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1.  INTRODUKTION 

Rörlig bild är en otroligt integrerad del av våra liv här i västvärlden, minst lika stor som det skrivna 

ordet och den statiska bilden. Det är en källa för information, nöje och kultur som vi börjar ta del av 

redan som små barn, innan vi ens lärt oss läsa, skriva eller prata. Ändå kan man inte påstå att den 

har en plats bland de andra konstformerna när det gäller skapandeutbudet. Att få göra film är inte 

en lika stor självklarhet som att få lära sig spela ett instrument eller spela teater. 

 

Detta är en kartläggning över vilka möjligheter man som ung i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län 

har att ägna sig åt filmskapande. Utifrån den rådande situationen görs en analys över vilka gemen-

samma möjligheter, problem och behov som finns hos samtliga kommuner inom regionen.  

 

2.  SAMMANFATTNING 

Till och börja med ska nämnas att kommunerna i denna kartläggning ser väldigt olika ut när det gäller 

storlek, antal invånare, kultur-, fritid- och utbildningsförvaltningar. Utfallet per kommun kommer 

även att se annorlunda ut beroende på hur många personer i kommunen jag har träffat. Dessvärre 

har även ett par kommuner i varje län inte haft tid att ställa upp och svara på frågorna som ligger till 

grund för kartläggningen.  

 

Skola och frit id hänger ihop 

Kartläggningen skulle till en början innefatta filmskapande på fritiden, och främst gruppen unga 

vuxna. Då ett nära samband mellan skola och fritid finns, kommer även rapporten att ta upp filmska-

pande aktiviteter inom skolan. Och eftersom aktiviteter inom skolan skapar möjligheter till ett vidare 

intresse som innefattar just fritidsaktiviteter. 

 

Ungdomar bara gör f i lm 

Intresset för ungdomars filmskapande ser väldigt olika ut i kommunerna. Ett antal kommuner som 

inte har filmskapande verksamhet anser att det inte finns något intresse bland ungdomarna att göra 

film i organiserad form. De menar att barn och ungdomar med filmintresse gör och ser på film på 

egen hand. De menar att om ungdomarna har intresse av att göra film, så säger de väl till. Kommu-

nerna har dock inte gjort några efterforskningar bland ungdomarna som bekräftar deras tes. 

 

Luppen missar f i lmen 

En del kommuner har genomfört Luppen, som bland annat tar upp frågor om ungas fritidsaktiviteter, 

dessvärre finns det ingen fråga i undersökningen som behandlar filmskapande. 
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Hur når vi  fram med utbudet? 

Ett flertal kommuner erbjuder filmskapande verksamhet på bland annat fritidsgårdar, eller genom 

studieförbund. Vad de ser som en svårighet är att nå ut till ungdomarna, många ställer sig frågorna: 

Hur ska vi nå de ungdomar som vill skapa film? Var finns de? För det är självklart svårt att erbjuda 

något om det inte finns någon att erbjuda det till. En del kommuner har börjat använda sig av sociala 

medier för att nå ut till ungdomarna, vilket i vissa fall har fungerat bra. Ett antal fritidsgårdar har 

samarbetat med utbildningsförbundet Bilda, där Martin Klevegård arbetar. Martin är själv filmskapa-

re och får ofta god kontakt med ungdomarna. 

 

Vi l ja  och svårigheter 

Flera kommuner vill erbjuda filmskapande verksamhet, men har för små resurser. Ofta är det de 

ekonomiska resurserna som står i vägen, framförallt i mindre kommuner. I andra fall finns en stark 

vilja men saknas resurser i form av kunnig och/eller intresserad personal som kan driva verksamhe-

ten. Andra kommuner saknar lokal för att arbeta med verksamheten – i dessa fall är det väldigt vik-

tigt att hitta givande samarbeten, både inom kommunen men även med närliggande kommuner. 

 

Vem bestämmer? 

Vissa kommuner verkar känna ett obehag när det gäller att erbjuda filmskapande, då ämnet ligger 

väldigt långt ifrån deras egna intressen. 

 

Fi lmen – en självklar plats på Kulturskolan? 

Flera av kommunerna jag kontaktat har kulturskolor, det är dock endast ett fåtal av dem som erbju-

der filmkurser. Vissa av kulturskolorna vill erbjuda det men saknar utrymme, och även resurser i 

vissa fall. Ett antal av dem ser ändå möjligheten att samarbeta med exempelvis studieförbund för att 

kunna driva verksamheten. Ett ytterligare problem för många kulturskolor är att de har väldigt långa 

köer till sina kurser, vilket skapar problem med att införa nya kurser, exempelvis inom film, då det 

varken finns utrymme eller kompetent personal. 

 

Möten med f i lmarbetare skapar lust 

Ett antal kommuner efterfrågar regissörsbesök för att öka ungdomarnas intresse för filmskapande. 

De kommuner som haft det tidigare har märkt ett stort intresse bland ungdomarna. Då regissörsbe-

sök är ganska kostsamma kunde det vara bra med ett samarbete kommuner emellan för att få ner 

kostnaderna. Vissa skolor har även sökt pengar inom Skapande skola just för detta ändamål. 
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Skapande skola öppnar rum för f i lmen 

Vissa kommuner arbetar mycket med Skapande skola och söker pengar till olika filmprojekt. Andra 

kommuner har haft en önskan om att göra så, men dessvärre mött motstånd från de lärare som ska 

arbeta med det. 

 

Kommunerna vi l l  v isa mer ung f i lm 

Åtskilliga kommuner efterfrågar även arenor för filmvisande. Flera av de skolor och fritidsgårdar 

som arbetar med filmprojekt önskar möjlighet att visa filmen för större publik, exempelvis på bio-

graf. Några kommuner har faktiskt redan möjligheten, då de ofta visar en lokal kortfilm före huvud-

filmen, något som har varit väldigt uppskattat. Om fler biografer får möjlighet att digitaliseras blir 

även detta betydligt enklare. 

 

I  det dolda f inns det pengar 

När det gäller bidrag till filmprojekt ser situationen väldigt olika ut bland kommunerna. Många kom-

muner har bidrag som kan sökas till filmprojekt, men flertalet av dem kräver att det är en förening 

som söker pengarna. Andra kommuner har väldigt lång handläggningstid för bidragsärenden, vilket 

ofta leder till minskat intresse, då ungdomar gärna vill utveckla sina idéer direkt. Ett antal kommuner 

har möjlighet att erbjuda bidrag till privatpersoner, ofta även med väldigt kort handläggningstid. 

 

Den orättvisa rätten att  utrycka sig genom fi lm 

Att flera kommuner anser att ungdomar gör film på egen hand om de vill, är en väldigt dålig utgångs-

punkt. Alla ungdomar har inte samma förutsättningar för ett eget skapande – då alla inte har dato-

rer, filmkameror eller mobiltelefoner att använda. Positivt är dock att flera av de grund- och gymna-

sieskolor som använder filmskapande i utbildningen, även erbjuder eleverna att låna tekniken på 

fritiden. 

 

Fi lmskapandet ger gemenskap 

Det är även så att många ungdomar och unga vuxna vill ha en slags gemenskap runt filmskapandet, 

och flera önskar även råd, stöd och handledning, något de inte kan få om det inte finns en organise-

rad verksamhet. 

 

Nya idéer och samarbeten över gränserna 

Det ska även tilläggas att många av mötena med kommunerna har resulterat i nya idéer om nya pro-

jekt. Det behövs nytänkande och vilja – då kan mycket uträttas med små medel. Det står även klart 
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att samarbete och kommunikation mellan kommuner och även inom kommunerna är otroligt viktigt i 

sammanhanget. 

 

Goda förebi lder bland våra kommuner 

Noterbart är även att många av de mindre kommunerna, som Olofström, Hultsfred, Vimmerby, Mar-

karyd och Älmhult, som har mindre resurser, engagerar sig mer i frågor kring ungas skapande. Möj-

ligtvis för att samarbeten mellan förvaltningar blir enklare och kommunikationen fungerar bättre i 

mindre kommuner, eller för att de har en närmre kontakt med ungdomarna, och att de på så vis kan 

uträtta mer med mindre medel. 

 

Framtiden – så kan kommunerna stimulera ungt berättande 

Önskvärt skulle vara ett snabbare system inom kommuner för att fatta beslut om ungas skapande, 

både när det gäller bidrag och nya aktiviteter. Skolan skulle även behöva bli mer flexibel angående 

lektionstider. 

