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1. Inledning 

 

Jag har valt att skriva om två tidstypiska områden i filmvärlden: eventkulturen och 

regionaliseringen av filmkulturen. Regionaliseringen startades redan under mitten av 

1990-talet men effekterna av den är högst aktuella idag då regionala filmcentrum står för 

en stor del av Sveriges filmverksamhet. Eventkulturen inom film är i dag populär och 

koncepten är många; minifestivaler på biografer, kortfilmsfestivaler, branschträffar och 

filmvisningar kombinerat med regissörbesök är bara några av de olika typer av event 

som arrangeras. 

Filmfestivaler arrangerades redan på mitten av 1900-talet och har sedan dess 

växt och blivit en stor del av filmbranschen. Vid sidan av filmfestivaler finns i dag 

många andra typer av filmevent och begreppet eventkultur kommer därför i min uppsats 

inte enbart innefatta filmfestivaler utan också andra event som anordnas för filmskapare, 

finansiärer, publik med flera. Det är viktigt att vara medveten om att dessa olika event 

många gånger flyter ihop även om de har något olika karaktär. Begreppet eventkultur 

innefattar i denna uppsats alltså filmfestivaler, branschträffar, seminarier med mera. 

Regionaliseringen av filmproduktionen i Sverige menar jag är en av 

anledningarna, eller kanske till och med förutsättningarna, till att eventkulturen har blivit 

en stor del av filmbranschen. I Sverige har filmindustrin gått från att vara centraliserad i 

Stockholm till att bland annat få tre stora resurscentrum på regional nivå. Film i Väst i 

Trollhättan, Filmpool Nord i Luleå och Film i Skåne i Ystad har när det gäller långfilm 

blivit de tre dominerande produktionsorterna och förklarades som officiella i filmavtalet 

2000.1 De tre regionala produktionscentrumen är inte bara en viktig del i 

filmproduktionen utan har också en stor roll i arbetet med eventkulturen inom film i 

Sverige. Just av den anledningen anser jag att det är intressant att ha med både 

                                                
1 Olof Hedling ”’Detta dåliga samvete’: om kortfilmen, regionerna och filmfestivalerna”, i Erik Hedling 
och Mats Jönsson (red.) Välfärdsbilder – Svensk film utanför biografen, Stockholm: Mediehistoriskt arkiv 
5 2008, s. 261 
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eventkulturen och regionaliseringen för att se hur dessa två områden tillsammans skapar 

förutsättningar för filmbranschen i en region.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Film i Skåne arbetar med eventkultur. För 

att kunna göra det kommer jag först att titta på förutsättningarna som skapade 

uppkomsten av regionala resurscentrum, det vill säga hur filmproduktionen i Sverige 

gick från att vara centraliserad i Stockholm till att bli regionaliserad. Regionaliseringen 

av filmproduktionen i Sverige ligger till grund för Film i Skånes verksamhet. Dessa två 

områden, eventkultur och regionaliseringen, anser jag därför hänger ihop. Min uppsats 

kommer kretsa kring hur eventkulturen hos ett regionalt resurscentrum som Film i Skåne 

fungerar i en region. Syftet är också att ta reda på vilken funktion eventkulturen har hos 

Film i Skåne, varför det satsas mycket pengar på just eventkulturen och vem som vinner 

på det. Jag vill också undersöka om det finns en röd tråd i eventen som gör att de går att 

jämföra. Eventen ger filmerna en möjlighet att visas och spridas och ökar därigenom 

värdet av de specifika filmer som visas, men vad fyller de för funktion för Film i Skånes 

verksamhet, allmänheten och filmskapare? Med hjälp av mina frågeställningar skall jag 

reda ut eventkulturens roll i Film i Skånes verksamhet. 

 

Mina frågeställningar är: 

Hur främjar eventkulturen Film i Skånes verksamhet? 

Vad/vilka gynnas av eventkulturen i regionen Skåne? 

 

1.2 Metod och avgränsning 

För att kunna undersöka eventkulturen hos Film i Skåne har jag börjat i 

regionaliseringen av filmproduktionen i Sverige som innebar startskottet för 
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uppbyggnaden av regionala resurscentrum för filmproduktion. Materialet jag har använt 

mig av för att beskriva bakgrundshistorien är tidigare forskning som gjorts om 

regionaliseringen. Den forskningen blir grunden för min vidare undersökning av Film i 

Skånes verksamhet och texterna handlar om hur filmproduktionen i Sverige har 

regionaliserats, vad det innebär för Filmsverige och hur förutsättningarna för den 

svenska filmbranschen förändrats. Texterna handlar också om hur ett regionalt 

filmcentrum, som en produkt av regionaliseringen, arbetar i filmbranschen.  

Olof Hedling, docent i filmvetenskap, skrev 2006 att regionaliseringen är den 

mest omvälvande förändring svensk film genomgått under det senaste decenniet.2 Även 

om Hedling här syftar mest på filmproduktionen som föremål för regionalisering är 

eventkulturen också en produkt av att filmproduktionen har decentraliserats till mindre 

resurscentrum runt om i Sverige. Regionaliseringen är därför viktig att ha i åtanke då 

den innebär att det genom Film i Skåne finns en regional och lokal eventkultur som 

arbetar för att garantera regionens plats i Filmsverige. Regionaliseringen har varit 

föremål för debatt och både positiva och negativa åsikter har gjort sig hörda, för att få 

med dessa perspektiv på regionaliseringen har jag också använt mig av pressmaterial så 

som debattartiklar. Jag har inte gjort någon systematisk undersökning av det 

pressmaterial som finns skriver om ämnet utan letat mig fram till artiklar som behandlar 

både fördelar och nackdelar om regionaliseringen och produkten av den. Pressmaterialet 

handlar främst om Film i Väst men finansieringen av de regionala resurscentrumen 

fungerar på ungefär samma sätt och därför är kritiken även relevant för Film i Skånes 

verksamhet. Artiklarna är spridda över ett antal år, från 2002, 2005 och 2010, och är 

utdrag ur artikelserier och debatter.  

För att avgränsa mitt ämne har jag valt att fokusera på Film i Skåne. Film i 

Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film i Sverige och jag kommer 

därför att undersöka hur de arbetar med eventkultur genom att titta på organisationen 

som sådan men också på hur de fungerar som arrangör eller samarrangör i olika former 

                                                
2 Olof Hedling, ”Sveriges mest kända korvkiosk- om regionaliseringen av svensk 
film”, i Erik Hedling och Ann- Kristin Wallengren (red), Solskenslandet – Svensk film 
på 2000-talet, Stockholm: Atlantis, 2006, s. 19.  
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eftersom de också är en aktiv aktör inom eventkulturen. Film i Skåne har en viktig roll i 

både regionaliseringen och eventkulturen inom film i Sverige då de är ett av de tre stora 

regionala resurscentrumen som byggts upp i och med regionaliseringen.  

”Visning/Spridning” är det område i Film i Skånes verksamhet som jag 

kommer lägga mest fokus på då det är detta område som innefattar eventkulturen. Jag 

kommer fokusera på tre olika eventforum som Film i Skåne arbetar med: CineSkåne: ett 

regionalt spridningsprojekt, Filmbar: ett event där skånsk kortfilm visas med paus för 

mingel och bar med dj/vj och M:Dox: en dokumentärfilmsträff i Malmö. CineSkåne är 

alltså i sig inget eget event utan ett spridningsnätverk som arbetar för att sprida och visa 

skånsk film vilket görs genom att arrangera visningar på olika platser. 

