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Sammanfattning 
Filmen har en central plats i människans liv när de ska uttrycka sig och förhålla sig till sin 
omvärld. Därför är det viktigt att vi fortsätter stärka möjligheten för att alla invånare ska få 
tillgång till att se och skapa film, men också stimulera ett professionellt mångfald av 
filmberättelser från vår region. 

De prioriterade utvecklingsområdena 
Det är fyra intressanta utvecklingsområden Kronoberg valt att satsa på under den 
kommande perioden. 

En kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet 
 

● Filmregion Sydost instämmer fullt i skrivningarna. 
 

● Samverkan på området är central. Det kräver tid och engagemang från alla parter. 
Filmregion Sydost stödjer detta arbete redan idag, men behöver mer resurser för att 
kunna möta efterfrågan. 
 

● Filmregion Sydost har länge efterfrågat ett systematiskt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan de regionala kulturorganisationerna. Det är viktigt att detta 
leds av Region Kronoberg. Vi mindre organisationer har inte ekonomiskt utrymme att 
både leda och delta i dessa. 

 

Ledande i arbetet med yttrandefrihet och infrastruktur för litteratur och läsfrämjande 
 

● Litteraturens har en stor betydelse för det demokratiska samhället. Vi vill dock 
påminna om kraften i filmberättandet och vilket genomslag den har i dagens 
samhälle. Filmen och litteraturen måste gå hand i hand in i framtiden. Vi får inte 
skapa grupper med filmisk analfabetism i samhället. Att inte kunna uttrycka sig i 
rörliga bilder innebär att medborgaren inte kommer kunna vara delaktig i det 



demokratiska samtalet och inte heller tolka och reflektera över det som berättas. 
 

● Det digitala samhället är här och många i dagens unga generation är experter på att 
uttrycka sig, låt oss ta tillvara det. Låt inte Kronoberg stanna vid en självklar plats för 
läsande och skrivande utan också filmberättande. Då följer Kronoberg med i 
framåtrörelsen och blir en plats även för morgondagens författare.  
 

Infrastruktur för bild- och formområdet ska stärkas  
 

● Filmregion Sydost vill här påminna om filmens roll inom bild- och formområdet. Dels 
som ett eget uttryckssätt i offentlig konst men också i samklang med andra uttryck 
som performance och events. 
 

Film i Kronoberg 
 
Filmregion Sydost efterfrågar en tydligare koppling till den statliga filmpolitikens sju mål (se 
nedan). Här har regionerna en otroligt viktig roll i samverkan med såväl statlig som 
kommunal nivå, och det skulle vara önskvärt att se detta formulerat i den regionala 
kulturplanen. Hur vill man jobba med dessa frågor regionalt för att vara med och bidra till att 
den statliga filmpolitiken uppnås? Hur kan vi arbeta tillsammans? 
 

- Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar 
av landet. 

- Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet. 
- Filmarvet bevaras, används och utvecklas. 
- Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och 

samverkan sker på filmområdet. 
- Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget 

skapande. 
- Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet. 
- Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet. 

 

Fortsatt utveckling av digitala biografer 
● “För att skapa förutsättningar för professionella kulturskapare inom filmområdet 

behövs olika plattformar för att tillgängliggöra film”. Detta anser Filmregion Sydost 
inte är en relevant skrivning, vilka plattformar är det i så fall menas? Det är 
visserligen en djungel när det gäller distributions- och visningsfrågor på filmområdet, 
men det behövs inte fler plattformar. 
 
Det som behövs är ett ökat engagemang och mer resurser för att stärka regionens 
filmskapare och visningsaktörer.  



 
● Framför allt är det avsaknaden av medel för filmproduktion som gör att få 

professionella produktioner förläggs här, och därför få professionella filmskapare har 
möjlighet att bo och verka i länet.  
 
Visningsstrukturen som finns med såväl fysiska biografer och visningsarenor (där 
även filmvisningar på klubbar, restauranger, konsthallar, folkparker, bygdegårdar 
samt utomhusbiovisningar är inräknade) likväl som digitala plattformar (exempelvis 
on-demand- och streamingtjänster) används flitigt och är mycket populära i länet.  
 
