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Introduktion till Green Ice Camera
Green Ice Camera är ett projekt som initierats av ett internationellt team bestående av Ice-9 (media/
konst producenter, NO), Lapland University of Applied Sciences (FI), Webbon (medieproducent, SE)
och LLC Art Media Service (medieproducent, Ryssland).
Projektet startade officiellt i november 2020 och finansierades av Kolarctic CBC EU Finland Norge,
Ryssland, Sverige, Norska Barentssekretariatet, SkatteFUNN, Västerbottens och Norrbottens
Länsstyrelserna och parterna själva (Lapland University of Applied Sciences, Webbon, LLC Media
Service och Ice-9). Projektet uppkom genom ett erkännande av de särskilda behoven och
omständigheterna i norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Teamet ville tillhandahålla information,
resurser och verktyg för medieproducenter för att hjälpa dem att planera och anpassa sina produktioner
för att ta mer hänsyn till sårbara ekosystem och lokalsamhällen.
Våra ekosystem måste behandlas med omsorg. Samarbete över gränserna i Barentsregionen är avgörande
för att hantera frågor som förlust av livsmiljöer, koldioxidutsläpp och föroreningar samtidigt som vi arbetar med medieproduktioner. Ursprungsbefolkningar har ledande roller att spela i dessa kollektiva
ansträngningar och följaktligen måste alla handlingar respektera deras kulturella och ekonomiska behov.
Flera hållbara produktionsinitiativ framväxer långsamt i huvudstäderna. Dessa guider är inte
nödvändigtvis lämpliga för mindre, nordliga produktionsföretag och frilansare, vilka i allmänhet är färre.
Vi har upplevt ett ökat internationellt medieintresse i norr på grund av klimatförändringarna och med
detta projekt hoppas vi att kunna underlätta ökat samarbete och minska negativa socioekologiska effekter som inkluderar, men inte enbart är begränsade till koldioxidutsläppen.
Även om projektet Green Ice Camera startades med fokus på Barentsregionen inkluderar vi information, resurser och verktyg som vi hoppas kommer att vara användbara för människor som arbetar i
andra delar av Arktis, som Grönland, norra Kanada och Alaska.
Barentsregionen består av subregionala områden i norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland, som visas
på karta 1. Cirka 5,5 miljoner människor bor här, med en genomsnittlig befolkningstäthet på 3,5 invånare
per kvadratkilometer.
Majoriteten av Barentsregionen tillhör norra barrskogsregionen, men den skandinaviska
bergskedjan, de norra delarna av Kolahalvön, Nentsien autonoma region och Novaja Zemlja är en del av den
arktiska tundran.(1)

1)

från Norska Barentssekretariatet.
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1. Karta över Barentsregionen, Norska Barentssekretariatet
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2. Karta över Arktis definierad av vegetationszoner, Arctic Center/Lapplands
Universitet CAFF / Circumpolar Arctic Vegetation Mapping Project
Arctic zones
Subartic
Low Arctic
High Arctic
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Reykjavik
Map: Arctic Centre / Lapplands Universitet
Data: CAFF / Circumpolar Arctic Vegetation Mapping Project

Green Ice Camera guiden är inspirerad av och har byggts vidare på följande dokument och verktyg:
• Film Lapland Code of Conduct & Production Guide skapad av Finska Lapplands filmkommission.
• Standard for sustainable travel destinations skapade av Innovation Norge och
Bærekraftige Reisemål.
• Pathfinder - guide for responsible filmmaking with the Sámi people and Culture skapat av
International Sámi Film Institute.
• Ett antal riktlinjer för besöksnäringen skapad av The Association of Arctic Expedition Cruise
Operators (AECO) kring hur besökare bör bete sig vad gäller natur, djur- och växtliv,
kulturlämningar och interagerande med kultur och socialt liv i Arktis.
• https://wearealbert.org Styrs av ett branschkonsortium i Storbritannien. albert-verktyget stödjer
alla som arbetar inom film och TV för att alla ska förstå deras egna möjligheter att skapa positiva
miljöförändringar. Genom albert får man tillgång till fri kunskapsdelning och verktyg.
Medverkande som bidragit till den här guiden:
Christine Cynn, Anneli Stiberg, Marina Borovaya, Antti Haase, Tamara Sushko, Svetlana Osminina,
Svetlana Soldatova, Hilde Korsæth, Anne Puolanne, Ann Eileen Lennert, Emilie O’Brian, Maria Kluge,
Emma Karlsson, Hans Ragnar Mathisen, Elin Már Øyen Vister, Liisa Elisabet Holmberg,
Ruth Aitken, Urpo Taskinen.
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Green Ice Camera guide