Filmfestivaler är en form av filmevent som funnits sedan mitten av 1900-talet 

och det finns väldigt mycket forskning på det området. De texter jag har läst och använt 

mig av för att få en bild av den eventkultur som finns inom film har därför främst 

handlat om filmfestivaler. Filmfestivaler är dock inte en benämning som rymmer en 

mängd av filmevent som ser likadana ut, även filmfestivaler skiljer sig åt på många sätt. 

En del filmfestivaler är inte öppna för allmänheten, en del bjuder in till möten och 

diskussioner mellan filmbranschen och publiken eller mellan olika aktörer i 

filmbranschen. Jag menar därför att mycket av det som texterna om filmfestivaler 

handlar om kan appliceras även på de typer av event som jag inkluderar i begreppet 

eventkultur. Filmfestivaler fungerar därför även det som en grund till min undersökning 

av eventkulturen vilket motiverar användningen av texter och forskning som behandlar 

just filmfestivaler. Texterna handlar om hur filmfestivaler som ett event har skapat en 

egen värld i filmvärlden genom att skänka värde och kulturellt legitimera de filmer som 

visas på de olika festivalerna och hur dessa event påverkar filmbranschen i stort men 

också på en mer lokal nivå. Filmfestivaler och andra event är inte bara ett sätt att lyfta 

fram ett lands eller en regions filmer utan också ett redskap för att marknadsföra orter 

och regioner.3 Det blir framför allt ett verktyg för att lyfta fram en regions, i detta fall 

Skånes, inhemska filmproduktioner vilket jag kommer påvisa genom att fokusera på 

                                                
3 Hedling, 2008, s. 273.  
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utvalda event som Film i Skåne arrangerar eller samarrangerar. Regionaliseringen och 

filmfestivaler blir alltså två områden inom film som utgör grunden för min 

undersökning. 

Mitt analysobjekt i uppsatsen kommer vara Film i Skånes verksamhet inom 

eventkulturen som ryms i deras verksamhetsdel som heter visning och spridning. På 

Film i Skånes hemsida finns ett antal rapporter, dels rapporter som bolaget själva gjort 

och dels rapporter som utomstående skrivit på beställning av Film i Skåne. En rapport 

som kommer ligga till grund för min uppsats är skriven av Film i Skåne 2011 och heter 

Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 

Skånes kulturnämnd.4 Områdena som omfattas av rapporten är film för barn och unga 

samt visning och spridning och är en formalisering av det uppdrag som Film i Skåne 

haft sedan 1995 med Region Skåne och staten via Svenska Filminstitutet.5 Uppdraget 

sammanfattas till följande fyra punkter 

 

• På olika sätt stödja skånskt filmliv. 

• Främja verksamhet med rörlig bild för barn och unga, såväl inom skolans ram som på 

fritiden. 

• Verka för ökade visningsmöjligheter för film i regionen. 

• Skapa mötesplatser och driva nätverk. 

 

Film i Skåne pekar ut två viktiga punkter i deras uppdrag som förutsättningar för att 

kunna genomföra den uppdragsöverenskommelse som ingåtts: skapa mötesplatser och 

driva nätverk. Filmevent, både festivaler och andra event, anser jag vara just 

mötesplatser och nätverk och de har ofta liknande innehåll även om de var och en inte 

täcker alla olika områden och därför kan de alla samlas under begreppet eventkultur. 

                                                
4 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, http://www.filmiskane.se/images/stories/Utvardering_08-
11_Kultur_Skane.pdf (2012-12-01). 
5 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, s. 1. 
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Informationen jag har samlat in om Film i Skånes verksamhet kommer från deras 

verksamhetsberättelse för 2011 samt från deras hemsida. Materialet om utvalda 

eventverksamheter är hämtade från deras respektive hemsidor, programblad och 

mailkonversation med Lisa Nyed, anställd som konsulent för visning och spridning på 

Film i Skåne, men också från både verksamhetsberättelsen och utvärderingen som jag 

nämnt ovan. Med hjälp av bakgrunden om både filmfestivaler och regionalisering samt 

informationen om Film i Skåne och utvalda event kommer jag att ringa in och utreda 

eventkulturen. Studien av Film i Skåne fokuserar på deras verksamhet de senaste åren 

och jag har därför valt att endast titta på deras senaste och därmed den i skrivande stund 

aktuella verksamhetsberättelsen. 

 

1.3 Forskningsöversikt och teori 

Olof Hedling har skrivit mycket om regionaliseringen av filmproduktionen i Sverige och 

i sina texter täcker Hedling in stora delar av regionaliseringens för- och nackdelar. Även 

Leif Furhammar har i sin bok Filmen i Sverige – En historia i tio kapitel och en 

fortsättning skrivit en del om regionaliseringen. Både Hedling och Furhammars texter är 

utgångspunkter för uppsatsen i det avsnitt som handlar om regionaliseringen. 

Filmfestivaler är även det ett område som det forskats mycket på och de 

texter jag främst använt mig av är författade av Marijke de Valck, Thomas Elsaesser och 

Julian Stringer. Thomas Elsaesser menar att de internationella filmfestivalerna 

tillsammans bör ses på som ett nätverk.6 Detta är han inte är ensam om, Marijke de 

Valck och Julian Stringer använder begreppet ”the international film festival circuit” 

vilket kan översättas till den internationella filmfestivalskretsen.7 I deras texter innefattar 

detta begrepp internationella filmfestivaler och jag kommer i min uppsats utvidga det 

                                                
6 Thomas Elsaesser, European Cinema: Face to Face with Hollywood, Amsterdam: Amsterdam 
University Press 2005, s. 84. 
7 Marijke de Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephelia, Amsterdam: 
Amsterdam University Press 2007, s. 15, Julian Stringer, ”Global Cities and the International Film 
Festival Economy”, i Mark Shiel och Tony Fitzmaurice (red.) Cinema and the City. Film and urban 
societies in a global context, Oxford: Blackwell Publishers Ltd 2001, s. 138. 
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begreppet genom att inkludera andra typer av event och samla dessa under begreppet 

eventkultur. Med hjälp av det begreppet kan jag på så vis täcka in Film i Skånes 

verksamhet som handlar om visning och spridning. Mitt uppsatsämne handlar främst om 

det regionala och det nationella men, som jag kommer gå in på i uppsatsen, blir den 

regionala eventkulturen många gånger också en språngbräda in i den internationella 

filmfestivalskretsen. Julian Stringer tar upp just detta i sin text ”Global Cities and the 

International Film Festival Economy” när han skriver att filmfestivaler är betydelsefulla 

på regional och nationell nivå därför att de lockar besökare till städer, ger inkomst till 

den nationella filmindustrin och ger nationella filmkulturer en skjuts ut i den globala 

filmvärlden.8 Jag har däremot inte hittat någon text som enbart beskriver eventkulturen 

som sådan inom filmbranschen, men jag anser som sagt att många av de olika eventen 

flyter in i varandra och fungerar efter ungefär samma premisser och har därför samlat 

dem under begreppet eventkultur. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens första kapitel, ”Bakgrund”, innehåller en redogörelse för vad 

regionaliseringen av filmproduktionen i Sverige inneburit för filmbranschen och hur det 

leder fram till de olika regionala resurscentrumen. Kapitlet innehåller också 

filmfestivalens historia och funktion samt bakgrundsfakta om Film i Skåne. 

