från barndomens tuffa renskötsel och fattigdom till att hon blir 
en maktfaktor i det politiska toppskiktet i Sverige och Norge. Serien skildrar det samiska 
motståndet mot Sveriges kolonisering av Sápmi, berättat från ett samiskt perspektiv och 
baserad på verkliga händelser och personer. Serien är en dramatisering av en viktig tid i 
samisk och svensk historia.  

Referensgruppen ser en Göteborgsbaserad producent som i detta projekt samarbetar med 
Oskar Njajta Östergren, producent i Bautafilm AB och ordförande i Samiska 
Filmarbetarföreningen. Oskar Njajta Östergren var drivande i utvecklingen av filmen 
Sameblod av Amanda Kernell och även dess samproducent. Projektet har hög 
trovärdighet och behöver nu ytterligare manusutveckling för att bredda perspektiven i 
historien. Därför föreslås finansieringsstöd för att projektet ska nå sin fulla potential och 
utvecklas vidare i rätt riktning. 

 

Bob Film, Offer    100 000 kr 

Att leva ett liv i sociala kanaler och ett annat i verkligheten är vanligt förekommande 
idag. I tv-serien Offer tar en ung tjej sitt eget liv efter att ha hotats på nätet. Någon som 
kallar sig Suzanna, och som påstår sig vara en 25 år gammal modell, pressar unga tjejer 
att skicka avklädda bilder av sig själva och att gå på träffar med äldre, rika män. Bakom 
namnet Suzanna döljer sig en helt annan person och historien utvecklar sig till ett 
intensivt drama om hur en rutinundersökning exploderar till ett stort rättsfall med 
hundratals offer. 

Lovisa Löwhagen och Jessika Jankert är båda manusförfattare i Göteborg och har arbetat 
tillsammans sedan 2013. De skapade och skrev den korta serien Hashtag baserat på de så 
kallade Instagram Riots i Göteborg. Serien har nominerats för många prestigefyllda 
utmärkelser, inklusive Prix Europa, C21 Drama Awards och Rose d'Or. Referensgruppen 
ser ett projekt som riktar sig till en bred målgrupp med stor potential att skildra historier 
och människoöden som vi sällan ser i dagens tv-serier.  
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Fundament Film, Den inre cirkeln II   100 000 kr 

Den inre cirkeln – Harpsund tur och retur, är fortsättningen på Per Schlingmanns roman 
”I maktens öga”, om det politiska dramat bakom kulisserna under en Almedalsvecka. I 
Fundament Film Göteborgs tv-dramatisering har böckerna fått titeln ”Den inre cirkeln”, 
och säsong 1 kommer att spelas in under sommaren 2018. Utvecklingen av serien har 
tidigare beviljats stöd (stödomgång 1 2017).   

Fundament Film Göteborg tar sig nu an utvecklingen av säsong 2. Regissör och 
manusförfattare är Håkan Lindhé, som parallellt arbetar med olika avsnittsförfattare. 
Håkan Hammarén är en etablerad producent i Västra Götaland mån om att 
produktionerna skall involvera lokala filmarbetare. Att en stor del av postproduktionen 
görs i Göteborg tror referensgruppen kan bidra till att regionen stärks ytterligare. 

 

Sara Tirelli, Medusa    50 000 kr 

Medusa är en nio minuter lång VR-film i tre akter om vårt Europa idag. Filmen behandlar 
bl.a. teman som flyktingkrisen på ett både psykologiskt och konstnärligt plan.  

Sara Tirelli är en konstnär och filmmakare från Italien. Sara blev utsedd som 
residenskonstnär av Västra Götalandsregionen och har deltagit i det VR-lab som 
anordnades av Visual Arena på Lindholmen Science Park under våren 2018. 

Referensgruppen ser i den sökande en ambitiös, driven och kreativ konstnär med en unik 
ton och vision, och genom att ge projektet bifall bedömer referensgruppen det som en god 
förutsättning för att sökande skall kunna slutföra projektet under det här året. 

 

Studio Jox, Frivarv 360    50 000 kr 

Frivarv 360 grader är en fristående VR-film, dramatiserad efter en verklig  
händelse där en kvinnlig kranförare på varvet, på Lindholmen, halkade och föll flera 
meter. Denna VR-kortfilm innehåller tre berättarmoment; den startar som en dokumentär 
och går över i fiktion och blir sedan till en stark, animerad final. Det är en film om livet 
och döden och allt däremellan visualiserad med starka bilder och stämningssättande 
musik. 

Studio Jox har tidigare arbetat med VR-filmer och har ett internationellt nätverk inom den 
här formen av film. Referensgruppen ser ett projekt som knyter samman flera olika 
aktörer i staden genom ett projekt som behandlar livets stora frågor på ett innovativt och 
nytänkande sätt. 

 



Inkomna ansökningar om stöd till innovativa aktörer omgång  2 2018 Bilaga 1
Alternativ Jämställdhetssanalys

Föreslås bifall
Projekt Bolag/Ansökande Sökt belopp tkr Summa förslag tkr Kommentar Företrädelsevis Manligt team Företrädelsevis Kvinnligt team Jämställt

For life Flamenco Johanna St Michaels Productions 15 15 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1
Domen Stina Bergman 15 15 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1
Våtmarken Sabia Zupanc 30 30 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1
For the love of food Common Ground                    100    50 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1
Denim Hunter Götafilm AB 70 70 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1
Märta Proppmätt Cinenic Film 100 100 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1
Faamoe Kakadua Film 100 75 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1
Offer Bob Film 100 100 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande. Gunnar 

Eriksson anmälde jäv.
1

Den inre cirkeln II Fundament Film 500 100 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1
Medusa Sara Tirelli 50 50 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1
Frivarv 360 Studio Jox 80 50 Se utförlig motivering i Tjänsteutlåtande 1

1 160 000 655 Antal projekt: 11 5 6 0

45,5% 54,5% 0,0%

Föreslås avslag
Projekt Bolag/Ansökande Sökt belopp Summa förslag Urvalskommentar Företrädelsevis Manligt team Företrädelsevis Kvinnligt team Jämställt

Blötan Rundfunk Media AB               30 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
Luma Jens Broström               30 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
Välkomna hem till mig Mustaf Abdulqadir            207 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
We meet at Ängsbacka Aneröd Kultur            280 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
Hunger Brain Academy            100 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
Arvet Letgomonkey Filmproduktion            100 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
Byn Letgomonkey Filmproduktion            100 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
Självfallet Marita Lobler               70 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
Vera Black Spark Film            100 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
Hoppet Stella Nova Film            250 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1
The man from Modena Jonas Gudmundhs            100 000    0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång. 1

                      -      0 Ej möjligt att prioritera i denna sökomgång.

S:A 1 367 000 0 Antal projekt: 11 7 2 2

63,6% 18,2% 18,2%

2 527 000 Totalt ansökt belopp
655 000 Förslag till beviljade projekt

Totalt fördelning samtliga ansökningar
Företrädelsevis Manligt team Företrädelsevis Kvinnligt team Jämställt

Totalt 22 12 8 2
54,5% 36,4% 9,1%
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