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Notera fel s. 16  
“Organisationsformen är en ideell förening bildad 2003 i samverkan mellan Region Blekinge, Region Kalmar län 
och Region Kronoberg.” Föreningen registrerades 2008. 

Förslag på skrivning ”Film och rörlig bild i Kronoberg” i nulägesanalysen. Från sida 27. 

FILM OCH RÖRLIG BILD I KRONOBERG 

Området film och rörlig bild omfattar all audiovisuell media som utgår ifrån och fokuserar på berättande. 
Utöver film inom olika genrer, som exempelvis kortfilm, dokumentärer och dramaserier, inkluderas även spel, 
VR och transmedia. Film och rörlig bild är ett mångfacetterat område som omfattar såväl filmkulturell 
verksamhet som näringsliv och regional utveckling, vilket belyser behovet av samverkan mellan olika sak- och 
politikområden. 

Den regionala kulturpolitikens ansvar rör främst det som brukar definieras som filmkulturell verksamhet, det vill 
säga filmpedagogik, visning och spridning samt talangutveckling och filmskapare. I Kronoberg har Filmregion 
Sydost uppdraget att arbeta med detta. Filmregion Sydost är ett av nitton regionala resurscentrum för film i 
Sverige och verkar på uppdrag av regionerna Kronoberg, Blekinge samt Kalmar län.  

Den filmkulturella verksamheten utgår från de nationella filmpolitiska målen och arbetar strategiskt med att 
samordna och främja kommunernas, civilsamhällets och kulturutövarnas samarbete för ökad kompetens och 
kvalitet. Filmområdet omfattar även näringspolitiska aspekter i form av bland annat professionell 
filmproduktion och besöksnäring. På nationell nivå finns Svenska Filminstitutet med uppdrag från regeringen 
att genomföra den nationella filmpolitiken och verka för att stödja produktion, distribution och visning av 
värdefull svensk film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet samt att representera den svenska 
filmen internationellt. 

En bred näring för många målgrupper 

Film och rörlig bild bidrar till att stärka intresset för Kronoberg och sydöstra Sverige både nationellt och 
internationellt. Det efterfrågas idag inspelningsplatser, filmproduktionspersonal och skådespelare från 
nationella såväl som internationella produktioner. Via Filmregion Sydost ingår Kronoberg i Southern Sweden 
Film Commission som arbetar med att marknadsföra regionen i samverkan med bland annat 
destinationsverksamheter, visa upp potentiella inspelningsplatser och i allmänhet verka för att produktioner 
förläggs i regionen. De potentiella intäkterna kommer emellertid endast undantagsvis Kronoberg till godo 
eftersom produktioner ofta i slutändan förläggs till mer resursstarka regioner eller utomlands. Ett strategiskt 
arbete för att stärka Kronoberg tillsammans med övriga fem regioner i Southern Sweden Film Commission är 
av vikt.  

Film och rörlig bild samlar många olika kompetenser och kan involvera konstnärliga yrkesgrupper som 
regissörer, skådespelare och manusförfattare men även helt andra områden som hotell- och restaurangnäring 
och andra servicenäringar som elektriker och frisörer. Yrkesverksamma inom film i Kronoberg är framförallt 
sysselsatta inom kommersiell och grafisk produktion, tv samt pedagogisk verksamhet för barn och unga, men 
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även produktionsbolag för spelfilm, dokumentärfilm, animation och livesändningar. Det finns också bolag i 
närliggande branscher som är relevanta för filmproduktion såsom scenografibygge, teknik och design. 

I Kronoberg finns det vissa utbildningsmöjligheter inom film och rörlig bild på folkhögskolor och 
Linnéuniversitetet. Ingen av dessa är specialiserade på filmproduktion, men de erbjuder andra ingångar till 
området film och rörlig bild. En kartläggning av befintliga utbildningar, behov och utvecklingsmöjligheter 
genomförs inom Regionsamverkan Sydsverige med ambition att stärka regionen på området filmrelaterade 
utbildningar. 

Förändrade affärsmodeller och konsumtionsmönster påverkar var och hur publiken ser film och annan rörlig 
bild. Digitala visningsfönster som streamingtjänster har de senaste åren blivit en allt mer primär 
distributionskanal för film och rörlig bild samtidigt som biografens roll i filmens näringskedja har förändrats. 
Detta är förändringar som pågått under lång tid men som påskyndats av coronapandemins inverkan på såväl 
möjligheterna att producera film som lönsamheten i att distribuera film på biografer. Andra viktiga 
visningsfönster för film och rörlig bild är filmfestivaler och tv. Filmregion Sydost har som målsättning att stötta 
regionens filmskapare med att lansera sina filmer. Många har visats på filmfestivaler både i Sverige och 
utomlands samt på tv. Vissa har även fått biografdistribution. 

Ett biograftätt län 

I Kronoberg finns många ideellt drivna visningsarenor för film som biografer, bygdegårdsföreningar och 
filmklubbar. Biograferna finns huvudsakligen i kommunernas centralorter men många mindre biografer finns 
även på landsbygden. I nordöstra Kronoberg finns föreningen Film i Glasriket som är ett nätverk av 
landsortsbiograferna i Glasriket och som även arrangerar en gemensam filmfestival. Många av Kronobergs 
biografer är duktiga på att ta tillvara invånarnas engagemang och kulturer, och anordnar filmvisningar och 
kringarrangemang med stark lokal förankring.  