Bakgrundskapitlet är dels till för att ge en bild av vilka förutsättningar som ligger till 

grund för Film i Skånes verksamhet och dels för att skapa en bild av ett filmevents 

funktion. Med detta avsnitt vill jag också ge läsaren en förståelse för de olika områden 

jag senare kommer gå in djupare på i min analys.  

I kapitlet ”Visning och spridning” beskrivs den del av Film i Skånes 

verksamhet som har med eventkultur att göra och vilka områden som anses viktiga där. 

Där kommer också beskrivas vilka verktyg som används för att nå målen de har med 

visning och spridning. Därefter följer också beskrivningar av de tre event jag valt ut.  

                                                
8 Stringer, 2001, s. 134. 
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I analysen kommer jag använda de bakgrundsfakta jag tagit fram som ett verktyg för att 

se hur Film i Skåne, som produkt av regionaliseringen, arbetar regionalt med eventkultur 

och hur de genom olika event stärker den regionala statusen i filmbranschen i Sverige. 

Där kommer också finnas en redogörelse för vilka som deltar i de olika eventen och 

vilka samarbetspartners Film i Skåne knyter till sig i arbetet med event. De tre eventen 

analyseras mer ingående för att jag skall kunna sammanfatta och dra slutsatser om varför 

eventen är bra för Film i Skånes verksamhet. 

Slutligen kommer jag sammanfatta och diskutera resultatet av min analys och svara på 

mina frågeställningar. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Regionalisering 

Leif Furhammar har skrivit boken Filmen i Sverige – en historia i tio kapitel och en 

fortsättning (2003) om svensk filmhistoria. Där beskrivs det bland annat hur filmbolaget 

Svenska Biografteatern under åren 1911 och 1912 flyttade från Kristianstad till 

Stockholm.9 Denna flytt har enligt Olof Hedling tillskrivits stort värde av svenska 

filmhistoriker. Svenska Bio fick efter att ha omvandlats till Svensk Filmindustri 1919 en 

dominerande ställning i Filmsverige, det var då den svenska filmindustrin befästes. 

Även om viss konkurrens under några år fortfarande förekom från andra städer var det 

alltså under tidigt 1900-tal som den svenska filmindustrin centraliserades till Stockholm 

som därmed blev huvudstaden för den svenska filmbranschen.10  

Från omlokaliseringen och fram till idag har svensk filmpolitik gått igenom många 

förändringar och Stockholms självklara position som filmhuvudstaden i Sverige har med 

tiden utmanats. Det började 1963 när ett filmavtal skrevs och Sverige därigenom nu 

också hade en filmpolitik att tala om. Den nya filmpolitiken ändrade till viss del 

                                                
9 Leif Furhammar, Filmen i Sverige. En historia i tio kapitel och en fortsättning, Stockholm: Dialogos 
Förlag, 2003, s. 38f. 
10 Hedling, 2006, s.19f. 
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förutsättningarna då makten inte längre fanns hos bolagsherrarna utan hos det 

nygrundade Svenska Filminstitutet. Stockholm behöll fortfarande sin makt som Sveriges 

filmcentrum under många år, och svensk film synonymt med Stockholm under ca 80 

år.11 

Under andra hälften av 1980-talet hade initiativ tagits till att utveckla en 

regional dimension av filmpolitiken och följderna av det var bland annat att det 

inrättades regionala resurscentrum för film och video med avsikt att stödja produktion, 

distribution och filmkulturellt arbete för barn och ungdom12. Satsningen på regionerna 

fanns också i 1995-års kulturproposition och hade ett regionalpolitiskt och 

kulturpolitiskt syfte. De ekonomiska medel som möjliggjordes i och med detta var dock 

förenade med villkor, förutsättningen för att en region eller ett län skulle få ta del av 

dessa medel var att landsting och kommun motpresterade med bidrag som motsvarade 

det belopp som SFI gav. Det var denna dubbla finansiering som gjorde det möjligt för 

uppbyggnaden av regionala resurscentrum för film. Svenska Filminstitutet tilldelades 

1997 statliga medel med syftet att det succesivt skulle byggas upp ett regionalt nätverk i 

Sverige som i sin tur skulle stimulera den svenska filmkulturella verksamheten på lokal 

och regional nivå.13  

1995 gick Sverige med i EU vilket, i tillägg till ovanstående initiativ, också 

skulle innebära förändringar för filmindustrin i Sverige.14 Några av regionerna fick med 

tiden högre ambitioner och såg möjligheterna att förverkliga dessa i och med Sveriges 

inträde i EU – film skulle kunna bli en ny näring. Sysselsättningen skulle kunna öka i 

regionen och det skulle främja en lokal utveckling. Ordet upplevelseindustri började nu 

användas i större utsträckning vilket för vissa regioner innebar att en ljus framtid 

skymtade.15  

 

                                                
11 Hedling, 2006, s. 20. 
12 Hedling, 2006, s. 20. 
13 Furhammar, 2003, s. 372. 
14 Hedling, 2006, s. 20. 
15 Hedling, 2006, s. 20. 
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I och med att initiativ redan tagits till utvecklingen av den regionala filmpolitiken var 

ansökningarna till EU hos vissa regioner förberedda redan innan inträdet i EU och 1996 

bifölls ansökningar från Filmpool Nord (Luleå) och Film i Väst (Trollhättan). Förutom 

garanterat stöd från EU hade de två fått ytterligare medel från Filminstitutet, regionerna 

och några kommuner och därmed började långfilmsproduktioner lockas till Trollhättan 

och Luleå.16 Bolagsmodellen som härskade den svenska filmindustrin under större delen 

av 1900-talet baserades på en intim samverkan mellan de tre branschgrenarna: 

produktion, distribution och biografdrift och de fanns alla i en och samma koncern med 

filmtillverkning och filmspridning som enda syfte.17 

Filmpolitiken hade nu alltså öppnat upp för en förändring och som ytterligare 

hjälp på traven identifierades 1999 upplevelseindustrin som ett betydelsefullt 

tillväxtområde i svenskt näringsliv av den statliga KK-stiftelsen. Fyra år senare kom 

även en rapport med syftet att öka förståelsen och insikten hos näringslivet och 

samhället i stort om att upplevelseindustrin var under utveckling och något att räkna 

med. Ett tecken på att Film i Väst fått genomslag även i näringslivet kan illustreras 

genom Saabs lansering av ett nytt bilkoncept i början av 2000-talet som hade följande 

budskap: ”Direkt från upplevelseindustrin i Trollhättan”.18 

Hedling citerar den tyske filmforskaren Thomas Elsaesser i sin text om 

regionaliseringen. Citatet är hämtat från Elsaesser bok European Cinema – Face to Face 

with Hollywood och visar på vilken betydelse de regionala resurscentrumen har i vad  

han anser är en europeisk tendens:  
 

Nya medieindustrier har spelat en definitiv nyckelroll för vissa regioner. Medieproduktion 

har möjliggjort en förnyelse av den ekonomiska basen varigenom regional pånyttfödelse 

kunnat äga rum. Traditionell tillverkningsindustri har kunnat överges. Istället har det 

givits plats åt tjänsteproduktion. Regioner som tidigare var kända för sina varvs-, gruv- 

                                                
16 Hedling, 2006, s. 21. 
17 Furhammar, 2003, s. 372. 
18 Hedling, 2006, s. 22f. 
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eller stålindustrier marknadsför sig nu som centra för kunskap, färdigheter och 

entreprenörsverksamhet inom medierna.19 

 