 

Då ungdomarna som det heter är vår framtid skulle det vara lämpligt om det i alla kommuner fanns 

en person eller grupp som arbetade just med aktiviteter för ungdomar. Viktigt är även att ungdo-

marna själva får uttrycka vad de önskar, då vuxna faktiskt inte alltid vet bäst. För att nå ut till ung-

domarna krävs personer som kan vara ledare utan att styra, personer som talar samma språk som 

ungdomarna och förstår och lyssnar på vad de faktiskt vill! 
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3.  ÖVERSIKT ÖVER KOMMUNERNAS ARBETE MED FILM 
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Karlshamn ●  ● ● ● Utbildningsförvaltningen 
Karlskrona  ●   ● Kulturförvaltningen/Idrotts- och fritidsförvaltningen 
Olofström ● ● ●  ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ronneby ● ●   ● Fritids- och kulturförvaltningen 
Sölvesborg  ●    Fritids- och kulturnämnden 
       
Kalmar       
Borgholm  ●    Kultur- och fritidsförvaltningen 
Emmaboda ● ●    Bildningsförvaltningen 
Hultsfred ●   ● ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
Högsby       
Kalmar ● ●  ● ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
Mönsterås ●   ● ● Kulturförvaltningen 
Mörbylånga ● ●  ● ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
Nybro ●   ● ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
Oskarshamn ● ●   ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
Torsås ●    ● Bildningsförvaltningen 
Vimmerby ● ●  ● ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
Västervik ● ●   ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
       
Kronoberg       
Alvesta  ● ●  ● Arbete och Lärande 
Lessebo ●    ● Barn- och utbildningsförvaltningen 
Ljungby  ●   ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
Markaryd  ● ●  ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
Tingsryd ●     Kultur- och fritidsförvaltningen 
Uppvidinge  ● ●   Kultur- och fritidsförvaltningen 
Växjö ● ●    Kultur- och fritidsförvaltningen 
Älmhult ● ●  ● ● Kultur- och fritidsförvaltningen 
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4.  BAKGRUND 

Reaktor Sydost är ett av 19 regionala resurscentrum för film och ung kommunikation i Sverige. Den 

rörliga bilden tar en allt större plats som kommunikationsverktyg i samhället. Gårdagens skriftliga 

instruktioner på flygplatsen ersätts med film, politiska partier gör tv-reklam, på YouTube läggs det 

idag upp 24 timmar filmmaterial varje minut. 

 

Som samhällsmedborgare måste du förhålla dig till den rörliga bilden. Kunna analysera, skapa och 

göra sig förstådd. Reaktor stödjer regionen med kompetens på området. Vi samverkar med universi-

tet och högskola, kommuner, kulturverksamheter och entreprenörer för att stärka barn och ungas 

kunskaper kring rörlig media. 1 

 

Reaktor Sydost ska i sin roll verka i och finnas till hands för kommuner och filmare i hela regionen. Då 

uppdraget är brett med många olika uppgifter ser vi ett behov av att uppdatera och tydligare kart-

lägga hur möjligheten ser ut för unga människor att uttrycka sig med film i regionens kommuner. 

Resultatet kommer att utgöra underlag för Reaktor Sydost när det gäller att planera och utföra sitt 

framtida arbete. 

 

Reaktor Sydost har gett Angela Ljungkvist från Linnéuniversitetet i Växjö i uppdrag att genomföra en 

kartläggning över vilket utrymme det finns för ungdomar att göra egen film i regionen. Angela Ljung-

kvist kommer att genomföra kartläggningen som en del av sitt praktikarbete på Reaktor Sydost. 

 

5.  MÅLGRUPPER  

Kartläggningen kommer att inrikta sig på unga mellan 13-30 år, och särskilt på ungdomar över gym-

nasieålder. Dock redogörs det även för verksamheter som riktas mot andra utanför denna målgrupp.  

Målgrupp för rapporten är – utöver Reaktor Sydost – enskilda kommuner, unga filmare och andra 

verksamma inom filmskapande verksamheter för ungdomar inom regionen. 

  

6.  METODER  

Information kommer att samlas in genom fysiska intervjuer, telefonintervjuer samt via mejlkontakt. 

I första hand kommer kulturchefen, kultursekreterare eller motsvarande i varje kommun kontaktas. 

Dessa kan i sin tur gärna bjuda in verksamhetsledare på exempelvis fritidsgårdar, skolor eller studie-

förbund att medverka i en gemensam intervju. 

                                                                  
1 http://reaktorsydost.se/(S(mtu0rg45p1b0xrfkq0fug1ew))/Default.aspx?PagId=8 (2011-05-28) 
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Frågorna kommer inte enbart att inrikta sig på huruvida det bedrivs just filmskapande verksamhet i 

kommunen, utan om det finns andra skapande verksamheter för ungdomar; för vilken åldersgrupp; 

och på vilket sätt de bedrivs. Situationen och förutsättningarna skiljer sig för de flesta av kommu-

nerna, vilket även bidrar till att utseendet på informationen inte kommer att se helt identiskt ut. 

Intervjuerna kommer huvudsakligen att utföras på plats eller via telefon, istället för skriftligt via 

mejl, för att få ett mer nyanserat svar med direkta möjligheter till följdfrågor.  

 

7.  TIDSÅTGÅNG  

Arbetet med kartläggningen kommer att genomföras från och med 8 februari 2011 och framåt. 

 

8.  BLEKINGE UPP 

Blekinge UPP är ett projekt för entreprenörskap inom den kreativa sektorn. Projektet ska stimulera 

entreprenörskap och tillväxt inom den kreativa sektorn och framförallt inom musik, film och ung 

kommunikation och i dess skärningspunkter. Konkreta mål är fler arbetstillfällen och företag, men 

där människors egna intressen, idéer och behov får styra inriktning och innehåll. 

 

Blekinge UPP är ett treårigt EU-projekt med stöd av EU:s strukturfonder för tillväxt och entrepre-

nörskap. Projektet drivs av Musik i Blekinge i samarbete med Reaktor Sydost och Region Blekinge. 

Medfinansiärer är Netport, Blekinge Tekniska Högskola, Blekinge Businessincubator och Länsstyrel-

sen. 

 

Projektet avslutades våren 2011 med ett fantastiskt kreativt upplevelsebaserat event i Östersjöhal-

len i Karlskrona. 2 

                                                                  
2 http://www.blekingeupp.se/pressrum (2011-05-28) 
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9.  BLEKINGE LÄN 

 

KARLSHAMNS KOMMUN, BLEKINGE LÄN 

PERNILLA EKWALL LILJEQVIST, KULTURSEKRETERARE/PHILIP TURNER, ÖSTERSLÄTTSKOLANS BIB-

LIOTEK/ELENA NILSSON, BILDLÄRARE/HÅKAN MATTISSON, BILDLÄRARE 

Karlshamns högstadieskolor använder filmskapande inom bildämnet. Något som är väldigt uppskat-

tat. Eleverna har även möjlighet att låna hem skolans kameror på fritiden. Något de saknar är en 

arena för att visa upp elevernas filmer, de skulle önska någon slags filmfestival för ändamålet, möj-

ligtvis i samarbete med gymnasiet. Samarbetet mellan bildlärarna i kommunen fungerar bra. 

 

Med på mötet var även en elev, Pontus, som arbetar mycket med film, både i skolan och på fritiden. 

Han och hans vänner gör semesterfilmer. Intresset har kommit av farfar, som även han arbetat med 

film. 

 

Ett problem som uppstått är det med teknik och support som i många andra kommuner, då lagring av 

film tar mycket plats. Även billigare redigeringsprogram skulle vara önskvärt så de kan användas på 

fler datorer. Film används även i undervisningen i andra ämnen, dessvärre läggs ansvaret även då på 

bildlärarna, då andra lärare inte vet hur programmen ska användas. 

 

Eleverna är väldigt duktiga, och intresset är lika stort bland både tjejer och killar, även om de arbetar 

olika med redskapen. De har bland annat arbetat med film mot mobbning och rökning, och de har 

även gjort egna reklamfilmer. 

 

På skolans bibliotek arbetar Philip, som är väldigt filmintresserad, han ser gärna att det skulle finnas 

mer filmprojekt för ungdomarna. Philip arbetar även med Karlshamns filmstudio, där han gärna vill 

föra in nya projekt. Även Pernilla har ett stort intresse av filmskapande och visning, och de har en väl 

fungerande skolbio i Karlshamn. Önskan finns om nya projekt, men kulturen har många delar som ska 

få plats. Därav önskar de enklare projekt och eventuellt samarbete med grannkommuner. 