Hållbar produktion i Arktis - Barentsupplagan
Syftet med denna guide är att ge medieproducenter information, verktyg och resurser för att bättre
förstå den arktiska regionen; dess geografi, sociala förutsättningar och ekosystem och vad man ska
tänka på när man planerar för mer hållbara produktioner. Vi hoppas att detta kommer att göra det
lättare för mediateam att hantera deras inverkan på sårbara ekosystem, lokala samhällen och minimera
sina koldioxidavtryck när de filmar i Arktis.
Våra nordliga ekosystem är hem för många sårbara växter och djur. Respekten för människor som bor
i dessa områden är lika viktig som någon annanstans. Små, avlägsna samhällen och stora avstånd mellan
orterna innebär att research om platser och samarbete med lokalbefolkningen är avgörande för att göra
en aktivitet hållbar i regionen.
Att vidta hållbara åtgärder innebär att agera på ett sätt som inte skadar lokala ekosystem och deras
förmåga att återhämta sig från störningar eller förändringar, stora som små. Vi utvidgar detta till att även
inkludera det sociala sammanhanget, vilket innebär att en medieproduktion ska se till att människor,
deras värdighet och deras försörjning inte tar någon skada.
Guiden innehåller alberts koldioxidhandlingsplan för att kunna minska er produktions koldioxidutsläpp
(läs mer om albert på koldioxidavtryck- och avfallskapitlet). Utöver koldioxidutsläpp tar den också upp
biologisk mångfald, lokal motståndskraft, kulturell känslighet och sociala värderingar. Arktis är mångsidigt
ekologiskt och socialt, så i många fall rekommenderas medieproducenter att hitta regionala rådgivare
så att ni kan kontakta kunnig lokalbefolkning på plats. Det är viktigt att undersöka lokala frågor och
förhållanden så tidigt i produktionsplaneringen som möjligt.
Tänk på att den här guiden ger en allmän ram för att hjälpa producenter att skapa sina egna unika
planer. Det är ännu inte möjligt att tillhandahålla all information som behövs för varje land eller region i ett
dokument. Green Ice Camera kommer att erbjuda strukturerade handlingsplan och
självbedömningsfrågor i tydliga kategorier och tips om var du kan hitta mer information och länkar till
andra relevanta guider. Green Ice Camera guiden är i öppen utveckling och kommer att fortsätta att
utvecklas när producenter (som ni!) ger feedback.
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Vårt onlineverktyg
För att hjälpa er att följa de relevanta handlingsplan och självbedömningsfrågorna från guiden kan ni använda
vårt digitala onlineproduktionsverktyg för att skapa en gratis anpassad handlingsplan. Verktyget finns på vår
hemsida https://greenicecamera.net/
För närvarande ger Green Ice Camera möjligheten att få ett märke, ett utmärkande betyg från vårt team
för att ni försöker minska era utsläpp och ha en positiv social påverkan. Tänk på att det här märket inte är
en formell certifiering. När resurser finns tillgängliga för att skapa en permanent infrastruktur för utvärdering
hoppas vi att en formell certifiering kan göras tillgänglig.
För att få märket från Green Ice Camera, gör ni en utvärdering i slutet av ert projekt på vår onlineplattform.
Dessutom vill vi att ni inkluderar en certifiering för minskade koldioxidutsläpp med den gratis plattformen
som kallas albert. Du hittar mer information om albert i kapitlet ‘Koldioxidavtryck och avfall’.
För verktyg, utvärderingsformulär, information och uppdateringar, kolla in Green Ice Camera -plattformen
https://greenicecamera.net/
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Hur använder man den här guiden?
Denna guide är tematiskt uppdelad i sex kapitel. Varje kapitel avslutas med en uppsättning
handlingssteg och vid behov,självbedömningsfrågor.Handlingsplan är praktiska åtgärder som producenterna
uppmuntras att vidta. Självutvärderingsfrågor är utformade för att underlätta reflektion över
principer som kan leda till innovation baserad på djupare medvetenhet. Alla åtgärder och frågor behöver
nödvändigtvis inte vara relevanta för varje produktion, varken geografisk region eller miljö.
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Bakgrund
Viktiga organisationer och initiativ i Barentsregionen

Finland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapplands filmkommission - regionalt organ som erbjuder rekommendationer för grön
produktion och en katalog över lokala tjänsteleverantörer (filmvänliga partners).
Audiovisual Producers Finland - producentförening, som nyligen anställt en hållbar
produktionskoordinator för att utveckla en grön produktionsstandard för Finland.
Lapin Liitto - regional myndighet som har infört Lapland Green Deal policyn
EKOSETTI Filmnätverket har skapat EKOSETTI, en grön produktionsguide för Finland.
AVEK (The Promotion Centre for Audiovisual Culture) - finansieringsorgan som erbjuder
EKO -filmfinansieringsincitament.
SET - fackförening för filmarbetare som har publicerat artiklar om grön produktion och
organiserat seminarier.
YLE - Finlands public servicebolag för radio och TV som har inlett ett samarbete med albert för
att skapa en hållbarhetspolicy.
SES (Finlands filmstiftelse) - inga gröna standarder finns ännu.
NEMA - Nordic Eco Media Alliance - har en partner i Finland.
Festivaler: Skabmagovat Indigenous Film Festival (Inari), Midnight Sun Film Festival (Sodankylä)

Norge
NRK - Norges public service för radio och TV har skapat en hållbarhetsavdelning och ingått ett
avtal med albert för att utveckla grön politik.
• Nyetablerade Northern Norway Film Commission har ett hållbarhetsfokus.
• Nordnorsk Filmcenter - lokal filmfond som har anordnat seminarier och event kring hållbarhet
inom filmproduktion.
• Filmklynge Nord - nätverk av 46 organisationer baserade i norra Norge.
• Filmfond Nord ger riskkapital (private equity) och offentligt stöd till långfilmer, dokumentärer,
tv-serier och spel.
• TIFF (Tromsø International Film Festival) - värd för seminarier och event om hållbart filmskapande.
• NFI (Norwegian Film Institute) - införde nya kriterier. Alla produktioner som ansöker om
finansiering måste förutom en hållbarhetsplan skicka in företagets hållbarhetsprofil. För att få den
sista betalningen måste företagen lämna en rapport om åtgärder från hållbarhetsplanen.
• Virke (Federation of Norwegian Enterprise) - har lanserat en grön färdplan för företag
inom kultursektorn.
• NEMA (Nordic Eco Media Alliance) har en partner i Norge
•
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Sverige
• Flera hållbara produktionsinitiativ rullas gradvis ut i södra Sverige och Stockholm. De bedriver
research, erbjuder utbildningsprogram och främjar erfarenhetsutbyte.
• Filmpool Nord - är en regional filmorganisation i Norrbotten. Filmpool Nord stödjer regionala
och nationella initiativ för hållbar utveckling samt samarrangerar arrangemang kring detta ämne.
• SVT - Sveriges Public Service som ännu inte har någon grön manual för filmproduktion.
• Naturskyddsföreningen i Luleå som är värd för Ljusglimt, en årlig hållbar filmfestival.
• Regionerna i Västerbotten och Norrbotten stödjer projektet Green Ice Camera.
• Film i Väst skapade tillsammans med Greentime ett webbverktyg Hallbar film med målet att göra
den svenska filmindustrin mer hållbar.
• NEMA (Nordic Eco Media Alliance) har en partner i Sverige.