Vi har svårt att se vad ytterligare plattformar skulle tillföra i sammanhanget. Däremot 
behövs mer resurser för att arbeta med samverkan och arrangörskap, exempelvis för 
att stärka barnfilm och skolbioverksamhet i regionen.  

 
 

● Vidare vill Filmregion Sydost att skrivningen “Kronobergarna går mer på bio än 
riksgenomsnittet” ändras, enligt den senaste statistiken stämmer detta ej.  
(Kronoberg har 1,5 biobesök per capita per år jämfört med riksgenomsnittet 1,78). 
Källa: Filmåret i siffror 2016  

 
 

● Digitaliseringen av biograferna i regionen måste fortsätta och gå in på “andra 
rundan”. Den digitala visningsteknik många biografer har nu måste inom en snar 
framtid bytas ut på nytt för att biograferna ska kunna fortsätta sina verksamheter, då 
den digitala utvecklingen hela tiden går framåt.  
 
Viktigt är också som det mycket riktigt nämns i texten att publikarbete, 
samarrangemang och verksamhetsutveckling går hand i hand med i detta.  

 
 

Vanligt att filma, men ovanligt att vara professionell filmare 
Filmens uttryck är starkt, där förenas en mängd konstnärliga uttryck. Många yrkesgrupper 
engageras. Filmen är såväl kultur som kreativ näring i ett och samma andetag. Det finns en 
stor grupp semiprofessionella filmskapare i länet, vilka ej nämns i remissutgåvan eller 
omnämns i någon statistik.  
 
För att etablera en infrastruktur för professionella filmare krävs: 
 

● Stärka satsningen på talangutveckling för regionens unga och/eller 
semiprofessionella filmskapare 
 

● En etablering av ett koordinerande filmproduktionskontor är det främsta sättet för att 
skapa förutsättningar för professionella kulturskapare inom filmområdet. Ett 
produktionskontor har till uppgift att samverka med destinationsbolag, näringsidkare, 
markägare, investerare, kommuner och andra offentliga funktioner. 

http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/analys-och-statistik/publikationer/filmaret-i-siffror/filmaret-i-siffror-2016.pdf


Produktionskontoret tillsammans med Filmregion Sydost utgör grundbulten för 
regionens kulturella infrastruktur på filmens område. 
 

● Region Kronoberg bör gå med i Southern Sweden Film Commission som drivs av 
Region Skåne, där Region Blekinge ingått avtal och även Kalmar län kommer ingå 
inom kort. Därmed kan fler stora filmproduktioner attraheras till länet och ge fler 
arbetstillfällen och nätverk för länets yrkesverksamma filmare.  

 
● Därefter bör det regionala målet vara att etablera en Filmfond i samverkan med 

andra regioner. Förstudien 2017 Filmfond Blekinge och Kalmar län belyser 
förutsättningar och behov för en utveckling av film och rörlig bild. Kronoberg avböjde 
att vara med i förstudien men Filmregion Sydost vill återigen lyfta vikten av att man 
arbetar med denna fråga gemensamt i sydost. Det är en fråga som berör flera olika 
politikområden, men den är oerhört viktig för en framtida utveckling av den kreativa 
näringen i hela sydostregionen.  

 

Sydsamverkan 
Filmregion Sydost ser positivt på samverkan mellan regionerna i södra Sverige. Samverkan 
mellan dessa län utgör en stark röst för våra vilkor i en nationell kulturpolitik. 
 
I Kulturplanen refereras det till Sydsamverkans gemensamma prioriteringar vid flera tillfällen. 
Att då inte ange dessa och därmed inte möjliggöra insyn i prioriteringar som har påverkan på 
de regionala kulturplanerna är olyckligt. Det positionspapper som omnämns har inte bilagts 
till remissutgåvan i god tid före remisstidens utgång. 
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