 

KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN 

MARIA HOLMQVIST, KULTURFÖRVALTNINGEN/SIVONE PERSSON, IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRVALT-

NINGEN /PETER O EKBERG, CHEF KULTURSKOLAN 

Karlskrona kommun har ingen organiserad filmskapande verksamhet. De ser dock möjlighet att er-

bjuda det på bland annat fritidsgårdar om det skulle vara önskvärt. Peter som är chef för kultursko-
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lan önskar möjlighet att erbjuda kurser i filmskapande, men som situationen är just nu, med långa 

köer och brist på kompetent personal, går det inte. Han skulle gärna se ett samarbete med exempel-

vis studieförbunden, om de har möjlighet att driva verksamheten. Peter har även önskan om att star-

ta en kommunal tv-kanal. Till det krävs dock både tid och resurser, men om det blir verklighet kom-

mer det finnas goda möjligheter för ungdomar att arbeta med rörlig bild för kanalen. Lena Johans-

son som är världsarvskoordinator i Karlskrona har även arbetat med ungdomar och film om världs-

arven i Karlskrona. 

 

I Karlskrona finns även Hyper Island som startade 1995 när Jonathan Briggs, David Erixon och Lars 

Lundh träffades under ett projekt med CDR-produktion. De insåg snart det ökande behovet av en 

annan typ av utbildning som inbegriper näringslivsbaserat lärande för den nya växande medieindu-

strin. Sedan starten 1996 har strategin för Hyper Island varit en riktig framgång. Idag driver Hyper 

Island längre utbildningar inom digitala medier i Stockholm och Karlskrona.3 

 

OLOFSTRÖM KOMMUN, BLEKINGE LÄN 

JOHNNY ISAKSSON, KULTURSEKRETERARE/ELISABETH JONSSON, KULTURCHEF/LENA NILSSON, 

FRITIDSKONSULENT/GUNNIL BENGTSSON, HÖGSTADIELÄRARE/LARS-ERIK GUSTAVSSON, GYMNA-

SIELÄRARE/DOKUMENTÄRFILMARE 

Olofströms kommun värnar om ett nära samarbete mellan de olika förvaltningarna. Det är även en 

kommun som satsar mycket på meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar och unga vuxna. 

Lars-Erik är gymnasielärare inom media, han arbetar med film för gymnasieeleverna men även med 

högstadieelever som kan välja det som individuellt val – något som har varit väldigt populärt bland 

både tjejer och killar. Lars-Erik har sett till att skolan har bra utrustning som eleverna även har 

möjlighet att låna på fritiden, något som utnyttjas flitigt. 

 

Svårigheterna i skolvärlden med att få in filmen i de andra ämnena handlar inte om ovilja, utan om 

tiden det tar att göra film. Andra ämnen vill gärna arbeta med film, men de har begränsad lektionstid, 

som inte är anpassad till filmskapande. 

 

Musikskolan i Olofström vill även få in film som kurs, men behöver hjälp, råd och stöd. Kommunen 

önskar även ett kulturhus där det finns plats för film och andra kreativa näringar för alla åldrar. De 

önskar även vara med på fortbildning och möten om film. De har en stark vilja men behöver hjälp med 

kontakter och kunnig personal för att driva olika verksamheter. 

                                                                  
3 http://www.hyperisland.se/index.766---1.html (2011-05-28) 
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Kommunen har under flera år även haft en filmfestival, där gymnasieeleverna och andra har kunnat 

visa sina filmer, festivalen har legat nere ett par år, men det finns planer på att starta upp den igen. 

Lokal kortfilm har visat sig vara väldigt populärt bland befolkningen i Olofströms kommun, och ibland 

visar de lokal kortfilm som förfilm till storfilmerna på biografen. Olofström har ingen digitaliserad 

biograf, men de ansöker om medel till att få det, då de ser stora möjligheter med digitaliseringen, för 

ungdomar och övriga invånare. 

 

RONNEBY KOMMUN, BLEKINGE LÄN 

SANNE DAHLBERG, GYMNASIELÄRARE 

Sanne har arbetat med ett projekt inom filmskapande ihop med KPC Drama. Där kunde hennes elever 

koncentrera sig på det tekniska och produktionen, medan elever från dramakursen var skådespelare. 

Manuset skrevs av pedagogerna. Alla hade sina tydliga roller och ansvarsområden, samarbetet fun-

gerade väldigt bra och var uppskattat av både dramaeleverna och filmeleverna. Projektet kommer 

fortgå och utvecklas. Eleverna har även möjligheter att låna hem kameror och teknik på fritiden. 

 

De svårigheter Sanne ser är vanliga inom skolvärlden, nämligen att film är svårt att schemalägga på 

40 minuters lektioner, svårt att förändra detta och att få in filmen i övriga ämnen. Även resurser och 

teknik är delvis problematiskt. Sanne önskar gärna workshops och filmläger ihop med andra kommu-

ner, även möjligheter att skapa nätverk för att utbyta kunskap och erfarenheter. 

 

Kultur-Pedagogiskt Centrum (KPC) är ett forum för barn- och ungdomskultur. En kreativ mötesplats 

med inriktning på att uppleva och skapa inom området kultur, och att öka förståelsen för barn- och 

ungdomskulturens betydelse.4 

  

SÖLVESBORGS KOMMUN, BLEKINGE LÄN 

Sölvesborgs kommun har ett rikt kulturliv när det gäller musik, teater och konst. De har också väldigt 

aktiva fritidsgårdar där film ofta visas. Sölvesborg har även en välbesökt filmstudio på Scala Bio. 

Föreningen Sölvesborgs Filmstudio visar varje vår- och hösttermin åtta filmer torsdagar klockan 

19.00 på Scala Bio i Sölvesborg. Sölvesborgs Filmstudio är en ideell förening och ansluten till organi-

sationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Syftet är att visa och sprida kunskap om kvalitetsfilm 

samt främja intresset för film som konstart. Sölvesborgs Filmstudio startade 1957. Det hade varit 

                                                                  
4 http://www.ronneby.se/publicweb/templates/IFrame.aspx?id=4705 (2011-05-28) 
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en av landets äldsta om det inte varit för att studion gjorde uppehåll under 70/80-talet. Studion kom 

igång igen 1988.5 

 

10.  KALMAR LÄN 

 

BORGHOLMS KOMMUN, KALMAR LÄN 

Borgholm har en lång tradition som biostad. Redan 1918 började Einar Andersson, "farbror Einar", 

bygga en biograf. Denna biograf invigdes den 23 april 1920 och är den äldsta biografen på landsor-

ten som byggts direkt som biohus. Traditionen att se film på bio lever vidare och numera erbjuds 

flera möjligheter att gå på bio i kommunen. I Borgholms tätort visas film på Folkan flera gånger i 

veckan. Fem gånger på våren och fem gånger på hösten visar Bio Kontrast i Borgholm kvalitetsfilmer 

på Folkan. Föreningen Borgholms Filmstudio visar emellanåt äldre filmer av hög kvalité på den gamla 

Borgholmsbiografen. På Centrumbion i Löttorp visar föreningen IOGT-NTO Friska Viljor aktuella fil-

mer under hela året.6 Kulturföreningar med verksamhet i Borgholms kommun kan söka kulturföre-

ningsbidrag. 

 

EMMABODA KOMMUN, KALMAR LÄN 

Framför allt inom barn- och ungdomsfilm har Emmaboda en ledande position. Ett framgångsrikt Fol-

kets Hus med modern utrustning har bidragit till detta. Ett projekt som uppskattades av barnfamil-

jerna är Film i Glasriket som gick av stapeln 2007 för första gången. Emmaboda ingår tillsammans 

med 3 andra kommuner i Glasriket i Sveriges biograftätaste område med hela 18 fungerande Folkets 

Husbiografer på bara 45 000 invånare totalt.7 Boda är en av Glasrikets mest kända platser. Det var 

här som konstglasrevolutionen inleddes 1953 med legendarer som Erik Höglund, Monica Backström, 

Signe Persson-Melin, Rolf Sinnemark med flera. 

 

Just nu genomförs ett av de mest spännande kulturprojekten i regionen, kulturrevolution i Boda. Ett 

nytt centrum för upplevelser och kreativa samarbeten kring glas, form och design. De gamla glas-

brukslokalerna förvandlas till ett spännande, interaktivt glasmuseum, The Glass Factory. Tillsam-

mans med Design House Stockholm och konceptet Open, en saluhall för design och konsthantverk och 

glashyttan Vet Hut, skapar vi en kreativ mötesplats för konstnärer, designers och besökare.8 

HULTSFREDS KOMMUN, KALMAR LÄN 

                                                                  
5 http://www.solvesborgsfilmstudio.se/om.html (2011-05-28) 
6 http://borgholm.se/index.php?placid=108&template=0&parent=104 (2011-05-28) 
7 http://195.67.95.130/For-invanaren/Kultur/Barn-och-ungdom (2011-05-28) 
8 http://195.67.95.130/Nyheter/Var-med-nar-vi-gor-kulturrevolution-i--Boda-18-juni-2011 (2011-05-28) 
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HENRIC OSCARSSON, KULTURSEKRETERARE 

Sedan ett tag tillbaka har ungdomar möjligheter till filmskapande på fritidsgården. Fritidsgården 

vänder sig främst till ungdomar mellan 13 och 18 år, men alla åldrar är välkomna. Problemet är att 

de över 18 år inte kommer till fritidsgården. 

