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Shortcut Produktion vinner affär från Socialstyrelsen 
värd 0,8 Mkr 

Shortcut Media Group (SMG) har genom Shortcut Produktion vunnit en 

förnyad konkurrensutsättning inom ramavtalet med Socialstyrelsen. Affären 

väntas värd ca 0,8 Mkr och avser produktion av interaktiv film samt VR-film. 

Produktion kommer huvudsakligen att pågå under tredje och fjärde kvartalet 2019. Den förnyade 

konkurrensutsättningen är första tillfället som Socialstyrelsen upphandlat lite större projekt inom 

ramavtalet som Socialstyrelsen har med tre leverantörer, där Shortcut Produktion är rankat som 

leverantör 3 av 3.  

– Det är fantastiskt kul att få vinna ett så viktigt uppdrag inom internativ film och VR. Dessutom är det 

ett kvitto för oss internt att vår mix av erfarenheter från kommunikation och filmproduktion passar väl in 

mot marknadens behov, säger Peter Söderlind, COO för Shortcut Media Group. 

Ramavtalet med Socialstyrelsen väntas totalt sett värt ca 10 Mkr över fyra år, eller ca 2,5 Mkr per år, 

för samtliga leverantörer. Affärer som av Socialstyrelsen bedöms värda mindre än 0,3 Mkr går direkt 

till den förstarankade leverantören, vilken inte tillhör SMG. Affärer som av Socialstyrelsen bedöms 

värda mer än 0,3 Mkr går igenom förnyad konkurrensutsättning. Den första förnyade 

konkurrensutsättningen har nu vunnits av Shortcut Produktion. 

Om Shortcut Media Produktion 

Shortcut Produktion är ett Stockholmsbaserat produktionsbolag som består av verksamheterna 

Shortcut Film, Shortcut Post och Shortcut Graphics. Bolaget är en av Stockholmregionens ledande 

aktörer inom produktion av företagsfilm, myndighetsfilm och efterbearbetning av inspelat material.   

Om Shortcut Media Group 

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper 

och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller 

postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Produktion, Good Motion 

och Frost VFX. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Mer information finns på 

koncernens hemsida, www.shortcutmedia.se.  
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För ytterligare information vänligen kontakta: 

Anders Brinck 

VD, Shortcut Media Group 

anders.brinck@shortcutmedia.se 

Tel: 076-949 66 99 

 

Denna information är sådan som Shortcut Media AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 24 juni 2019. 
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