Även om regionaliseringen på många sätt har varit ett hyllat koncept har det också hörts 

många kritiska röster. 2002 skriver Johan Karlsson, ledarskribenten i kvällstidningen 

Göteborgstidningen, en granskande artikel om de regionala filmsatsningarna med 

rubriken ”Filmunder på doping”. Karlsson skriver att ”Om det inte vore för de frikostiga 

bidragen skulle ingen ha kommit på den vilda idén att spela in storfilm i Trollhättan”.20 

Slutligen sammanfattar Karlsson den kritiska artikeln med följande citat: ”[P]olitikerna” 

bör inte leka filmmoguler med skattebetalarnas pengar. Regionens ekonomi är ansträngd 

och dess främsta uppgift är att se till att vi får en bra hälso- och sjukvård – inte att 

producera film. Filmindustrin kan vi sponsra i biljettkassan istället för via 

skattesedeln”.21 Thord Eriksson skriver 2005 i en debattartikel i Dagens Nyheter att:  

 

Sanningen är att huvudstaden näst intill raderats ut från den svenska filmkartan. Inte ens 

historier där handlingen uppenbart är förlagd till Stockholm eller trakterna runt omkring 

produceras längre här. Förra året gjordes fyra långfilmer i huvudstaden, att 

jämföra med tretton stycken 2001 och sjutton stycken 1997.22 

 

Trots en del kritiska röster ses regionaliseringen mestadels som något positivt av det 

offentliga Sverige vilket synliggörs i det nya filmavtalet som kom 2005 där det står att: 

”svensk film skall utgöra en dynamisk tillväxtbransch”.23 Christer Nilson, VD och 

producent för Götafilm svarar på den kritik som Film i Väst fått under åren i en artikel i 

Göteborgsposten 2010 med rubriken ”Film i Väst är en viktig tillväxtfaktor”. Nilson 

skriver: ”Att misstänkliggöra satsningar på kultur i allmänhet och film i synnerhet med 

att antyda att verksamheten är suspekt och ställa satsningar på kultur mot vård-skola-

                                                
19 Hedling, 2006, s. 23. Hedlings översättning av Elsaesser. 
20 Johan Karlsson, ”Filmunder på Doping”, Göteborgstidningen, 2002-04-05. 
21 Karlsson, 2002. 
22 Thord Eriksson, ”REGIONERNAS KAMP/DEL 1: Filmbranschen överger storstan”, Dagens Nyheter, 
2005-01-23.  
23 Citerat i Hedling, 2006, s. 24. 
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omsorg, blir bara försåtligt och grumligt”. Han menar också att det inte finns någon 

kultur som går med vinst och tycker att det inte är med mindre offentliga medel som 

kulturen utvecklas utan trycker istället på att nyttan av de offentliga medlen borde 

utvärderas på ett sätt som inte bara handlar om ekonomiska vinster: ”Vilka faktorer 

avgör nyttan av offentliga satsningar och hur mäter man kunskap, tillväxt, exponering, 

internationell uppmärksamhet, ekonomisk utveckling, konstnärliga upplevelser, hälsa 

och välbefinnande? En sådan utvärdering vore otroligt intressant”.24 

Sverige hade som nämnts ovan satt igång en process som innebar en 

regionalisering av filmbranschen men den kan också ses som ett resultat av att Sverige 

gick med i EU.25 Det som gjorde skillnaden med inträdet i EU var att två regioner i 

samband med medlemskapet tog tillfället i akt att söka medel från Bryssel till sin 

verksamhet. I och med beviljandet av dessa ansökningar sattes utvecklingen mot den 

samtida regionaliseringen igång vilket i sin tur innebar att initiativtagarna inte längre 

fanns i Stockholm utan på regional, lokal respektive överstatlig nivå.26 Viktigt att 

komma ihåg är dock att även om makten på många sätt decentraliserats är det 

fortfarande stora bolag som har makten över distribution och biograferna, så som 

Sandrews och SF.27 Furhammar sammanfattar regionaliseringen och skriver:  
 

Den svenska filmens motivkretsar har fått en ny geografisk och demografisk spridning. 

Den svenska inspelningsindustrin har fått en ny och expanderande filmstadsmiljö. Den 

svenska filmdebatten har berikats med perspektiv som den tidigare saknat. Det allmänna 

produktionsklimatet har lättat och temperaturen på det svenska filmintresset höjts.28 

 

 

                                                
24 Christer Nilson, ”Film i Väst är en viktig tillväxtfaktor”, Göteborgsposten, 2010-09-24. 
25 Hedling, 2006, s. 24. 
26 Hedling, 2006, s. 25. 
27 Furhammar, 2003, s. 372. 
28 Furhammar, 2003, s. 374. 
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2.2 Filmfestivaler 

I sin bok European Cinema – Face to Face with Hollywood beskriver Thomas Elsaesser 

filmfestivaler som ”en väldigt europeisk institution”. Det var i Europa det hela började 

strax innan första världskriget och på 1940- och 1950-talet fick institutionen sin 

ekonomiska framgång samt ett kulturellt förverkligande.29 Den första upplagan av 

filmfestivalen i Venedig grundades med en kombination av ekonomiska, politiska och 

kulturella anledningar som drivkraft, precis som många andra av de europeiska 

festivalerna under 1950-talet.30 Filmerna som under denna tid visades på festivalerna 

valdes utifrån ett nationellt perspektiv av en nationell kommitté med representanter från 

filmindustrin i olika länder. De valde filmer som representerade sina respektive länder 

och Elsaesser liknar det vid hur nationella kommittéer väljer ut idrottsmän till de 

Olympiska spelen.31 Så småningom förändrades detta och urvalsprocessen försköts från 

nationerna till festivalgeneralen för respektive filmfestival.32 

De stora filmfestivalerna i dag i till exempel Cannes och Venedig är stora 

”spektakel” i filmvärlden. Det är glamouröst med filmstjärnor på röda mattan, en 

mötesplats för filmbranschen och en kamp om åtråvärda priser. Filmfestivalerna är 

också en knutpunkt för filmälskare, journalister, kritiker samt en slags marknadsplats för 

producenter, regissörer, distributörer med flera.33 Festivalerna handlar inte bara om en 

möjlighet att visa och titta på film utan är också en plats där de filmer som gör succé kan 

samla på sig det kulturella kapital och det mod som behövs för att distribueras på en 

större marknad än den kanske hade kunnat annars.34 

Fram till ca 1905 fanns det inga fasta platser som enbart var till för 

filmvisning utan visningarna var inkorporerade i de flesta former av amerikansk och 

europeisk underhållning. Film visades på teatrar, konsertlokaler, caféer, karnevaler och 

av kringresande som turnerade med egna projektorer i till exempel lokala kyrkor och 

                                                
29 Elsaesser, 2005, s. 84.  
30 De Valck, 2007, s. 49. 
31 Elsaesser, 2005, s. 89f. 
32 Elsaesser, 2005, s. 90. 
33 Elsaesser, 2005, s. 84. 
34 Elsaesser, 2005, s 87. 
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operahus.35 När filmvisning så småningom förflyttades till fasta visningsplatser kom 

distributionen som en ersättning för de kringresande filmvisarna.36 Distributionen ledde i 

sin tur till svårigheter för enskilda europeiska länder att få sina filmer distribuerade och 

visade eftersom det bildades ett fåtal distributionsmonopol. Om dessa distributörer valde 

att inte distribuera filmerna blev visningsmöjligheterna mycket få.37 De Valck menar att 

filmfestivalerna blev en lösning för den europeiska nationella filmen.38 Genom att 

filmerna visades på de olika europeiska festivalerna och där kunde få den kulturella 

legitimitet som gjorde att filmerna spreds till en större publik och i fler länder kunde 

distributionssvårigheterna kringgås vilket gynnade den europeiska nationella filmen. 