 

Projektet med filmskapande på fritidsgården har initierats av Henric Oscarsson, i samarbete med 

Reaktor Sydost och Martin Klevegård på Bilda. De kommer hålla kurser i filmskapande. Fritidsgården 

har ordnat Mac-datorer och FCP, de har även ordnat nya kameror och en ljudstudio. Det är mest kil-

lar som använder sig av tekniken som finns tillgänglig, Henric vet inte varför. En anledning kan vara 

att tjejer överlag är mer självkritiska mot det de gör, därför kan ett alternativ vara att starta en 

separat tjejgrupp för filmskapande, det är tradition i Hultsfred med ”tjejer kan”. Ungdomar över 18 

år får också låna filmutrustning på fritidsgården. En ny barn- och ungdomskulturplan är under fram-

tagning, då den nuvarande är väldigt tunn. Den är påbörjad men Henric inväntar Regionförbundets 

kulturplan, för att se om han kan använda sig av den. 

 

Som det ser ut i dagsläget är inte ungdomar över 19 år inkluderade i kulturplanen, men för Henric är 

det en självklarhet att de ska vara med. Svårigheterna ligger bara i att hitta lokal och aktivitet och 

någon som håller i det. Det finns väldigt många föreningar i Hultsfreds kommun, men de flesta vän-

der sig till barn och ungdomar under 19 år, och till pensionärer. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvariga för frågor kring ungas skapande. Dessvärre är det 

svårt att skapa ett bra samarbete mellan utbildnings- och kulturförvaltningen. Henric har försökt få 

igång Skapande skola i kommunen men utbildningsförvaltningen kom inte ens på mötet de skulle ha 

tillsammans med Reaktor Sydost. Det är även en del nya politiker i kommunen, vilket också gör det 

svårt att starta nya projekt. 

 

För övrigt har kulturförvaltningen ett bra samarbete med den lokala bion, RIOBIO, som befinner sig i 

samma lokal. Biografen sköts till stor del av Hultsfreds FK, som är den lokala fotbollsföreningen, där 

hjälper ungdomar och föräldrar till med både försäljning och visningar. 

 

När det gäller stöd till ungdomar för skapande verksamhet, så finns det dessvärre inget just nu. Det 

är däremot något som kulturförvaltningen önskar kunna erbjuda ungdomar i kommunen.   

De mötesplatser som finns för ungdomar i kommunen är främst fritidsgården, dit är det som sagt 

svårt att locka unga vuxna. Rockcity som en samlingsplats för upplevelseindustrin i Hultsfred, vänder 
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sig mest till de som arbetar eller studerar inom musik och media. Henric skulle däremot önska något 

slags samarbete för att kunna få hjälp och stöd.  

 

Det finns en samlingsplats för ungdomar som heter Klubben, där har ungdomar från Estetiska pro-

grammet haft egna kulturaktiviteter, spelningar och liknande. Klubben ligger i anslutning till Valhall, 

där både biografen och kulturförvaltningen finns. För tillfället är det lite aktivitet där, men lokalen 

finns där, och kan säkert komma till användning. 

 

Kommunen tycker sig ha ganska bra koll på vad som händer i andra kommuner när det gäller film. De 

är även intresserade av att samverka med andra kommuner. Då det kan vara enklare att söka pengar 

till verksamhet och lättare att slussa filmer sinsemellan. Ett visst samarbete finns redan i kommu-

nen, då de slussar ungdomar mellan de olika kommunerna för bl.a. filmvisningar. 

 

Henric är även intresserad av att starta Doc Loungeliknande verksamhet, eventuellt med Rockcity. 

 

HÖGSBY KOMMUN, KALMAR LÄN 

Högsby kommun har ett rikt föreningsliv som arbetar i samarbete med studieförbunden. De har fem 

hembygdsföreningar som arbetar mycket med kulturarv. De har även ett nära samarbete med kom-

munens skolor. Det finns även föreningar inom film, konst, revy och museum. 

I Högsby finns även Kulturcentrum Tegelbruket som är ett allaktivitetshus där det bland annat be-

drivs fritidsgård, kurser och caféverksamhet för ungdomar.9 

 

KALMAR KOMMUN, KALMAR LÄN 

LEIF HOLMSTRÖM, ENHETSCHEF FRITIDSGÅRDAR/DORIS ARONSSON, ENHETSCHEF KALMAR KUL-

TURSKOLA/JOHAN ERICSON, ENHETSCHEF MONOKROM 

Fritidsgårdarna i kommunen vänder sig till ungdomar mellan 12 och 16 år. Fritidsgårdarna visar ofta 

film, men de skulle önska att man kunde ha något filmprat efter filmen, för att ge det lite mer me-

ning. Kulturskolan vill ha skapande verksamhet inom film, de har en pedagog som kan arbeta med 

det, men de saknar utrymme. Detta problem kan dock lösas då fritidsgårdarna även vill arbeta med 

film, men de saknar någon som kan göra det. Alltså skulle ett möjligt samarbete dem emellan vara 

möjligt. Även Monokrom har gott om plats men till musikverksamhet, replokaler, men arbetar mest 

med musik, Monokrom vänder sig i första hand till ungdomar mellan 13–25 år. Film som program-

punkt, egenproducerad film, andra ungdomar som spelat in film, bilda samarbete. 

                                                                  
9 http://www.hogsby.se/Invaanare/Fritid-Kultur/Kultur (2011-05-28) 
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Kulturskolan planerar för att starta upp filmverksamhet, de har varit i kontakt med Reaktor. Möjlig-

heter finns på fritidsgårdar, det finns ett stort intresse för att filma och fota, men personalmässigt 

går det inte ihop sig. Tankarna har funnits men vi har inte tagit steget, vi har ingen utrustning, kan 

starta med mobiltelefon. Sätta bollen i rullning, det krävs inte så mycket. Det ses som ett hinder för 

att det var problematiskt innan. Martin Klevegård på Bilda har arbetat med en del med fritidsgårdar. 

Filmvisningar föder intresse, att kritiskt se på film och göra film. Det är ganska jämn könsfördelning 

som visar intresse för filmande, tyvärr är det svårt att ha filmsnack efter filmerna. Kulturskolan 

vänder sig till ungdomar upp till 20 år, och Monokrom upp till 25 år, men alla är välkomna. Fritidsgår-

darna vänder sig till ungdomar mellan 12-16 år, men alla är välkomna, fritidsgårdarna utanför cent-

rum har äldre ungdomar som kommer. 

 

I Kalmar finns det möjlighet för föreningar att söka bidrag, och inom kort kommer detta ändras till 

att även innefatta privatpersoner. Då kommer enskilda personer kunna söka bidrag med kort hand-

läggningstid för att inte ta död på skaparglädjen. 

 

I Kalmar finns även dokumentärfilmsklubben Doc Lounge, som startats upp i samarbete med Reaktor 

Sydost. För närvarande visas film en gång i månaden på Söderport Café och Restaurang i Kalmar. 

Satsningen som startade runt årsskiftet har fungerat väldigt bra. Syftet med Doc Lounge är att, 

förutom att visa viktiga och intressanta dokumentärfilmer, även erbjuda någon typ av kringarrange-

mang, såsom samtal med regissören eller medverkande, efter visningen. Visningarna skapar även 

tillfällen för intressanta filmsamtal mellan besökare. 10  

 

MÖNSTERÅS KOMMUN, KALMAR LÄN 

CARINA ESKELIN, KULTUR- OCH BIBLIOTEKSCHEF 

I Mönsterås har dessvärre filmskapandet och även skolbion mer eller mindre försvunnit. Det blev för 

kostsamt och även svårt att planera verksamheten då den skulle innefatta alla skolor i kommunen. 

Under 2007 gjordes en stor undersökning om film- och biografutveckling i Mönsterås kommun. Un-

dersökningen påvisade ett stort intresse för bl.a. skolbio, men det blev aldrig någon utveckling p.g.a. 

resurs- och tidsbrist. 

Det gjordes även en handlingsplan för Skapande skola i Mönsterås kommuns skolor. Projektet kom 

dock aldrig igång, då det i slutändan krävdes för mycket planering och resurser av skolorna och lä-

rarna. 