Ryssland
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordfilm (Film Production Development Center i Murmansk -regionen) har hjälpt den regionala
filmkommissionen i sin verksamhet sedan 2020 och hjälpt både ryska och utländska filmteam att
arbeta framgångsrikt i regionen.
Hållbart filmskapande är främsta ämnet för miljöfilmfestivaler.
Temat för grön film lyfts också på Northern Character: Green Screen International Film Festival,
som hålls sedan 2018 i Nikel, Ryssland och Kirkenes, Norge.
Sedan 2020 har en regional filmkommission aktivt arbetat i Murmansk-regionen. Den har
representanter för både lagstiftande och verkställande myndigheter.
Northern Character Production Center genomför verksamheten i detta center.
Information och rådgivning från centret är kostnadsfritt för filmskapare. Centret administrerar
subventioner för att delvis täcka de kostnader som ryska filmföretag i regionen ådrar sig.
Elena Diaghileva, biträdande guvernör i Murmanskregionen, stödjer genomförandet av gröna
filmprojekt i regionen.
ECOCUP - grön dokumentärfilmfestival anordnad av Anastasia Laukkanen sedan 2010.
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Arktis ursprung
Arktis har lockat människor i århundraden. Den intar en speciell plats i våra sinnen. När många hör ordet
“Arktis” kan vi omedelbart föreställa oss stora områden av snö, is, skönhet och storslagna vyer. Mindre
känt är kanske dess mångfald av politik, kulturer och ekosystem. Denna kombination gör Arktis till en
spännande destination för filmskapare från hela världen.
När man tittar tillbaka på Arktis historia har det varit en intressant plats för många som söker äventyr
och pengar. För många har ‘Arktis’ handlat om resursutvinning från vad som ansågs vara ‘tomma’ marker,
fritt att ta utan hänsyn till de människor som faktiskt kommer från och bor i dessa områden. Green Ice
Camera erkänner ursprungsbefolkningens erfarenheter i Arktis och Arktis ursprung, till skillnad från
användningen av “Arktis” för att beskriva “ett tomt land” redo att utvinnas på sina resurser. Vi tror detta
är viktigt att vara uppmärksam på och diskutera detta. Vi hoppas att filmindustrin kan ta del av denna
diskussion och bidra med engagemang, ömsesidiga fördelar, ekonomisk utveckling och lokalt ägande i
regionen där de filmar. Lika viktigt är att låta människor berätta sina egna historier, låta dem ta del av och
att få vara med och bestämma hur de framställs på skärmen.
Det finns många olika ursprungsbefolkningar som lever i de många ekosystem som helt enkelt
sammanfattas och brukar kallas med ett enda ord Arktis. Det finns samer i cirkumpolära områden i
Finland, Sverige, Norge och nordvästra Ryssland, Nenets, Khanty, Evenk och Chukchi i Ryssland, Aleut,
Yupik och Inuit (Iñupiat) i Alaska, Inuit (Inuvialuit) i Kanada och Inuit (Kalaallit) i Grönland ‘.(2)

Ändra berättelsen
En del av motivationen bakom projektet Green Ice Camera är att reflektera, att vara uppmärksam på
de historier vi berättar för varandra och inte bara ändra sättet vi gör det på. Detta kapitel kommer att
behandla några av de frågor vi anser är viktiga till varför Green Ice Camera startades.
Som medieproducenter ser vi det viktiga i att medieinnehållet vi producerar och uppskattar återspeglar
sanningen om vår tids viktigaste sociala och ekologiska kriser, i syfte att hjälpa publik i detta mål. Det
finns olika sätt att ta itu med dessa frågor i skapande av innehåll i sina produktioner. Kreatörer kan
inkludera frågorna eller helt enkelt inkludera lämpligt beteende (som att ta en buss istället för en privat bil) i
bakgrunden av själva filmproduktionen.
Vi som innehållsproducenter har en särskilt betydelsefull roll att spela när det gäller att förflytta lokal och
global kultur i riktning mot en hållbar framtid. Forskning visar att det fortfarande är en lång väg kvar att
få världen på skärmen att återspegla kraven i en föränderlig värld.

2) Arctic Centre, University of Lapland.
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ttityderna till rattfylleri och andra destruktiva men historiskt acceptabla vanor har förskjutits genom
förändringar i hur de framställs i TV, på film och sociala medier. Producenter har en möjlighet att ”vara
förändringen” genom att omvandla gammaldags vanor på dramatiska, innovativa och roliga sätt i sina
kreativa produktioner.

“Det har tagit årtionden att se rökning på skärmen som konstigt, att se

sexism, kränkning och inga säkerhetsbälten som galet. Men vi har inga
decennier. Vi måste reagera just nu för att ta ut den höga kolhaltiga
livsstilen ur våra manus och överväga en ny, ambitiös strategi för våra
storylines istället.”
— Krishnendu Majumdar, ordförande i BAFTA
Länkar:
https://wearealbert.org/editorial/why/
https://www.nrdc.org/RewriteTheFuture