Genom att gå tillbaka till den tidigaste formen av filmdistribution, där filmerna reste 

från plats till plats men nu i form av en filmfestival stärktes alltså den europeiska 

filmindustrin.39 Vidare skriver de Valck att för att en film skall tjäna pengar måste den 

bli ”såld” via distributionskanaler och distributörer till de olika visningsplatserna och 

därför har distributörerna den mäktigaste positionen i filmkedjan: produktion-

distribution-visning.40 

Hedling hänvisar till Marijke de Valcks då opublicerade doktorsavhandling 

Film Festivals – History and Theory of a European Phenomenon that Became a Global 

Network och lyfter fram det de Valck skriver om att festivalerna redan från början 

tillskrevs några grundläggande egenskaper/funktioner. Filmfestivalerna var kapabla att 

”kulturellt legitimera” och ”skänka värde” åt vissa filmer och filmmakare samtidigt som 

de tillskrevs en nyckelkompetens i form av att de förmådde ”uppfatta kvalitet”. De 

funktionerna svarade mot ett behov hos den nationella europeiska filmen som, såväl då 

som nu, hade svårt att hävda sig på den traditionella filmmarknaden som domineras av 

                                                
35 Paul Grainge, Mark Janovich och Sharon Monteith, Film Histories. An introduction and reader, 
Edinburgh: Edinburgh University Press 2007, s. 9. 
36 De Valck, 2007, s. 90. 
37 De Valck, 2007, s. 91. 
38 De Valck, 2007, s. 92. 
39 De Valck, 2007, s. 93. 
40 De Valck, 2007, s. 103. 
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Hollywood.41 Hedling lyfter samtidigt fram de Valcks resonemang som ifrågasätter om 

filmfestivaler verkligen erbjuder en hållbar framgång för de filmer som visas. De Valck 

menar att det internationella närverket av filmfestivaler erbjuder globala 

exponeringsmöjligheter och uppmärksamhet åt många filmer som förmodligen inte 

skulle kunna finna en så stor publik på annat sätt men samtidigt har det inte skapats 

stabila industrier och finansiellt oberoende företag för dessa filmer. Snarare, hävdar hon, 

att en utveckling mot ett ekonomiskt oberoende motverkas. Det internationella 

festivalnätverket är i sig självbärande men ger samtidigt ovissa framtidsutsikter för en 

majoritet av de filmer och filmskapare som passerar genom nätverket och därför kan 

framgångarna i nätverket framstå som konstgjorda.42 

 

2.3 Film i Skåne 

Film i Väst bildades redan 199243 och Trollhättan har i ett reportage i den brittiska 

tidskriften Sight and Sound utpekats till katalysatorn bakom en ”renässans” inom svensk 

film.44 Ett sådant reportage kan sägas illustrera hur stor betydelse och kanske framför 

allt hur stor uppmärksamhet det regionala arbetet med film i Sverige har fått. Det har 

skrivits mycket om Film i Väst och hur de som ett regionalt filmcentra har påverkat 

filmbranschen i Sverige, texter som är positiva och texter som är negativa. Film i Väst är 

dock ett av flera regionala resurscentra i Sverige och som nämnt i inledningen kommer 

mitt fokus att ligga på Film i Skåne. På Film i Skånes hemsida står följande beskrivning 

under rubriken ”Om film i Skåne”: 

 

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film vars uppdrag är att 

främja filmverksamhet i Skåne. Film i Skåne bildades 1995 och finansieras till största 

delen av Region Skåne (Regionala kulturnämnden och Business Region Skåne) 

                                                
41 Hedling, 2008, s. 273. Avhandlingen är nu publicerad som boken Film Festivals. From European 
Geopolitics to Global Cinephelia. 
42 Hedling, 2008, s. 276. 
43 Film i Västs hemsida, http://www.filmivast.se/sv/Film-i-Vast/Om-Film-i-Vast/Historik/, (2012-12-01). 
44 Hedling, 2006, s. 23. 
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samt Svenska Filminstitutet). Film i Skåne AB är ett av fyra dotterbolag i koncernen 

Business Region Skåne som ägs av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.45 

 

Från starten 1995 och fram till 2001 drevs Film i Skåne som en ideell förening. Ett 

samarbetsavtal tecknades 2000 mellan Film i Skåne och Kultur Skåne och tillsammans 

bildade de 2001 ett aktiebolag, Film i Skåne AB. Deras verksamhet omfattar två 

verksamhetsgrenar: 

 

§ (sedan 1995) Filmkulturell verksamhet – Regionalt resurscentrum för film 

§ (sedan 2000) Samproduktionsverksamhet – Regionalt produktionscentrum för film.46 

 

De två verksamhetsgrenarna bedrivs på uppdrag av Region Skåne och staten, under 

perioden 1995-2010 via Svenska Filminstitutet men från och med 2011 via 

”Kulturkofferten” och Svenska Filminstitutet.47 Verksamhetsgrenarna finansieras genom 

verksamhetsbidrag och uppdragersättning från dessa instanser men också genom egna 

intäkter och riktade projektstöd. I och med att verksamheten får statliga medel krävs det 

att Film i Skåne med tyngdpunkt på insatser som syftar till barn- och 

ungdomsverksamhet arbetar med: 

 

§ att initiera, samordna och utvecklar kommunernas filmpedagogiska verksamhet i skola 

och på fritid 

§ att främja spridning och visning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf 

§ att stödja talangutveckling och växthusverksamhet med tonvikt på unga filmskapare.48 

 

Film i Skåne AB ingår sedan 2009 som ett av fyra dotterbolag i Business Region Skåne 

(BRS).49 BRS är Region Skånes marknadsföringskoncern och ägs av Region Skåne och 
                                                
45 Film i Skåne, Om film i Skåne, http://www.filmiskane.se/om-film-i-skane.html, (2012-11-24).  
46 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, hämtad från http://www.filmiskane.se/om-film-i-skane.html 
(2012-11-26) s. 4.  
47 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, s. 1. Kulturkofferten är en politisk reform inom kulturområdet av de tre 
administrativa nivåerna stat, region och kommun, ibid s. 1.  
48 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 4. 
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Kommunförbundet Skåne. Med sina fyra dotterbolag skall BRS främja filmverksamhet, 

investeringar, turism och evenemang i Skåne. De fyra marknadsbolagen skall bland 

annat gemensamt utveckla, samordna och förbättra varumärket Skåne.50  

 

3. Visning och spridning 

Film i Skånes verksamhet är uppdelad i fem olika områden, film för barn och unga, 

visning och spridning, produktion, drift av filmstudion Ystad Studios (sedan 2004). OFC 

(Oresund Film Commission) ingår sedan 2007 också som ett av dessa områden.51 

2008 tecknade kulturnämnden i Region Skåne och Film i Skåne AB en 

uppdragsöverenskommelse för perioden 2008-2011 som omfattade områdena Film Barn 

och Unga och Visning/Spridning. Överenskommelsen var en formalisering av det 

uppdrag som Film i Skåne haft sedan starten med Region Skåne och staten genom 

Svenska Filminstitutet.52 Den rapport och utvärdering som skrivits om 

överenskommelsen sammanfattar Film i Skånes verksamhet på områdena Film Barn och 

Unga samt Visning/Spridning med fyra punkter som pekar ut vad överenskommelsen 

handlar om. 