                                                                  
10 http://doclounge.se/kalmar (2011-05-28) 
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När det gäller tillgång till teknik är det inget problem då det finns ett bra samarbete med AV-Media, 

som kan låna ut teknik, och även film som kan användas i undervisningen. Både AV-Media och Reaktor 

Sydost kan även bidra med kunskap och kompetens. Problemet ligger i att initiativet måste komma 

från annat håll, då kulturförvaltningen själva varken har resurser eller personal att genomföra dessa 

aktiviteter. 

 

Inom ramen för skolans arbete produceras redan idag rörliga bilder; korta och långa filmer. Skolans 

lärare och elever bör uppmuntras att producera film som kan visas som förfilm på biograf, före kväl-

lens ordinarie visning. Att se sig själv, sin son, eller dotter på bioduken – kommer locka publik till bio-

grafen som kanske annars inte kommer dit. 

 

Handlingsplanen innefattar inte ungdomar över 19 år, de hänvisas till studieförbunden. Studieför-

bunden har en ganska bred verksamhet i Mönsterås, men den består mest av musik och handarbete. 

 

MÖRBYLÅNGA KOMMUN, KALMAR LÄN 

JUTTA SWÄRDH, KULTURSEKRETERARE/KERSTIN OLOFSSON, KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 

Intresset för filmskapande verksamhet är stort hos kulturförvaltningen i Mörbylånga, de har arbetat 

med flera olika projekt och workshops. Problemet med att skapa en organiserad fortgående verk-

samhet är att de saknar resurser för att genomföra projekten. De känner även att det är väldigt 

svårt att nå ut till ungdomarna. De vet att det finns ungdomar i kommunen som håller på med film-

skapande, men de vet inte hur de ska nå dem, eller om de ens vill bli nådda. 

 

Ett fortgående projekt som kommunen håller i heter Drömfångare. Drömfångare ska fånga ungas 

idéer. Drömfångaren är ”Vuxna som lyssnar på din idé och bollar den med dig tills det blir till en plan 

för hur du och dina vänner kan göra ett bra arrangemang eller projekt. Lite pengar för sådant som är 

svårt att ordna utan. Tanken är att du vet bättre än vuxna vad som intresserar unga. Därför är du en 

bra arrangör för evenemang och händelser som intresserar fler unga. Vi hjälper dig på vägen men 

det är du och dina vänner som ska vilja något och göra själva jobbet.”11 På varje fritidsgård finns en 

fritidsledare som har speciellt ansvar för att jobba som Drömfångare.  

 

Ölands Dokumentärfilmskola i Färjestaden arbetar med digital video. Förkunskap är önskvärd men 

inget krav. Kreativitet och engagemang är viktigare. Undervisning i videoteknik ges på lämpliga nivå-

                                                                  
11 http://morbylanga.se/sv/Nyheter/Dromfangare-ska-fanga-ungas-ideer (2011-05-28) 
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er. Kursens lärare är yrkesverksamma filmarbetare. Projektarbete varvas med teori och praktiska 

övningar i form av olika workshops. Kursen besöks av gästlärare som undervisar och ger workshops i 

olika ämnen, som ljussättning, klippning och projektutveckling. Som en röd tråd genom kursen går 

det personliga berättandet. I ämnet Berättarkonst ses och analyseras så väl spelfilm som dokumen-

tärfilm, gruppen hittar och utvecklar idéer, gör skisser till filmer och utvecklar det egna skapandet. 

 

NYBRO KOMMUN, KALMAR LÄN 

SUZI KOKEN KNUTSSON, KULTURSKOLECHEF/PONTUS PERHAMN, STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKO-

LAN/ROBERT PETERSSON, BILDLÄRARE 

Pontus, som arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan har startat en filmgrupp, han leder även en 

fotogrupp. De samarbetar med Kulturskolan, genom att exempelvis filma arrangemang som de 

genomför, bland annat musikaler. De som är med i Pontus filmgrupp är ungdomar, men han har även 

märkt ett stort intresse från äldre att lära sig filma, därav finns det möjligheter att eventuellt bilda 

fler filmgrupper till hösten. Pontus som själv är filmare upplever att han får bra kontakt med ungdo-

marna, men han önskar mer kontakt med dem, men upplever att de är svåra att nå. Han behöver även 

bättre tillgång till teknik. Pontus önskar även starta en lokal tv-kanal, vilket han sökt Leaderpengar 

för.  

 

Suzi ser gärna att kulturskolan kan erbjuda även filmkurser, men i nuläget är inte lokalerna lämpade 

för det. Hon ser gärna ett samarbete med studieförbunden för att lösa problemet. Robert Petersson 

är bildlärare som arbetar mycket med animation inom bildämnet på högstadiet, något som har varit 

väldigt givande. Han har nu fått beviljat stöd från Skapande skola, så att de kan köpa nya datorer och 

program och även ta in föreläsare på ämnet. De ser gärna samarbete med andra kommuner för att 

kunna genomföra gemensamma projekt, och på så vis få ner kostnader och utbyta erfarenheter. 

 

OSKARSHAMNS KOMMUN, KALMAR LÄN 

DISA CARLSSON, KULTURSEKRETERARE/KARIN PETERSSON, SAMORDNARE FÖR SKAPANDE SKOLA & 

BARNKULTUR STADSBIBLIOTEKET 

I Oskarshamn finns ingen direkt verksamhet som vänder sig mot filmskapande. Tidigare år har den 

estetiska verksamheten på gymnasiet arbetat med filmskapande, men det har dessvärre blivit mind-

re. Men det finns fortfarande möjlighet att välja film som individuellt val på gymnasiet. Däremot har 

Skapande skola blivit stort inom grundskolan, alla kommunala skolor med elever i årskurs 4 t o m 9 

har lämnat in önskemål om olika projekt inom ramen för Skapande skola. Aktiviteterna rör främst 

tecknande och skrivande, men även musikaler och dans. De har även skolbio. I Oskarshamn har även 
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Sagabiografen en filmklubbben heter Regnbågen som visar 3–4 filmer per termin, och som vänder 

sig både till stora och små. På biografen finns också en filmkubb som visar lite smalare film, men som 

verkar bli mindre och mindre. Kommunen skulle önska ett slags ungdomens hus, där ungdomar kan 

syssla med både teater, musik och film. Men som nämnt tidigare så måste det finnas intresse och 

möjligheter för att skapa en sådan verksamhet, till exempel med filmstudion på biografen. 

 

Det största hindret för att erbjuda ungdomar filmskapande är i nuläget intresse. Det är svårt att 

från kulturförvaltningen starta projekt om de inte vet vilket intresse som finns, och även någon som 

är intresserad av att leda verksamheten. Trots allt görs det film i Oskarshamn, det finns en lärare på 

fordonsprogrammet som gör historiska dramer vid havet som spelas in. Det har även gjorts film på 

högstadiet, då den kände kompositören Ankarblom komponerat musik till elevernas filmer. 

 

För tillfället är det kulturförvaltningen som ansvarar för frågor angående ungas skapande, förvalt-

ningen kommer dock snart att slås samman med fritidsförvaltningen och då kommer uppdragen att 

delas upp. Som det är nu finns det kulturstipendier som kan sökas från kommunen, bl.a. för kultur-

gärning eller studier. Ett bidrag är föreningsbidrag, som utgår till registrerade kulturföreningar, 

man kan även söka bidrag för att starta en kulturförening. Man kan även söka stöd till kulturella ar-

rangemang och projekt, stödets syfte är att ge ekonomiskt stöd till aktiviteter som berikar Oskars-

hamns kulturliv. För detta bidrag krävs ingen förening men en projektbeskrivning med budget. 

 

Ungdomar över 19 år hänvisas till studieförbunden eller föreningar, kommunens uppfattning är dock 

att många flyttar från Oskarshamn efter gymnasiet. 

 

På kulturhuset i Oskarshamn fanns för tillfället två väldigt intressanta utställningar som handlar just 

om skapande. Den ena utställningen var av Rebecka Marie som är fotokonstnär. Där fanns även en 

utställning av Ateljé Åsa. 

 

TORSÅS KOMMUN, KALMAR LÄN 

KARIN SEEBASS, KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 

I Torsås kommun finns det möjligheter till filmskapande både inom skolan och på fritidsgården. Pro-

jektet sker i samarbete med Bilda och Reaktor, initiativet togs av kommunen och Reaktor. Under 

skoltid är det högstadieeleverna som arbetar med film, och fritidsgården vänder sig till mellan- och 

högstadiet. Det är mest killar som gör film.  
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Kommunen har köpt in utrustning med hjälp av Reaktor och Bilda och får även låna utrustning. Dock 

finns en del problem med support. 