Klimatförändring
Den globala medeltemperaturen var 2020 redan 1,2 grader Celsius över förindustriell nivå och
koldioxidhalten i atmosfären har nått nivåer som inte upplevts på Jorden under de senaste 1,5 - 2
miljoner åren.
Medieproducenter är alltmer medvetna om sin roll för att minska klimatförändringarna. Sakta ökar den
mediala täckningen om effekterna av våra klimatutsläpp och hållbara beteenden. Vi har fortfarande
en lång väg kvar. Jorden blir varmare. Detta gäller särskilt längst i norr, där trädgränsen stiger och
permafrosten smälter. Stormar, översvämningar, torka och bränder är mer förödande och vanligare för
vart år som går. Kostnaderna för passivitet stiger. År 2019 gick miljoner unga ut på gatorna för att kräva
att samhället ”lyssnar på vetenskapen” och agerar mot klimatförändringarna. Hur kan ditt kreativa team
använda stil, drama och humor för att hjälpa oss att återberätta människors roll på Jorden?
Länkar:
https://wearealbert.org/editorial/
https://www.nrdc.org/RewriteTheFuture
https://youtu.be/wX9V0XZYYjY Beyond Apocalypse: Alternative Climate Futures in Film and TV virtual panel at Sundance 2021
https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/

Förlust av biologisk mångfald

“

BBiologisk mångfald är mångfalden av alla levande saker på jorden och hur de passar ihop i livets
väv, vilket ger syre, vatten, mat och otaliga andra fördelar”.
Forskare bekräftar att vi upplever en dramatisk förlust av djur, växter, svampar och till och med bakterier
på grund av förlust av livsmiljöer, överanvändning av resurser, föroreningar och klimatförändringar. Allt
liv hänger ihop. Varje gång vi förlorar en art minskar hälsan för hela det biosfäriska systemet. Pandemier
som Covid-19 är mer troliga när biologisk mångfald minskar. Precis som med klimatförändringar spelar
medieproducenter en stor roll för att ändra berättelsen om hur människor förhåller sig till biologisk
mångfald i deras dagliga liv.
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De karga förhållandena i nordliga ekosystem innebär att den totala biologiska mångfalden är mindre än
på lägre breddgrader. Detta innebär att förlusten av några få nyckelarter kan förändra hela näringskedjan
i norr. Till exempel brist på ett skyddande snötäcke i början av vintern kan leda till isbark på lavar och
andra födokällor för renar och även lämlar, vilket kan minska antalet som överlever på vintern. Detta i
sin tur förändrar kraven på renskötare och minskar beståndet av ugglor och andra rovdjur som förlitar
sig på lämlar som byte.
Hur kan du lyfta frågorna och introducera exemplariskt beteende för din publik?
Länkar:
https://www.bbc.com/news/science-environment-54357899
https://blog.nationalgeographic.org/2019/09/23/global-biodiversity-is-in-crisis-but-there-is-hope-for-recovery/

Strukturellt våld och sociala klyftor
Förutom miljöfrågor har Arktis också utmaningar relaterade till sociala ojämlikheter och strukturellt våld.
”Strukturellt våld är våld som utövas systematiskt - det vill säga indirekt - av alla som tillhör en viss
social ordning” (Farmer 2004, ‘Anthropology of Structural Violence’). Mediepresentationer, både fakta
och fiktion, är viktiga för att upprätthålla och utveckla samhället. Mainstream kulturella presentationer
legitimerar och verkställer dominerande maktstrukturer, historiskt och i nuet. Ofta är förstärkningen av
strukturellt våld osynlig och inkluderar den undermedvetna spridningen av stereotyper. Producenter
som är mindre medvetna om hur deras arbete kan förstärka destruktiva beteenden kan oavsiktligt
upprätthålla eller öka ojämlikheten i Arktis, och varhelst deras arbete distribueras.
Om vi vill läka befintliga sociala klyftor som drivs av rasism, sexism och andra fördomar är
medieproducenter ansvariga för att berätta sanningen om historiskt förtryck och nuvarande
ojämlikheter. Detta kan göras genom att presentera problem eller genom att se till att beteenden
som projiceras på skärmen inkluderar verkliga ansträngningar att läka och överbrygga skillnader. I
Arktis kan det betyda att lägga tid på att undersöka avkolonisering och ursprungsbefolkningens kulturella
vitalisering, liksom rörelser som leds av kvinnor, invandrare och personer i HBTQ+ föreningar. Sist men
inte minst är det mycket viktigt att lokala samhällen är involverade och människor själva kan bestämma
hur de ska representeras på skärmen.
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Guiden
Nästa kapitel kommer att behandla olika ämnen och information om både globala och arktiska
specifika förhållanden. En allmän introduktion kommer att följas av åtgärder och självbedömningsfrågor
för din produktion.

Nordliga ekosystem
Nordliga ekosystem inkluderar tundra (trädlösa regioner inklusive bergstoppar), fjällbjörk och
vintergröna boreala skogar (eller ‘taiga’), kustområden, havsis och marina områden i djuphavet.
Huvudprincipen för filminspelning i norr: LÄMNA INGA SPÅR.

Sårbara områden
Akta var du går! Jorden i norr och Arktis är ömtålig och tar många hundra år att nybilda. Växter växer
långsamt och läkning av skadade områden kan ta decennier (eller till och med århundraden). På vintern
är frusna växter sårbara. På våren kan vattendränkt mark komprimeras om man går eller kör över den.
Detta kan i sin tur leda till växtdöd och erosion från kraftiga regn och smältvatten. På sommaren kan
växter som är täckta eller blockerade kanske inte överleva eftersom de har en så kort
tillväxtperiod. Kust- och marina ekosystem kan också vara sårbara under häcknings- och kläckningsperioden.
Dessa guider är generella eftersom varje område har unika ekosystemfunktioner och sårbarheter. Varje
land eller region kan ha olika regler. Dessutom kan nationalparker, naturreservat och andra skyddade
områden ha egna bestämmelser för vad som är tillåtet.