 

• På olika sätt stödja skånskt filmliv. 

• Främja verksamhet med rörlig bild för barn och unga, såväl inom skolans ram som på 

  fritiden. 

• Verka för ökade visningsmöjligheter för film i regionen. 

• Skapa mötesplatser och driva nätverk.53  

 

                                                                                                                                          
49 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 4. 
50 Business Region Skåne, Om BRS, http://businessregionskane.skane.org/, (2012-12-13). 
51 Film i Skåne, http://www.filmiskane.se/om-film-i-skane.html, (2012-12-17). 
52 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, s. 1.  
53 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, s. 2.  
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Film i Skåne arbetar både på regional och lokal nivå och täcker många områden inom 

film; från produktion till visning, spridning och event. De bidrag film i Skåne får skall 

fördelas och användas till specifika områden: 

 

Sedan år 2000 har Film i Skåne haft Kultur Skånes uppdrag att handlägga, samt inom sin 

bidragsram, fördela regionala bidrag till skånska utvecklingsprojekt inom filmområdet, t 

ex till filmfestivaler, nya visningsformer och utveckling av arrangörsledet.54 

 

Sammanfattningsvis beskrivs det i utvärderingen av Film i Skånes samarbete med 

kulturnämnden Region Skåne att Film i Skånes arbete under åren 2008-2011 på området 

visning/spridning bestått i att: 

 

• Samproducera filmkultur. Film i Skåne fungerar sedan år 2000 som regionens 

handläggare av och stödgivare till filmkulturella arrangemang i Skåne 

• Driva CineSkåne - regionalt visningsnätverk för regional samproducerad film  

• Utveckla strategiska mötesplatser för film55 

 

Visning och spridning är det område där eventkulturen ryms och i Film i Skånes 

verksamhetsplan står följande strategiska mål under rubriken ”Visning/ Spridning”: 
 

§ Film betraktas som en viktig konst- och kommunikationsform 

§ Nationell och internationell uppmärksamhet för skånsk film 

§ Utveckling av partners, processer, modeller och koncept56 

                                                
54 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 4. 
55 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, s. 3. 
56 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 15.   
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3.1 Filmbar 

Filmbar arrangeras inte enbart av Film i Skåne utan är ett koncept som Folkets Bio 

Malmö har skapat. Film i Skåne fungerar som samproducent till Filmbar på samma sätt 

som de är med och samproducerar andra festivaler och filmkulturella arrangemang i 

regionen inom området visning och spridning.57 Filmbar är ett återkommande event där 

skånskproducerad kortfilm visas med pauser för mingel och bar med dj/vj. Varje 

Filmbar innehåller två visningsblock med blandad kompott av skånska kortfilmer, plus 

ett tredje filmblock med ett särskilt tema; exempelvis en lite längre film. Mellan 

filmblocken är det pauser för mingel, bar och dj/vj, ofta är regissörerna till filmerna med 

och deltar. Kortfilmerna varierar i genre och kan vara allt från drama, dokumentärt och 

animerat till konstfilm, musikvideos eller kollage.58 Film i Skåne skriver i sin 

verksamhetsberättelse att Filmbar har utvecklats till ett mycket lyckat koncept för 

kortfilmsvisning och goda nätverksmöjligheter för filmare i regionen.59 

 

3.2 CineSkåne 

CineSkåne är ett visningsnätverk startat av Film i Skåne och med start 2012 har 

projektet utökats. CineSkåne arbetar för att skapa visningstillfällen för främst skånsk 

samproducerad kort- och dokumentärfilm utanför storstadsområdena. Nätverket har 

också som syfte att fördjupa samarbetet mellan biograf och kommun. Under perioden 

2008-2011 har två helaftonspaket med film visats årligen och oftast har detta 

kombinerats med regissörbesök eller annan medverkande från filmen. Fokus för dessa 

                                                
57 Mejlkonversation med Lisa Nyed på Film i Skåne, 2012-12-17. 
58 Program för FILMBAR #6, http://issuu.com/folketsbiomalmo/docs/filmbar-
6_program_lores?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml
&showFlipBtn=true, (2012-12-21). 
59 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 18. 
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arrangemang har varit filmvisning och kulturarrangemang.60 CineSkåne vill kunna 

aktivera visningsaktörer utanför biografledet och på så vis stimulera intresse hos fler 

aktörer regionalt. Ett visst antal filmer utvalda av Film i Skåne erbjuds till 

visningsaktörer inom nätverket.61 Det utökade CineSkåne är ett treårigt samarbetsprojekt 

mellan Film i Skåne, Folkets Bio Malmö/Lund och ABF Skåne. Samarbetet handlar om 

att sprida kvalitetsfilm, samproducerad skånsk film och filmevenemang till 

visningslokaler i Skåne och det är Film i Skåne som är huvudman för projektet. För 

2012 hade projektet en budget på 560 000 kronor varav 300 000 är medel från 

Kulturnämnden Skåne och resterande belopp är parternas egna insatser samt lokala 

arrangörers insatser. Syftet med hela projektet är att bredda filmrepertoaren och att 

tillgängliggöra skånska filmevenemang i hela Skåne. Det syftar också till att öka antalet 

lokala arrangörer av kvalitetsfilm och filmevenemang. 

Utöver det erbjuds samtal med regissör eller annan medverkande i anslutning 

till några av filmerna samt nätverksträffar för deltagande arrangörer. Att öka antalet 

visningar och visningsorter anses kunna stärka samtalet om film i Skåne samt att stärka 

de professionella filmkonstnärernas och producenternas möjligheter till att kunna 

försörja sig på sina filmer. Under 2012 har CineSkåne arrangerat filmvisningar på totalt 

24 platser i 18 olika kommuner/orter.62  

 

3.3 M:Dox 

M:Dox (Malmö dokumentärfilmträff) beskrivs som en lite mer exklusiv mötesplats som 

riktar sig till en professionell målgrupp. 2009 hade M:Dox 109 deltagare, 2011 hade 

deltagarantalet ökat till 125 stycken. Vid båda tillfällena var cirka hälften från Skåne.63 

M:Dox är en branschträff för dokumentärfilmare, finansiärer och distributörer i Sverige. 

                                                
60 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, s. 9. 
61 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 16f. 
62 Film i Skåne, CineSkåne 2012/år1, PDF skickad av Lisa Nyed på Film i Skåne. 
63 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, s. 11. 
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Det anordnas bland annat seminarier, master class, nätverksbyggande och workshops. 