 

En barn- och ungdomskulturplan är påbörjad. Bildningsförvaltningen har ansvar för frågor angående 

ungas skapande, Kultur- och fritidsförvaltningen ligger under bildning. I Torsås kommun är cent-

rumbiografen och Kulturmagasinet delvis aktiva inom skapande verksamhet. Kommunen har inget 

kulturbidrag till unga. I dagsläget är mötesplatser för ungdomar fritidsgård och bibliotek, men kom-

munen arbetar med att få en mötesplats för gymnasieungdomar och unga vuxna. 

 

Uppfattningen om vad andra kommuner gör inom filmskapande är inte stor, men man ser gärna ett 

samarbete med andra kommuner. 

 

VIMMERBY KOMMUN, KALMAR LÄN 

ANNA OLAUSSON, KULTURSEKRETERARE/ING-MARIE FRANSSON, MEDIEPEDAGOG 

I Vimmerby kommun finns praktisk möjlighet att jobba med filmskapande på fritidsgården och sam-

arbete med kulturskolan. På sportlovet är det filmvisning för barnen varje dag, kulturskolan står för 

det, och det visas på fritidsgården. Inte så mycket utrymme, kan jobba praktiskt, men de har inte så 

många datorer, de samarbetar med skolan som inte har möjlighet att själva jobba med film. Medie-

programmet kommer utöka sitt filmarbete, kanske blir det samarbete, men inget säkert. Det får bli i 

mån av tid då det bara är Ing-Marie som jobbar med film. Skolan jobbade med film innan, men det är 

nerlagt nu. Skolledningen måste skära ner verksamheten, prioriteringsfråga. En landsortsskola ville 

ha ett filmprojekt med en musikpedagog, men det fanns inte data utrustning, så det blev stillbilder 

istället. Det finns inte datorer till alla, och de måste spara plats på datorerna, stora brister med IT-

samordning. De behöver en support som kan film i kommunen. Ing-Marie menar att hon är pedagog 

inte tekniker. 

 

De barn och ungdomar som är på fritidsgården är främst mellanstadieelever. Könsfördelningen är 

ganska jämn även om killarna tar för sig lite mer. 

 

I Vimmerby är det största problemet med att skapa film, tekniken. Lärare och pedagoger kan utbilda 

sig via PIM genom skolverket, men om datorerna inte fungerar så hjälper ju inte det. 

 

Vimmerby har en kulturgaranti som garanterar alla barn och ungdomar mellan 3-19 år minst en kul-

turaktivitet per år, det kan vara dans, teater, musik eller film. Varje skola i kommunen har ett kultur-
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ombud, som har en struktur för hur de arbetar. Kulturgarantin är en överenskommelse mellan kul-

tur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Den bygger på ett samarbete mel-

lan förskola, skola, kulturskola och bibliotek.  

 

Kommunen har mycket samarbete med AV-media, det fungerar bra. Ungdomar över 19 år hänvisas 

till studieförbunden, där de arbetar mycket med musik, finns i samma lokal som fritidsgården. 

 

Det finns önskan om samverkan med andra kommuner, för att t.ex. ta dit en regissör och visa film, 

stort intresse för både ungdomar och äldre. Förra året var regissören till Tusen gånger starkare på 

besök på fritidsgården, det var fullsatt med högstadieelever och även äldre. Besöket var väldigt upp-

skattat men det är ganska kostsamt, därför skulle det vara bra att göra liknade arrangemang med 

närliggande kommuner för att få ner kostnaderna. 

 

Man arbetar även mycket med internationella projekt, man har något som heter Spunk som genom-

förs vartannat år, då de arbetar med olika teman och bjuder in barn och ungdomar från hela världen. 

Barn och ungdomar möts genom teater, dans och musik, Spunkveckan 2009 dokumenterades även 

med 16 timmar glädje. 

 

Kommunen skulle även önska samarbete med Jönköpings län, då det ligger nära, Mariannelund i Ek-

sjö kommun har skolbio och filmfestival som de gärna vill vara med på. Då Vimmerby ligger norrut 

känns det även som mer resurser läggs runt Kalmar, att den norra delen glöms bort, då det gäller 

fortbildning och möten etc. 

 

Föreningar i kommunen kan söka kulturbidrag eller Leaderpengar. Ungdomar kan även söka stipen-

dier genom sparbanksstiftelsen.  

 

VÄSTERVIKS KOMMUN, KALMAR LÄN 

ANN-SOFIE PETTERSSON, KULTURSAMORDNARE 

I Västerviks kommun finns ingen filmskapande verksamhet på fritiden, däremot har tre olika skolor 

sökt pengar från Skapande skola till olika filmprojekt. Det görs även en del film på mediegymnasiet. 

Traditionen med musik är stark i Västervik. Kommunen har kulturpengar som kan sökas av barn och 

ungdomar, för teater, musik och film. Det finns även stipendier för att få en bok utgiven, på max 

10 000 kronor, dessa pengar kan dock inte användas till filmskapande. Skolan har en kulturplan för 

barn och ungdomar, men för de över gymnasieåldern finns inget skrivet. Den allmänna uppfattningen 
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är att många flyttar efter gymnasiet. De kan även vända sig till studieförbunden, dock erbjuds där 

mest musik och hantverk. 

 

Kännedom om andra kommuners verksamhet inom området är liten. Samverkan med närkommuner 

skulle dock vara intressant om det fanns tid till ett sådant projekt. Den danska regissören Lone 

Scherfig har köpt sommarhus utanför Västervik, så tanken är att bjuda in henne till ett öppet semi-

narium för både ungdomar och vuxna. Det finns även ett stort intresse för filmvisningar utomhus. 

Västerviks kommun har även lämnat in fyra ansökningar till Skapande skola projekt rörande 

film/teater. Ett projekt gäller besök av regissör för åk 9, målet är att: 

- Öka elevernas intresse för kvalitetsfilm genom att låta dem träffa en aktuell filmregissör. 

- Ge inspiration och lust till eget filmskapande inom skolan och på egen hand. 

Ett av de andra projekten gäller ett filmprojekt, som vänder sig till åk 7-9. Där en grupp elever kom-

mer göra en egen spelfilm. Eleverna kommer själva arbeta med manus, scenografi, kläder, foto, film 

dokumentation mm. Filmen kommer att visas på skolan, och kommer även att sändas till filmfestival.  

 

11.  KRONOBERGS LÄN 

 

ALVESTA KOMMUN, KRONOBERGS LÄN 

LARS-ERIK SVENSSON, FRITIDSINTENDENT 

Alvesta kommun har ingen kulturförvaltning, utan kulturen ligger under lärande och fritidsförvalt-

ningen.  Där är det Lars-Erik som har hand om kulturfrågorna. Under flera år har ingen direkt skött 

kulturfrågor pga. nedskärningar inom kommunen. Lars-Erik har tagit över från och med årsskiftet 

2011, så han har en del att sätta sig in i. 

 

När det gäller aktiviteter för ungdomars filmskapande har Lars-Erik ingen kännedom om de överhu-

vudtaget existerar, möjligtvis att fritidsgårdarna bedriver någon aktivitet. Hindret för filmskapande 

aktiviteter är att önskemålen måste komma från ungdomarna själva. De skulle gärna hjälpa till att 

stötta filmskapande verksamhet men de vill veta vilka möjligheter som finns. Är det något fritidsgår-

darna kan hålla i eller studieförbunden? 

 

Alvesta kommun har ett Kulturpolitiskt handlingsprogram som innefattar alla åldrar. Alvesta har 

även en musik- och kulturskola. Det finns kulturbidrag att söka från kommunen för skapande verk-

samhet, bidrag kan användas till filmskapande verksamhet. Det har dessvärre inte delats ut några 
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pengar de senaste åren, pga. den rådande situationen. Fritidsgårdarna i kommunen vänder sig till 

barn i skolåldern, unga vuxna hänvisas till studieförbunden. 

 

Alvesta kommun skulle gärna samarbeta med andra kommuner, men de har för närvarande ingen 

insikt i vad som görs i andra kommuner.  

 

LESSEBO KOMMUN, KRONOBERGS LÄN 

VIKTORIA EMVALL, BITRÄDANDE REKTOR BIKUPAN 

Elever i åk 7-9 har haft möjlighet att välja filmskapande som elevens val, annars beror det mycket på 

vilken lärare man har. Initiativet har tagit av skolan och biblioteket, det är ett samarbete mellan lä-

rare och ungdomsbibliotekarier, som har gått en gemensam kurs i ämnet. När det gäller könsfördel-

ningen så har tjejer och killar visat lika intresse för ämnet. Filmkamera och redigeringsdator finns, 

support sker via läraren eller bibliotekarien. 