Att möta djur och växter
Nordliga ekosystem kan vimla av liv, särskilt på våren och sommaren. Djur som ren och lax kan vara
kärnelement i den inhemska kulturen och lokala ekonomier. Många arktiska arter som fjällräv och
fjälluggla är listade som utrotningshotade eller utsatta. Detsamma gäller för växter. Varje land och region
kan ha olika listor (rödlistor) över sällsynta eller utrotningshotade vilda djur, växter och svampar.
Arbeta tillsammans med lokala djur- och miljöexperter under förproduktion och produktion för att se
till att ni tar rätt steg. Om ni filmar i ett skyddat område måste du ha en lokal guide med er för att se
till att filmteamet rör sig korrekt i området. Lokala myndigheter, filminstitutioner och/eller organisationer
kan vara en bra start för att hitta rätt experter och guider.
För en allmän översikt av växter och djur som är normala att möta i Arktis rekommenderar vi att du
läser Vegetation Guidelines och Wildlife Guidelines från The Association of Arctic Expedition Cruise
Operator’s (AECO). Även om vissa djur och växter kanske inte är relevanta i den region du fotar,
innehåller dessa guider också allmänna råd som är till hjälp.
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Nordliga ekosystemets handlingssteg

Handlingssteg

Fördjupad förklaring

1. Utför din research på ett område Få kontakter med lokala representanter som kan ge dig
innan du bestämmer var du ska gå
detaljerad vägledning och fördjupad lokal kunskap. Du kan
och när du ska gå
hitta relevant information genom de regionala
filmkommissionerna i Norge och Finland, FilmPool Nord i
Sverige och Nordfilm i Ryssland.
2.Visa ditt manus och grovklippning De kan sammankoppla dig till forskare, organisationer och
för den regionala filmkommissionen andra med kunskap. I länder där det inte finns någon
regional filmkommission, kontakta ett filmcenter eller en
filmfond. FilmPool Nord i Sverige och Nordfilm i Ryssland.
3. Skapa ett “flora och fauna memo” Ett memo är ett informationsblad för att informera ditt team
om lämpligt beteende och försiktighetsåtgärder före och
under filmningen. Detta bör göras i samarbete med en lokal
partner (professionell platsarrangör, linje/medproducent).
Mallar finns här.
4. Anlita lokala linjeproducenter
och guider

Fråga om de har någon hållbarhetscertifiering (till exempel
relaterad till grön turism).

5. Bekanta dig med lokala riktlinjer
för skyddade områden

Detta är avgörande när du inte kan anlita en lokal guide
eller linjeproducent.

6. Om du vill filma med djur som
ägs, som renar eller slädhundar, gör
ett avtal med ägaren
7. Om du av misstag har orsakat
skada i ett område, vänligen
rapportera detta till en
myndighetsrepresentant för det
aktuella området

Tänk på åtgärder som kan hjälpa område att läka, till
exempel att delta i restaureringsprojekt som leds av lokala
myndigheter eller organisationer.

8. Hör av er till lokalsamhällets
representanter om hur de tycker
att ni påverkade området

Du kan göra det via filmkommissionärer eller från din
egen research.
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Koldioxidavtryck och avfall
Världens medieindustri växer snabbt och det gör även dess koldioxidutsläpp. Mängden koldioxid i
atmosfären är den enskilt viktigaste drivkraften för klimatförändringarna. Den senaste IPCC-rapporten
AR6 Climate Change 2021 ger nya uppskattningar om höjningen av den globala uppvärmningsnivån
över 1,5°C-strecket under de kommande decennierna.
De finner att det måste ske en storskalig och omedelbar minskning av utsläpp av växthusgaser.
1,5°C eller till och med 2°C kommer vara omöjliga mål om inte den omedelbara minskningen sker nu.(3)
Detta innebär att alla branscher, inklusive vår, måste hitta sätt att radikalt minska sina utsläpp. Att
känna till ditt koldioxidavtryck är det första steget. Koldioxidavtryck är mängden koldioxidutsläpp som är
förknippad med all verksamhet hos en person, företag eller land. Det andra steget är att vidta åtgärder
för att minska våra utsläpp till ett minimum. Först därefter ska man börja kompensera utsläpp som man
absolut inte kan undvika. Generellt sett står transporter för cirka 70% av de totala koldioxidutsläppen.
I Arktis gör dålig infrastruktur flygning ofta oundviklig. Därför är det viktigt att vidta åtgärder som
kan begränsa antalet medarbetare som reser genom att locka till sig lokala resurser och minska
mängden av bagage.

albert
Vi vill att ni använder koldioxidkalkylatorn albert för att beräkna era förväntade koldioxidavtryck i
förväg. Albert är en organisation som grundades 2011 och styrs av ett branschkonsortium. Deras mål är
att stödja alla som arbetar inom film och TV för att ge dem förståelse över deras möjligheter att skapa
positiva miljöförändringar, genom att tillhandahålla resurser och verktyg såsom gratis utbildning kring
hållbarhet och en koldioxidkalkylator.
Inkludera ett kompensationsbelopp i din budget.
Albert definierar kompensationens storlek och hur mycket koldioxidkrediter som behöver köpas
för att kompensera för utsläpp av de växthusgaser som släpps ut i atmosfären. Varje koldioxidkredit
representerar ett ton kol som har minskats genom ett verifierat koldioxid-finansieringsprojekt.(4)
Kom ihåg att kompenseringen är starkt rekommenderad för att få ett Green Ice Camera -märke. För att
bedöma ditt koldioxidavtryck och göra din handlingsplan för koldioxidutsläpp inom ert filmproduction
måste ni registrera filmprojektet här:
https://calc.wearealbert.org/request-account.
Beräkningen är baserad på kolfaktorer anpassade till olika utsläppskällor och hjälper dig att hitta ditt
kompensationsbelopp. Certifiering kan uppnås genom att fylla i en handlingsplan för koldioxidutsläpp,
dvs en Carbon Action Plan. Efter genomförandet av en Carbon Action Plan i din produktion kan du
använda albert -logotypen som kan visas i slutkrediterna för en film.
Alberts handlingsplan finns för tillfället inte tillgängligt i Ryssland. För att kunna göra
koldioxidhandlingsplanen tillgänglig för alla medieproducenter i Ryssland måste ett sändande bolag eller
en stor medieproducent bli medlem i albert.
3) IPCC https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
4) Albert Creative Offsets https://wearealbert.org/creative-offsets/
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Handlingsplan