M:Dox har också ett samarbete med SVT som innebär att ett visst antal filmare blir 

framröstade att få presentera sitt filmprojekt för SVTs dokumentärredaktion. De som 

vinner tilldelas en förprojektsumma att använda till att göra klart sin dokumentärfilm.64  

M:Dox 2011 arrangerades av Film i Skåne med stöd av Malmö Kulturnämnd 

och i samarbete med Svenska Filminstitutet, SVT Syd och SVT Dokumentär, EDN 

(European Documentary Network), Kulturkraft Syd, Filmkontakt Nord, Doc Lounge 

Malmö, BoostHbg, Moriska Paviljongen och Folkets Bio Malmö.65 Film i Skåne skriver 

att det samarbete de har med SVT under M:Dox är uppskattat från SVTs sida som 

bedömer att de projekt som presenteras för dem håller god kvalitet. Film i Skåne anser 

att denna del av M:Dox ger god utdelning, en god gemenskap mellan deltagarna och att 

det bidrar till en talangutveckling av dokumentärfilmare i Sverige. Utöver professionell 

publik, som arbetar med film på olika sätt, bjuds också landets filmskolestudenter in att 

delta i M:Dox till ett rabatterat pris. Film i Skåne anser att dessa inbjudningar ger en 

dynamik till träffen samtidigt som det erbjuder etablerade som oetablerade i 

filmbranschen kontakter som kan leda till vidare samarbetsmöjligheter.66 

 

 

4. Analys 

4.1 CineSkåne, M:Dox och Filmbar 

CineSkåne fungerar som ett visningsnätverk och genom det samarbetar Film i Skåne 

med olika aktörer inom Skånes kulturliv. Film i Skåne bygger för sin egen del upp ett 

stort nätverk genom CineSkåne och ju fler aktörer de knyter till sig desto större 

spridning får den skånskproducerade filmen inom regionen. Nätverket byggs upp genom 

arrangerandet av olika event där film visas. Eventen innehåller inte bara filmvisning 

                                                
64 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 18f.  
65 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 19. 
66 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 19. 
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utan samtal med regissörer och andra medverkande i de olika filmerna vilket ger 

publiken en känsla av att komma närmare de filmer de ser än om de hade sett filmen på 

en vanlig biograf. Det ger också möjlighet till samtal filmarbetare emellan. Det är tydligt 

att det läggs en tyngdpunkt på nätverkande både genom arrangerandet och deltagandet i 

arrangemangen.  

CineSkåne sprider filmvisningarna och eventkulturen även till de mindre 

orterna i Skåne och är därmed också ett väldigt bra sätt att öka tillgängligheten för de 

som inte bor i de större städerna. Det finns ofta ett fokus på de större städerna när det 

gäller eventkultur men med detta nätverk arbetar Film i Skåne för en större jämvikt i 

eventkulturen, vilket framför allt gynnar de människor som bor på de mindre orterna 

men också filmklimatet i hela regionen. CineSkånes arrangemang är definitivt 

fördelaktigt för publiken och så klart för filmskaparna av de filmer som visas. I 

förlängningen är det också gynnsamt för de olika biograferna som med hjälp av 

nätverket kan bredda utbudet och därigenom locka mer folk till sin verksamhet. 

CineSkåne gynnar å ena sidan filmskapare och filmarbetare å andra sidan arrangörerna 

och en bred publik runt om i Skåne.   

M:Dox som är mer utav en branschträff riktar sig till en mer professionell 

målgrupp. Dokumentärfilmare, filmstudenter och branschfolk bjuds in till denna årliga 

träff där dokumentärfilmer visas, workshops arrangeras och seminarier hålls. Eventet 

fungerar som en slags grogrund för framtida dokumentärfilmare där viktiga kontakter 

kan knytas och färdigheter utvecklas. Genom det samarbete Film i Skåne har med SVT 

knyter Film i Skåne en viktig aktör till sig och skapar samtidigt värdefulla kontakter 

med en, inom svensk tv, viktig visningsaktör. Eventet får också genom samarbetet en 

kvalitetsstämpel som lockar unga filmare att delta med sina filmprojekt eller delta i 

evenemanget som sådant för att utvecklas och träffa möjliga och betydande 

samarbetspartners. M:Dox når visserligen en snävare publik men för Film i Skåne är det 

en oerhört viktig publik: möjliga framgångsrika dokumentärfilmare som genom M:Dox 

fångas upp i verksamheten. 
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Filmbar är ett nytänkande event där filmvisning arrangeras på olika platser, bland annat 

på utestället Inkonst i Malmö och kulturhuset Mejeriet i Lund. Kortfilmer visas och i 

pauserna kan besökarna mingla i baren till toner eller bilder av en dj respektive vj. 

Eventet hålls på kvällstid och varar i cirka tre timmar. Det är högt i tak när det gäller 

vilka typer av filmer som visas, musikvideos blandas med animerat och mer traditionella 

kortfilmer vilket öppnar upp för ett väldigt varierat program. Arrangörerna går även ut 

med efterlysningar där de uppmanar folk som har producerat kortfilmer och vill visa upp 

dem att höra av sig. Det är ett event som bjuder in till deltagande och är på många sätt 

ett opretentiöst filmevent som hålls i bekanta miljöer dit folk går för att roa sig även när 

det inte är Filmbar. Genom att Filmbar är ett öppet arrangemang där även de som inte är 

etablerade filmskapare ges möjligheten att visa upp sina filmer får de filmare och filmer 

som kanske inte vanligtvis visas möjligheten att spridas och visas till en större publik. 

Kortfilmer hamnar ofta i skymundan och det är en satsning som passar in i vår tid där 

allt skall gå fort. Korta filmer visas i avslappnade, kända omgivningar och evenemanget 

bjuder genom sin avslappnade natur in till samtal och diskussion med övriga deltagare, 

professionella eller inte.  

Film i Skåne är huvudman bakom både M:Dox och CineSkåne medan 

Filmbar är ett event som Film i Skåne samarrangerar. De event som de själva står bakom 

är dock samarbeten med andra filmaktörer i Skåne. Genom dessa tre event har Film i 

Skåne knutit till sig viktiga aktörer inom kulturområdet, så som SVT, Folkets Bio i 

Malmö och Lund, ABF Skåne och ett antal biografer runt om i Skåne för att nämna 

några. Det finns alltså ett stort nätverk av samarbetspartners och finansiärer som är med 

och gynnar eventkulturen i regionen men Film i Skåne är initiativtagaren till största 

delen av dem. 

 

4.2 Eventkulturen 

Film i Skånes hela verksamhet har tunga finansiärer i ryggen: Region Skåne, där 

Regionala kulturnämnden och Business Region Skåne ingår, samt Svenska 
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Filminstitutet. Samarbetet med Region Skåne har speciella ramverk för verksamhetens 

arbete med visning och spridning. Det framgår också tydligt i de riktlinjer som BRS satt 

upp att som ett av de fyra bolagen som ingår i BRS skall Film i Skåne med sin 

verksamhet utveckla, samordna och förbättra varumärket Skåne. Film i Skånes verktyg 

för att göra detta är film, genom både produktion av film samt spridning och visning av 

den. För att kunna göra det räcker det inte att producera kvalitetsfilm utan de måste 

också ha möjligheter att sprida filmen och det görs bland annat genom en utbredd 

eventkultur.  

Det går att utläsa ett antal gemensamma nämnare i Film i Skånes regionala 

filmverksamhet och eventkulturen inom film. Film i Skåne är en produkt av 

regionaliseringen av filmbranschen som i sin tur möjliggör att en region kan använda sig 

av film som ett verktyg för att marknadsföra och förstärka sin status i Filmsverige. På 

liknande sätt fungerar eventkulturen som ett verktyg för att marknadsföra och förstärka 

inhemska filmers status både i och utanför regionen. Eventkulturen har en stor plats i 

Film i Skånes verksamhet och inkluderas i ett av bolagets uttalade fokusområde: visning 

och spridning.  