 

Kommunen har ingen kulturplan för barn och ungdomar. Ansvarande förvaltning är barn- och utbild-

ningsförvaltningen, kommunen har ingen fritidsförvaltning. Skolan har ett bra samarbete med biblio-

teket inom skapande verksamhet. Kommunen har inget bidrag till ungdomar, men skolan har fått 

pengar för Skapande skola projekt. Lessebo kommun skulle gärna ha samarbete med andra kommu-

ner gällande filmskapande verksamhet.  Det är alltid intressant att utbyta erfarenheter och det är 

även givande för eleverna att träffa andra elever från andra skolor. 

 

LJUNGBY KOMMUN, KRONOBERGS LÄN 

KARIN HERMANSSON, KULTURSEKRETERARE/MATS PERSSON, ABF/MARIA STANSERT, ABF/SANDRA 

ZACHEUSSON LINDERBERG, LJUNGBERGMUSEET 

Ljungby kommun har för närvarande ingen filmskapande verksamhet, men de vill väldigt gärna er-

bjuda det, som i flera andra kommuner tar musiken stor plats. Närvarande på mötet var även två 

representanter från ABF. De håller just nu på med en undersökning gällande ungdomars intressen. 

Detta görs för att de vill kunna erbjuda barn och ungdomar de aktiviteter de är intresserade av. 

 

Med på mötet var även Sandra Zacheusson Linderberg från Ljungbergmuseet. Sandra arbetar med 

kreativa aktiviteter för barn, och även hon vill gärna få in filmvisande eller skapande på ett hörn. 
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Ljungby har en väldigt aktiv fotoklubb, som skulle kunna utvecklas till en film- och fotoklubb. Ett jubi-

leumsfirande är på gång i Ljungby, då skulle de önska att man i samarbete med museet, skulle kunna 

göra filmade versioner av historiska händelser, men på ett modernt vis. 

 

ABF har stora lokaler, där det finns massor av replokaler för lokala band, något som passar väldigt 

bra om man skulle vilja arbeta med exempelvis musikvideos, något som Mats, som själv har filmat en 

del, ser som en väldigt intressant tanke. Ett samarbete mellan ABF, kulturförvaltningen och museet 

skulle kunna skapa väldigt bra projekt, både tillfälliga och fasta, något de alla är intresserade av. 

 

Ljungby kulturförvaltning har dålig kommunikation med skol- och barnomsorgen. Ett samarbete mel-

lan förvaltningarna skulle förmodligen vara till stor hjälp för alla, då de skulle kunna samarbeta med 

gemensamma projekt. Ljungby kommun är även intresserade att anordna filmläger för ungdomar, 

gärna i samarbete med grannkommuner. Ljungby har bidrag som kan sökas för skapande verksam-

het. 

 

MARKARYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN 

ULRIK STARCK, KULTUR- OCH FRITIDSCHEF/ARNE LINDMAN, UNGDOMSSAMORDNARE 

Markaryds kommun har ingen organiserad verksamhet rörande filmskapande. De har för övrigt tre 

väldigt aktiva fritidsgårdar, som arbetar främst med musik. En av gårdarna drivs av elever från fri-

tidsledarutbildningen på Markaryds folkhögskola. På folkhögskolan arbetar de även med ljud – och 

ljusproduktion, m.a.o. är inte steget så långt till att börja arbeta även med filmskapande verksamhet. 

Markaryds kommun har även en ungdomssamordnare, Arne Lindman, som arbetar med olika aktivite-

ter för ungdomar, både på fritidsgårdarna och med lovaktivitet.  

 

Markaryds kommun har ett väldigt brett lovprogram, alla ungdomar erbjuds även gratis bussresor 

inom kommunen under alla lov. Under loven kan man bl.a. gå på filmvisningar, rida, spela tv-spel, gå 

på konserter mm. Vi pratade lite med Arne om filmläger för ungdomar, en idé han nappade på direkt, 

då de gärna vill ha möjlighet att erbjuda filmskapande verksamhet. Hindret för att anordna sådan 

verksamhet, är kunniga ledare, då det för tillfället inte finns några pedagoger med filmkunskaper. Ett 

gemensamt filmläger med grannkommunerna skulle således vara ett utmärkt projekt att börja med. 

 

Kommunen har inget fast bidrag man kan söka för skapande verksamhet, men om någon har ett pro-

jekt de behöver hjälp med, försöker kommunen bidra med så mycket de kan. För övrigt har de god 

kännedom om Reaktor Sydost och hänvisar gärna ungdomar vidare till oss. 
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Markaryd har även en väl fungerande biograf, som har visning fyra dagar i veckan, och varannan 

onsdag har de filmklubb där de visar lite smalare film. De erbjuder även konserter och andra arran-

gemang för ungdomar flera gånger per år. 

 

TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN 

GUNNAR ENGBLOM, KULTURVERKSTAN 

I Tingsryds kommun finns möjligheter till filmskapande på Kulturverkstan, men det är än så länge 

ingen regelbunden verksamhet, men den kommer även att vända sig till unga vuxna. Även här ser 

man svårigheter med att nå ut till de som är intresserade. Kulturverkstan ser det som en självklar-

het att erbjuda alla former av skapande och kultur inom sin verksamhet. 

 

UPPVIDINGE KOMMUN, KRONOBERGS LÄN  

Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden har i sina mål prioriterat barn och ungdomar. 

De anslår årligen en summa pengar för inköp av professionell kultur att visa i skola/förskola. Målet 

är att erbjuda alla barn från 4 år till och med åk 9 en kulturupplevelse, scenkonst, en gång per ter-

min. Det kan till exempel vara teater, dans eller en konsert. Det har bildats ett nätverk av kulturom-

bud på de olika skolorna för att bättre kunna förankra kulturen i skolans övriga verksamhet. Under 

åren har det utvecklats till ett väl fungerande nätverk som bidrar till att höja kvalitén på kulturutbu-

det för alla elever i kommunen. Avdelningen för kultur och fritid samordnar och håller i ekonomi och 

arrangemang.12  

 

På Uppvidinge Kulturskola undervisas det i de flesta instrument och det ges även undervisning i dans 

och bild. Personal har en omfattande utbildning och erfarenhet. De ägnar sig regelbundet åt fortbild-

ning, något som kan ses som en kvalitetsgaranti. I kommunen finns även möjligheter till att se film på 

Åseda Folkets Hus, Norrhults Folkets Hus, Fröseke Folkets Hus och Alstermo Folkets Hus. 

 

VÄXJÖ KOMMUN, KRONOBERGS LÄN 

Film- och TV-gymnasiet syftar till att ge både innovativa och grundläggande kunskaper inom området 

kommunikation med rörlig bild samt till att ge en bred orientering inom hela medieområdet som an-

vänder interaktiva kommunikationsformer med den nya digitala, eter- och nätsända distributions-

tekniken. Utbildningen avser att bygga upp kompetens för nyskapande arbete med rörlig bild inom 

                                                                  
12 http://uppvidinge.se/Toppmeny/Se--Gora/Barn-och-ungdomar/Barnkultur.html (2011-05-28) 
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kommunikations- och upplevelseindustrins nya produkter. Programmet syftar även till att ge en 

grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. 13 

 

Ringsbergsskolan i Växjö har en estetisk profil. Den estetiska profilen innebär att de använder sig av 

estetiska läroprocesser. De innefattar intellekt, känsla, teori och praktik. Kunskapen i de estetiska 

läroprocesserna handlar om att skapa sammanhang. ”Jag vet och jag kan berätta för dig vad jag vet”. 

Vägen fram till kunskapen är viktig. Där utmanas tankar genom olika upplevelser, nya tankar uppstår, 

nya erfarenheter görs och uttrycks. Eleverna är medskapare i kunskapsprocessen och alla ämnena 

blir verktyg för att nå målen. Hovshagaskolan i Växjö har även genomfört ett projekt med digitala 

fotoberättelser på engelska som skickats till en skolklass i Turkiet. Initiativtagare till samarbetet är 

Maria Estling Vannestål, lektor på Linnéuniversitetet, hon har arbetat med projektet i samarbete 

med läraren Suzanne Farsi Tengvall. Även flera andra grundskolor i Växjö kommun har arbetat med 

olika filmprojekt, bland annat inom animation.14  

 

I Växjö finns dokumentärfilmsklubben Doc Lounge, som startade runt årsskiftet. Doc Lounge drivs i 

samarbete med Reaktor Sydost, Folkets Bio och Kafé de luxe, med hjälp av volontärer. Erbjudandet 

om dokumentärfilmsvisning av olika genrer har varit väldigt uppskattat och nya intresserade har 

tillkommit under hela våren.15 

 

ÄLMHULTS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN 

KARIN FREDRIKSSON FRANZÉN, KULTUR- OCH FRITIDSCHEF/INGEMAR ALMKVIST, KOMMUNSTYREL-

SEN 

Grundskolan arbetar med filmskapande, och de har även en väl fungerande skolbioverksamhet. Sko-

lorna har en filmgrupp som arbetar med det, men det är svårt, måste ha rätt personer för att driva 

projekten. De har även fått pengar av Skapande skola för att köpa kameror, vilket de är nöjda med, 

men de skulle även önska nya datorer för att underlätta arbetet, då tekniken ofta är ett problem. 