Handlingssteg

Fördjupad förklaring

1. Hjälp till att normalisera hållbara
beteenden på inspelningsplatsen
genom att inkludera dem i
din produktionsplan

Hållbara beteenden kan t.ex. innefatta användning av återanvända och renoverade material, att få lokal mat från ekologiska jordbruk

2. Beräkna din produktions koldioxi- Ditt utkast till koldioxidavtryck är en grov uppskattning av
davtryck med albert
de utsläpp som din produktion kommer att ha. Det hjälper
dig att se vilka områden som sannolikt kommer att ha störst
https://calc.wearealbert.org/login
koldioxidpåverkan och vilken data du behöver samla in för att
beräkna ditt faktiska koldioxidavtryck.
3. Gör din albert handlingsplan

Det tar vanligtvis ungefär en och en halv timme att fylla i
formuläret men det kan variera mycket beroende på din
produktion. Formuläret kan fungera som en checklista över
åtgärder som din produktion kan vidta, så gå igenom listan
noggrant och tänk på vad din produktion kan göra. Se till att
bjuda in andra teammedlemmar.

4. Ladda upp verifikat

Du måste tillhandahålla verifikat för minst 10 åtgärder för
att visa att produktionen har slutfört dem. Ditt verifikat bör
bestå av officiella dokument som fakturor, kontrakt,
kitlistor etc.

5. Bevisa kompensationen

Att kompensera innebär att man köper koldioxidkrediter för
att kompensera för de utsläpp man inte kunnat minska. Du
kan använda albert’s Creative Offsets hub, Mossy Earth eller
någon annan tillförlitlig tjänst.

Ytterligare resurser och information
•
•
•

För både hoppfulla och oroande berättelseidéer relaterade till dessa frågor, se alberts ‘Raise the
issues’ page.
För en översikt över klimatförändringar som är specifika för Arktis se
https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/climatechange
För en fullständig lista över allmänna åtgärder som ska inkluderas i din produktionsplan, se albert’s
‘Show the actions’ page.
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Lokal motståndskraft
Motståndskraft definieras som ”förmågan att snabbt återhämta sig från svårigheter; uthållighet.” Idag
används allt oftare även i Sverige ordet “resiliens” som har sitt ursprung i engelskan.
Här i norr står vi redan inför dramatiska förändringar av vår naturliga miljö. Klimatförändringarna
riskerar att våra lokala samhällen kommer att få uppleva ännu högre gradantal vilket medför instabila och
extrema väderförhållanden och därmed störningar i matförsörjningen. Som besökare i Arktis kan ni
hjälpa till att minska skadorna av klimatförändringar som orsakas av människor och öka den lokala
motståndskraften. Du kan göra detta genom att stödja de lokala industrier och ekonomier,
livsmedelssystem och aktiviteter som bidrar till att mildra klimatförändringar.

Lokal ekonomi
Stimulera lokal medieindustri
Medieindustrin i norr består främst av småföretag och frilansare. Det finns ett ständigt utflödet av
professionella som flyttar söderut där de större produktionsbolagen finns.
För att stödja och utveckla den lokala medieindustrin uppmuntras du att anställa personal och
utrustning lokalt. Dessutom kan det minska ditt koldioxidavtryck dramatiskt och hjälpa dig att spara
pengar. Regionala filmkommissioner i Norge och Finland kan hjälpa dig att hitta rätt partner för din
produktion. Använd vår digitala karta för att hitta lokala samarbetspartners och glöm inte att registrera
ditt företag. Detta hjälper oss att bygga upp ett nätverk av kreativa företag i regionen och uppmuntra till
gränsöverskridande samarbete.

Stöd lokala tjänsteleverantörer
Regionala platsguider och platschefer är nyckeln. De har praktisk kunskap om området och kan hjälpa
dig att planera din produktion.
Att engagera lokala tjänsteleverantörer kan minska dina koldioxidutsläpp och stimulera den lokala
ekonomin. Detta är särskilt viktigt när det gäller livsmedelsproducenterna. I Arktis kommer maten ofta
med ett högt koldioxidavtryck på grund av transport. Var medveten om det och välj lokala produkter
om möjligt. Lokala tjänsteleverantörer kan ha tillgång till lokalt material och hjälpa dig att hitta mer
hållbara lösningar.

Kommunikation
Tydlig och transparent kommunikation är viktigt. Berätta för de andra om din erfarenhet av att anställa
lokalt och betygsätt de tjänsteleverantörer du arbetat med.
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Handlingssteg

Handlingsplan

Fördjupad förklaring

1. Få råd om lokala
samarbetspartners

Kontakta regionala filmkommissioner (NO, FI), FilmPool Nord
(SE), Nordfilm (RU).

2. Överväg att hyra utrustning lokalt Använd den digitala kartan på den officiella Green Ice Camera -webbplatsen för att kontakta lokala produktionsföretag
och fråga om att hyra utrustning.
3. Få råd om lokala
tjänsteleverantörer från regionala
platsguider/platschefer

Föredra de med hållbarhetscertifiering.

4. Använd lokalt odlad och
säsongsbetonad mat i din catering

Prioritera ekologisk och närproducerad vegetarisk och
vegansk mat när det är möjligt.

5. Rekommendera dina lokala
samarbetspartners och
tjänsteleverantörer till andra

Berätta på dina sociala medier om hur du använder lokala
tjänster och människor i området där du filmade. Du kan
också göra detta genom att lämna en recension och
betygsätta dem på Tripadvisor eller liknande plattformar.