Pandemin har slagit hårt mot regionens biografer och många har fått stänga ner eller anpassa sin verksamhet 
efter rådande restriktioner, med stora intäktsbortfall som följd. Pandemin har även bidragit till att den 
traditionella distributionskedjan har förändrats när filmer lanseras direkt på streamingtjänster och hittar andra 
vägar till publiken. Vid återstarten av kulturen kommer biograferna att stå inför utmaningar där fokus blir ett 
stärkt publik- och målgruppsarbete för att fortsätta vara ett levande filmkulturellt rum. Framtida 
teknikuppgraderingar och generationsväxlingar är andra utmaningar för regionens biografer. Systematiskt 
arbete med publikutveckling är av vikt för att säkerställa ett relevant utbud och nå nya målgrupper. 
Digitaliseringen har ökat möjligheterna för lokala biografer att anpassa och utöka utbudet efter publiken. 
Filmregion Sydost arbetar för att föreningsliv, näringsliv, kommun, region och stat samspelar för att 
strukturerna utvecklas för att öka tillgänglighet och delaktighet. 

Sydsverige som filmregion 

Regionerna i Regionsamverkan Sydsverige samverkar för att utveckla film och rörlig bild. Utveckling sker dels 
inom det filmkulturella uppdraget, som är kulturpolitikens ansvar, och dels kring ökad filmproduktion i 
Sydsverige, där kulturpolitik och regional utvecklingspolitik samverkar. Via Filmregion Sydost ingår Kronoberg i 
Southern Sweden Film Commission med syfte att skapa strukturer för ökad produktion av film och rörlig bild i 
Sydsverige. Southern Sweden Film Commission marknadsför Sydsverige som produktionsplats och ansvarar 
för strukturer för att hitta och visa passande platser för filminspelning i regionen. Ökad filmproduktion bidrar till 
internationalisering, tillväxt och arbetstillfällen. För att möjliggöra ökad filmproduktion i Sydsverige behöver 
Sverige har en större konkurrenskraft på den globala marknaden, där ett framtida införande av 
produktionsincitament är ett möjligt redskap som diskuteras på nationell filmpolitisk nivå.  
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Filmpedagogik och filmkunnighet 

Barn och unga ägnar allt mer tid åt att se och kommunicera med rörliga bilder. Det är därför viktigt att 
diskutera den rörliga bildens betydelse och påverkan. Teknikutvecklingen har ökat tillgängligheten och 
förutsättningarna för eget skapande och även behovet av filmpedagogik och filmkunnighet. Filmkunnighet är 
en del av UNESCO:s definition av medie- och informationskunnighet (MIK) som ska bidra till att möta den 
digitala utvecklingen och bygga ett demokratiskt samhälle med deltagande medborgare. Filmkunnighet 
handlar om att ge verktyg till att förstå film och rörlig bild, att se, samtala om och skapa film och kritiskt 
tänkande.  

Filmregion Sydost stödjer det filmpedagogiska arbetet, bland annat genom samverkan med skolor och 
kulturskolor. Det kan ske genom att förmedla professionella kulturskapare och kvalitetssäkra arbetet utifrån ett 
pedagogiskt förhållningssätt eller genom särskilda satsningar som fokuserar på filmkunnighet och 
filmskapande med utbildningsmaterial riktat till pedagoger. Det är viktigt att fortsätta stärka regionala modeller 
och strukturer i samverkan med kommunerna och övriga berörda aktörer för att alla barn och unga i Kronoberg 
ska ha möjlighet att ta del av filmpedagogisk verksamhet. Inom Region Kronoberg finns också AV-Media, ett 
regionalt resurscentrum för IT i skolan. Region Kronoberg vill fortsätta stärka filmkulturell verksamhet inom 
pedagogik, eget skapande och skolbio med, av och för barn och unga. På nationell nivå har Statens medieråd i 
uppdrag att stärka medie- och informationskunnighet hos alla i Sverige.  

Talangutveckling och filmskapare 

De regionala filmtalangerna främjas på olika nivåer med ekonomiskt stöd och kompetenshöjande insatser från 
Filmregion Sydost. Filmregion Sydost stöttar filmskapare i regionen med särskilt fokus på unga och talanger. 
Detta görs med ekonomiskt stöd i olika kategorier, med rådgivning under filmprocessen, genom att låna ut 
filmteknik, med nätverksbyggande och kompetenshöjande aktiviteter. Stöden fyller glappet mellan de insatser 
som unga kan få på filmområdet i skolan eller i kulturskolan och det nationella ekosystemet för film. 
Filmregion Sydosts talangarbete och stöd fungerar också som en dörröppnare för personer som helt eller 
delvis saknar erfarenhet av professionellt filmskapande, men som har värdefulla, utmanande eller innovativa 
berättelser och perspektiv att förmedla. På så sätt skapas en dynamisk och hållbar återväxt av talanger som 
tar steget mot att bli professionella filmskapare i sydöstra Sverige. 

Förutsättningar för produktion av film och rörlig bild behöver stärkas, såsom större ekonomiska medel till 
produktion, strategiskt arbete för att lyfta nya röster och nätverk/mötesplatser, om unga kreatörer och talanger 
men även professionella filmskapare och angränsande näringar inom film och rörlig bild ska kunna utvecklas i 
regionen. Det finns ett behov av ökad professionalisering.  
  
Kronoberg stödjer talangutveckling för film i viss mån genom Filmregion Sydost, genom den civila sektorn och 
studieförbunden, samt genom kulturstipendier. Det finns också goda förutsättningar för fördjupad samverkan 
och ökad professionalism inom film och rörlig bild i nära samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige.  

Utveckling av film och rörlig bild 

Region Kronoberg vill utveckla film och rörlig bild i enlighet med kulturplanens tre områden, tillsammans med 
berörda intressenter. Inom Regionsamverkan Sydsverige genomförs utvecklingsinsatser för att stärka det 
filmkulturella uppdraget och öka filmproduktionen i Sydsverige.  

3