Kommunen är även intresserad av att driva integrationsprojekt på fritidsgården, genom filmskapan-

de, då många ungdomar med olika bakgrunder gillar skateboard, men inte umgås. De kommer söka 

Leaderpengar för att genomföra det. Fritidsgården har även ett bra samarbete med Folkets Hus, där 

de kan visa sina filmer på stor duk. 

 

                                                                  
13 http://www.filmochtvgymnasiet.se/utbildningen.html (2011-05-28) 
14 Hilda Frankki, ”Fotoberättelser gick tur och retur Hovshaga-Ankara”, Smålandsposten 2011-05-24 
15 http://doclounge.se/vaxjo (2011-05-28) 
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Älmhults kommun är ganska liten och de vill kunna erbjuda barn och ungdomar möjlighet att prova på 

allt, från dans och musik till teater och filmskapande, vilket de även gör. Problemet ligger i att det 

inte finns tillräckligt med resurser för att ha all verksamhet. 

 

De vill gärna ha filmprojekt och visningar av ungdomarnas filmer, men det krävs rätt personer för att 

arbeta med denna typ av projekt. 

Till hösten kommer de även att arbeta med filmhistoria inom skolan och göra sina egna svart-vita 

filmer. 

 

Älmhult samarbetar gärna med andra kommuner för att samordna och utbyta erfarenheter. De har 

även bra samarbeten med studieförbunden, och ser möjligheter att arbeta med projekt gemensamt. 

Kommunen kan ge bidrag till privatpersoner, men det finns inget fast bidrag, de undersöker just nu 

hur man kan skapa ett snabbare sätt för att finansiera mindre projekt. 

 

12.  SAMMANFATTANDE STATISTIK  

  

ANTAL KOMMUNER MED FILMSKAPANDE VERKSAMHET: 17 st. / 25 st.  

KOMMUNER MED FILMSKAPANDE VERKSAMHET FÖR DEM ÖVER 19 ÅR: 4 st. / 25 st. 

ANTAL KOMMUNER MED BIDRAG FÖR FILMSKAPANDE: 17 st. / 25 st.  

ANTAL KOMMUNER VARS KULTURPLAN INKLUDERAR UNGDOMAR ÖVER 19 ÅR: 5 st. / 25 st. 

ANTAL KOMMUNER MED INTRESSE FÖR SAMARBETE MED ANDRA KOMMUNER: 18 st. / 25 st 
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13.  TILL SIST 

Filmen har under hela sin nästan 120-åriga livstid fått stå i skuggan av teater, drama och musik, den 

har helt enkelt inte varit fin nog för kulturen. Fortfarande ses det ner på filmen, som ofta hamnar 

under ”nöjesrubriken” istället för ”kulturrubriken”. Men handlar inte kultur om skapande? Är inte film 

skapande lika mycket som något annat. Det är även den del av kulturen som når mest människor i alla 

åldrar och nationaliteter genom visning och skapande. Och kultur är väl till för alla? Film skapar mer 

känslor och bidrar med mer upplysning än någon annan kulturform. Det är dags nu att ge filmen sin 

rättmätiga plats inom kulturen, genom att göra den lika tillgänglig som annan skapande verksamhet. 

 

När staten fattar tråkiga beslut som att ta bort elevernas estetiska verksamhet på gymnasiet, lever 

ändå hoppet om kultur i alla former, då det finns en vilja och ett engagemang från kommunerna att 

lyfta fram filmen på agendan. 

 

Slutligen ett stort tack till alla de kommuner som har bidragit med sina synpunkter och berättat om 

sina verksamheter. 
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14.  KONTAKTA REAKTOR SYDOST 

E-POSTADRESS: Alla har förnamn@reaktorsydost.se 

 

TEL NR: 

Martin Eneborg, Verksamhetsledare: 0733-47 79 16  

Magnus Engvall, Konsulent film- och mediepedagogik: 0733-47 79 14  

Patrik Hörberg, Filmproduktionskoordinator: 0733-47 79 15  

Christina Melander, Produktionshandläggare/ Projektledare: 0733-47 79 13  

Nauras Minelmio, Kommunikatör: 0733-47 70 48  

Lotta Nyblom, Konsulent för visningsfrågor: 0733-47 79 11  

Ida Qvarnström, Filmkonsulent: 0733-47 79 10  

 

BESÖK OSS:    

Reaktor Sydost   Reaktor Sydost 

Vilhelm Mobergs gata 2   Västra Vallgatan 5 

352 34 VÄXJÖ    392 32 KALMAR 
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15.  KONTAKTPERSONER I KOMMUNERNA 

 

BLEKINGE LÄN: 

Karlshamn 

pernilla.ekvalliljeqvist@utb.karlshamn.se  

philip.turner@utb.karlshamn.se  

hakan.mattisson@utb.karlshamn.se  

elena.nilsson@utb.karlshamn.se  

Karlskrona 

maria.holmqvist@karlskrona.se  

sivone.persson@karlskrona.se  

peter.ekberg@karlskrona.se  

Olofström 

elisabeth.jonsson@olofstrom.se  

johnny.isaksson@olofstrom.se  

gunnil.bengtsson@edu.olofstrom.se  

lars-erik.gustavsson@edu.olofstrom.se  

lena.nilsson@olofstrom.se  

Ronneby 

sanne.dahlstrom@utb.ronneby.se  

 

KALMAR LÄN: 

Hultsfred 

henric.oscarsson@hultsfred.se  

Kalmar 

leif.holmstrom@kalmar.se 

doris.aronsson@kalmar.se 

johan@monokrom.nu  

Mönsterås 

carina.eskelin@monsteras.se  

Mörbylånga 

kerstin.olofsson@morbylanga.se  

jutta.swardh@morbylanga.se  

Nybro 

suzanne.koken-knutsson@nybro.se  

pontus.perhamn@sv.se  

robert.petersson@nybro.se  
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Oskarshamn 

disa.carlsson@oskarshamn.se  

karin.petersson@oskarshamn.se  

Torsås 

karin.seebass@torsas.se  

Vimmerby 

anna.olausson@vimmerby.se  

ing-marie.fransson@vimmerby.se  

Västervik 

ann-sofie.pettersson@vastervik.se  

 

KRONOBERGS LÄN: 

Alvesta 

lars.erik.svensson@alvesta.se  

Lessebo 

viktoria.emvall@kommun.lessebo.se 

Ljungby 

karin.hermansson@ljungby.se  

mats.persson@abf.se  

sandra@ljungbergmuseet.se  

maria.stansert@abf.se  

Markaryd 

ulrik.starck@markaryd.se 

ukn@markaryd.se 

Älmhult  

karin.fredriksson-franzen@almhult.se  

ingemar.almkvist@almhult.se  
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16.   INTERVJUFRÅGOR  
   

1. Vilka möjligheter har ungdomar till eget filmskapande i er kommun/verksamhet?  
  
Om det finns möjligheter:   
- Vem har tagit initiativet?  
 
- Vilken åldersgrupp rör det sig om?  
 
- Hur ser könsfördelningen ut?  
 
- Hur ser tillgången till teknik och support ut?  
  
Om det inte finns verksamhet:  

- Vad är det som utgör hinder i att erbjuda ungdomar möjlighet till eget filmskapande?  
 

- Vad skulle krävas för att skapa en sådan verksamhet?  
  

2. Finns det en barn- och ungdomskulturplan?  
  
Om svaret är ja:  

- Är ungdomar över 19 år inkluderade?  
 

 Om svaret är nej:  
- Hur förhåller ni er till gruppen unga vuxna?  

  
3. Vilken förvaltning har ansvar för frågor angående ungas eget skapande?   

 
4. Finns det en samverkan i kommunen mellan utbildningsförvaltning och fritidsförvaltning (el-

ler motsvarande) gällande ungas eget skapande? 
  

5. Finns det övriga verksamheter och personer som är aktiva inom skapande verksamhet i 
kommunen?  

  
6. Har ni något motsvarande "En Snabb Slant"?  

  
7. Vilka mötesplatser och arenor finns tillgängliga för ungdomar?  Nämn även för vilken ålders-

grupp!  
 

8. Har ni någon uppfattning om vad som händer i andra kommuner i regionen när det gäller 
film?  

  
9. Är ni intresserade av att samarbeta med andra kommuner?  

 
10. På vilket sätt skulle ni vilja samverka med andra kommuner?  

 