6. Ge uppskattning till dina lokala
samarbetspartners och
tjänsteleverantörer, skriv in dem i
eftertexterna till filmen
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Sociala överväganden och
kulturell hänsyn
När ni arbetar i Arktis kan ni tänka er att ni kliver in i någons hem för första gången. De människor
som hör hemma på en viss plats eller vad som händer där vid andra tidpunkter är sällan uppenbara.
Trots mediala intryck av stor ‘vildmark’ och ‘orörd’ natur har människor bott i och använt dessa platser i
tusentals år. Falskheten kring ‘tomma marker’ eller ‘ingenmansland’ har legitimerat kolonialisering av land
i norr, precis som på andra håll i världen.
Det finns många olika språk, kulturer och nationer i Arktis.Vissa områden kan ha särskilda sociala normer
eller förhållanden som är viktiga för produktionen att veta om i förväg (till exempel oenigheter mellan
lokalbefolkningen och den nationella regeringen om markanvändning och tillstånd), för att teamet ska
uppträda respektfullt, omtänksamt och medvetet.
Alla kulturer måste behandlas respektfullt. Visa hänsyn och ge äganderätt kring det som presenteras i
filmen till människorna i området för er produktion.
Särskild känslighet behövs i förhållande till historien om de många inhemska folkgrupper som har
fått kämpa mot systematisk rasism för att behålla sina kulturer och språk. Inhemska folkgrupper,
minoriteter, i Arktis inkluderar samer i Sápmi (norra Norge, Sverige, Finland, Ryssland), Nenets, Khanty,
Evenk och Chukchi i Ryssland, Aleut, Yupik och Inuit (Iñupiat) i Alaska, Inuit (Inuvialuit) i Kanada och inuit
(Kalaallit) i Grönland.

Självutvärdering
• Hur kan vi ta i beaktande perspektiv och åsikter hos människor som har tvingats kämpa mot
rasism och strukturellt våld?
• Hur kan vi ta upp frågor om ojämlikhet och/eller vissa beteenden som tar itu med strukturellt våld
i vårt program?
• Har vi funderat på mångfald i vårt redaktionsteam?
• Hur påverkar vår medieproduktion lokalsamhället på filmplatsen?
• Hur kan vi engagera oss och ge något tillbaka till lokalsamhället?
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Handlingsplan

Handlingssteg

Fördjupad förklaring

1. Hitta sätt att engagera människor När du gör en film om specifika människor, kulturer och/eller
du porträtterar och låt dem ta del i platser ska du alltid hitta sätt för människorna att äga sina egna
besluten om hur de representeras
historier och låta dem vara med och bestämma hur de ska bli
representerade. Detta kan till exempel göras i olika
produktionsfaser som att författa manus eller redigera. Detta är
särskilt viktigt när det avser människor i utkanten av det
sociala systemet. Ett informativt möte där samhällets synpunkter lyssnas till kan vara en bra start.
2. Meddela och be om råd från
samhällsledare och/eller lokala
myndigheter i de områden som
porträtteras eller filmas i

Se till att fråga om:
• Särskilda gemensamma samhällsförhållanden att ta hänsyn
till (till exempel om strukturellt våld eller ojämlikhet)
• Sociala normer
• Lokal historia
Andra personer eller platser att rådfråga skulle kunna vara
kulturcentra och forskningsinstitutioner.

3. Ha en guide tillgänglig för teamet
om sociala förhållanden, kultur och
historia kring den plats ni
porträtterar eller filmar på

I vissa fall finns det relevanta guider online, till exempel på
lokala/regionala myndigheters hemsidor, turistkontor eller
kulturcentra, vilket kan ge en bra grund. Om det inte finns
någon tillgänglig guide, se till att göra en egen för ditt team
baserat på de råd ni får under er research. Inspireras av the
Association of Arctic Expedition Cruise Operators’ (AECO)
community guide turistindustrin som ni finner här: https://
www.aeco.no/guide/community-guide/community-specific-guide/
Belys det ni finner som särskilt viktig information.
Se till att inkludera:
• Rubrik
• Karta över platserna (markera de särskilt
viktiga områdena)
• Text om platsens historiska bakgrund och viktiga sociala
förhållanden, till exempel nuvarande ojämlikheter.
• Guide specifika överväganden och uppförande. Exempel:
en lista på områden med särskilt sårbara ekosystem eller
sociala normer som kanske inte är bekanta eller
uppenbara för teamet
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Handlingssteg

Fördjupad förklaring

4. Undersök vilka områden du
behöver tillstånd för att filma i

Denna information kan du få genom den lokala
filmkommissionen och/eller de lokala myndigheterna.

5. Kontrollera datum för filmning
mot lokala och regionala
stora evenemang

Om ert filmningstillfälle krockar med lokala evenemang, se till
att informera lokala ledare eller lokala myndigheter och hitta
en lösning tillsammans.

6. Tacka samhället

Sätt att tacka ett samhälle kan vara:
• Arrangera ett ‘tack-evenemang’ (tex. musik- eller
matevent) eller visning av den färdiga filmen där ni bjuder
in folk från lokalsamhället.
• engagera sig i, eller finansiera lokala ideella organisationer.
• Göra ett inlägg på sociala medier eller skriva en artikel
om samhället ni besökt och/eller viktiga lokala
initiativ och mål.

Ytterligare resurser och information
•
•
•
•

Kulturell känslighet: https://www.northernnorwayfilm.no/shooting-here/cultural-sensitivity
En översikt över organisationer för ursprungsbefolkningar i Arktis organisationer med permanent
deltagande i Arktiska rådets arbete: https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/Maps/
Indigenous-Peoples/Indigenous-Peoples-organizations
Arktiska rådet, mellanstatligt forum som främjar samarbete i Arktis: https://arctic-council.org/en/
Arctic Center, Lapplands universitet: https://www.arcticcentre.org/EN
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Att filma berättelser med ursprungsfolk
Det finns några befintliga guider specifikt för medieproduktioner som avser att inkludera teman, ämnen
eller personer från vissa grupper med ursprungsfolk.
För produktioner kring samiska teman, ämnen och/eller personer i din medieproduktion kan du använda
Internationella samiska filminstitutets (ISFI) “The pathfinder (Ofelaš) - guide for responsible filmmaking
with Sámi culture and people”. Hela deras riktlinjer kan laddas ner här:
https://isfi.no/services/#download

5) https://www.iwgia.org/en/sapmi.html
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Samerna är en urbefolkning på norra delen av den skandinaviska halvön och stora delar av Kolahalvön,
en region som spänner över Sverige, Norge, Finland och Ryssland. De är mellan 50 000 och 100 000.(5)
För produktioner som arbetar i Kanada kan du använda guiden, First Nations, Métis and Inuit
Communities, Cultures, Concepts and Stories, utvecklad av imagemative, med stöd av bland annat
Canada Media Fund och National Film Board of Canada:
https://imaginenative.org/publications
Om du känner till andra protokoll eller guider gällande filmning av ursprungsbefolkningar och berättelser
om ursprungsfolk i Arktis som inte ingår i detta dokument, vänligen meddela oss.
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The Pathfinder guide
Eftersom Green Ice Camera-guide är speciellt gjord med fokus för Barentsregionen, har vi ett
separat kapitel om Internationella samiska filminstitutets guide ”The Pathfinder” för produktioner som
arbetar med samiska teman, ämnen och/eller personer. Nedan hittar du denna guides handlingssteg
och självbedömningsfrågor.

Varför ska man göra extra överväganden när du
inkluderar samiska teman, ämnen och/eller personer i
din medieproduktion?
Som ISFI: s The Pathfinder -guide säger: ”Filmproduktioner som involverar ursprungsbefolkningars berättelser, samhällen och landområden måste utföras med aktning och förståelse för den ursprungsbefolkningens speciella historia och samtida verklighet. För att ta itu med frågor om vem som kan och bör berätta
dessa historier måste ursprungsbefolkningens erfarenheter av kolonisering, den nuvarande politiska situationen och obalansen i maktstrukturer kring kontrollen av ursprungsbefolkningars berättelser beaktas.
Detta är lika viktigt i Sápmi och i samiska historier som det är med andra ursprungsbefolkningar .(6)

GuidPaelinesforR esponsible
Filmmaking withS ámiCultureand
People
OFELA –THEPATHFINDER
GuidelinesforR esponsibleFilmmaking
withS ámiCulture and People

VersionF ebruary22nd2 021

1

Pathﬁnder- theﬁ rste verS ámifeature ﬁlm (1987),d irectedby
NilsGaupandO scarnominated.

6) ISFI’s The Pathfinder guide, p. 6.
7 ) Läs ISFI’s The pathfinder dokument för mer information
https://isfi.no/wp-content/uploads/2021/04/OFELAS%CC%8C-FINAL-2022.pdf
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Självutvärdering från ISFI The Pathfinder guide
För att hjälpa er att ha kulturell aktning, respekt och hänsyn ni kan använda
den här checklistan från The Pathfinder:(7)
1. Finns respekt och kulturell aktning i din produktion?
2. Uppmärksammar projektet och bekräftar den samiska kulturens ursprung?
3. Har du en samisk medproducent eller producent i projektet för att försäkra samernas
ägande av filmen?
4. Är manuset kulturellt känsligt?
5. Har du samiska manusförfattare i projektet?
6. Har du med aktning rådfrågat det lokala samiska samhället om din film?
7. Spelar samer en avgörande roll i produktionen?
8. Har det samiska samhället nytta av projektet?
9. Om en film skildrar en same måste skådespelaren i filmen vara en same.
10. Om karaktären är samisk, talar de samiska i filmen?
11. Har någon samisk person eller organisation sagt nej till något i din produktion?

Åtgärdssteg från ISFI The Pathfinder guide
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Säkerställ samiskt ägande av filmen (producent eller medproducent)
Se till att ge filmrättigheter till filmen på www.sapmifilm.com
Tvärkulturella inlärningsmöjligheter för samiska filmskapare
Traineepositioner för samiska filmtalanger i filmproduktioner
Erbjuder mentor-/filmnätverk till samiska filmskapare
Delar royalties från produktioner med samiska samhällen
Dubbning och undertexter av filmen till samiska språk, som bekräftar bibehållet språk
Donationer till Arctic Indigenous Film Fund
Inkludera så många lokala medarbetare som möjligt i din produktion
Donationer till samiska barnfilmsproduktioner/workshops
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Tack
Tack för att du tog dig tid att läsa den första upplagan av Green Ice Camera guide. Dela den gärna
med ditt team och andra personer som kan tycka att den är relevant. Vi uppmuntrar starkt filmskapare
och producenter, filmkommissionärer och finansiärer samt andra intressenter att ge oss feedback så att
guiden kan utvecklas och anpassas till industrins, planetens och alla dess invånares behov. Det är bara
genom kontinuerlig utvärdering av guiden som vi kan förbättra den. Hör av dig till oss genom att skicka
ett mail till
info@greenicecamera.net.
Se till att registrera ditt företag för att bli en del av den växande rörelsen. Ni kommer dessutom få
tillgång till vår Action Planner som är ett gratisverktyg som låter dig skapa handlingsplaner skräddarsydda
för din produktion och att få ett Green Ice Camera -märke vid utvärdering.
När vi läser den senaste klimatrapport från FN som släpptes i augusti 2021 påminns vi om hur brådskande
det är att förändra vårt sätt att leva och arbeta. Vi hoppas att guiden kan fortsätta att utvecklas och
göra det lättare för er som mediateam att hitta arbetssätt som både är bra för er och för världen och
ekosystem vi alla är en del av.
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