För att nå de olika mål som satts upp i uppdragsöverenskommelsen mellan 

Film i Skåne och Region Skånes kulturnämnd gällande visning och spridning skrivs det i 

utvärderingen att Film i Skåne under perioden 2008-2011 har genomfört en mängd 

projekt och verksamheter och att de har fokuserat på att anlägga ett utvecklings-

perspektiv på insatserna. De säger sig också, i enlighet med uppdraget, ha renodlat sin 

roll som samproducent, förmedlare och utvecklare, detta genom att engagera länets 

kommuner i utvecklingsarbete kring lokal filmverksamhet. Film i Skåne har också 

utvecklat verksamhet med unga filmare, samarrangerat filmfestivaler och andra 

filmevenemang.67 Eventen som Film i Skåne arrangerar är alltså en viktig del i arbetet 

för att nå upp till de mål som satts. Eventen har förmågan att ge filmer kulturell 

legitimitet, de ger filmerna en möjlighet att visas och spridas och ökar därigenom värdet 

                                                
67 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, s. 2. 
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av de specifika filmer som visas, men vad fyller de för funktion för deras egen 

verksamhet, för allmänheten och för filmskapare? 

Film i Skåne är inte självförsörjande utan förlitar sig mycket på bidrag från 

olika håll vilket har kritiserats av en del som anser att filmverksamhet inte skall 

finansieras med kommunala eller regionala medel. Samtidigt har upplevelseindustrin 

blivit något som används för att locka både turism och attraktiv arbetskraft och anses 

därför vara viktigt för en region att kunna erbjuda. Film i Skåne använder eventkulturen 

för att visa och sprida främst skånskproducerad film och genom att göra det säkrar de 

också sin egen ställning i Filmsverige. I inledningen hävdade jag att regionaliseringen av 

den svenska filmbranschen är en anledning eller kanske till och med en förutsättning för 

att eventkulturen har fått en viktig roll i arbetet med film på regional nivå. Filmfestivaler 

och andra filmevenemang har funnits i Sverige även innan regionaliseringen, 

Stockholms Filmfestival och Göteborg International Filmfestival är två välkända sådana, 

men med regionala insatser på eventområdet har möjligheterna för event blivit fler och 

kanske framför allt mer utspridda. Filmevent är viktiga på både nationell och regional 

nivå men med de regionala insatserna ges eventkulturen möjlighet att frodas ännu mer 

än vad den hade gjort om initiativen endast tagits på nationell nivå. Det faktum att Film i 

Skåne har ett eget verksamhetsområde som fokuserar på visning och spridning bidrar till 

en mer frodig eventkultur i regionen. Pengarna som satsas på eventkulturen är också 

pengar satsade på den egna verksamhetens fortsatta utveckling och tillväxt. 

Som de Valck skriver är distributören den som har störst makt och den som 

bestämmer vilka filmer som visas och sprids i ett land och den makten har Film i Skåne 

genom att fungera som en distributör för den skånska filmproduktionen. Distributionen 

av filmer är ofta ett hinder för olika produktionsbolag då det kan vara svårt att slå sig in 

på den nationella marknaden om inte de rätta distributionskanalerna finns. Även om 

maktpositionerna förändrats så finns det fortfarande stora distributionsbolag som 

bestämmer utbudet i Sverige och därigenom gör det svårt för de mindre 

filmproduktionsbolagen att få ut sina filmer på de stora biograferna. Film i Skåne 

behöver inte helt förlita sig på att utomstående distributörer skall köpa in deras filmer 
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eftersom de själva genom att arrangera event fungerar som en distributör för den 

skånska filmproduktionen.  

Det faktum att de regionala resurscentrumen finansieras av offentliga medel 

har kritiserats i debattartiklar i olika dagstidningar men frågan är varför film, såsom 

övrig kultur, inte skall kunna finansieras på samma sätt. Rädslan som illustreras med 

problematiken kring regionaliseringen kokas ofta ner till att det handlar om en kamp 

mellan landsbygd och storstad där storstaden allt oftare får stryka på foten. Det är en 

maktförskjutning som oroar storstaden samtidigt som den bidrar till att utveckla och 

bredda det filmkulturella utbudet i regionen, i detta fall den skånska. Bidragen är dock 

inte enbart till för att Film i Skåne som bolag skall gå runt utan delar av de bidrag Film i 

Skåne får är förbundna med restriktioner för hur de skall användas. En del av de 

bidragen skall fördelas till olika skånska utvecklingsprojekt och speciellt nämns 

filmfestivaler, nya visningsformer och utveckling av arrangörsledet. Genom att utveckla, 

ge bidrag och främja eventkultur och visning av film kringgår Film i Skåne de 

svårigheter som distributionen kan ge. Framgångarna som Film i Skånes eventkultur 

frambringar med hjälp av dessa bidrag kan ändå ifrågasättas och ses som ett slags 

förskönande av verkligheten och den hårda konkurrensen utanför Film i Skånes något 

beskyddande värld. Framgångarna sträcker sig visserligen utanför dessa gränser vid 

vissa tillfällen men frågan är hur långt det räcker och om det egentligen skapar en stabil 

ekonomisk grund för filmskapare i regionen eller bara vaggar in dem i en falsk trygghet. 

Eventen som Film i Skåne anordnar sker i Skåne och merparten av filmerna 

som visas är skånska och därigenom används eventkulturen för att stärka den regionala 

filmkulturen. Utveckling av arrangörsledet är en värdefull satsning som gynnar Film i 

Skånes verksamhet eftersom de även där säkrar kvaliteten men också kvantiteten i den 

eventkultur de byggt upp. Ju fler arrangörer desto fler event att sprida den skånska 

filmen på. Som arrangör kan Film i Skåne verka som en trygghet och framför allt som 

en distributör av utvalda kvalitetsfilmer med olika visningspaket som arrangörerna får 

tillgång till.  
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På samma sätt som filmfestivalerna fyllde behovet för den nationella filmen i Europa 

under mitten av 1900-talet att kunna hävda sig på den internationella marknaden fyller 

de regionala eventen samma funktion för den regionala filmkulturen som med hjälp av 

eventen kan hävda sig på den nationella marknaden i Sverige. Precis som när 

filmfestivalerna en gång startades och fungerade som ett sätt att framhäva nationen 

fungerar Film i Skånes event idag som ett sätt att framhäva regionen. Regionaliseringen 

innebär att det inte längre bara talas om en nationell filmkultur utan fler, mindre och 

regionala filmkulturer. De strävar så klart efter nationellt erkännande men genom att ha 

skapat ytterligare en nivå kan ett regionalt resurscentrum för film arbeta fristående och 

på egen hand skapa möjligheter för en internationell framgång utan att först gå genom 

en nationell sådan.  

 Elsaesser menar att en film kan ackumulera värde och högre status genom att 

visas på filmfestivaler.68 En film måste först och främst tas upp och visas av en festival 

för att kunna samla på sig det värde Elsaesser skriver om och på den punkten är den 

regionala eventkulturen en förutsättning för att det skall kunna ske. Eventen som Film i 

Skåne arrangerar har just den förmågan, att legitimera filmerna och ge dem värde som 

sedan också kan ta dessa filmer vidare ut på de större filmfestivalerna. I Film i Skånes 

verksamhetsberättelse står det skrivet att skånsk film visades på totalt 170 internationella 

festivaler i 40 länder på fyra kontinenter under 2011.69 De internationella framgångarna 

är ett kvitto på att det regionala projektet med visning och spridning varit fruktsamt.  

Film i Skåne har som mål att öka tillgängligheten för film åt allmänheten och 

deras ambition att skapa mötesplatser och driva nätverk är ett sätt att nå fram till det 

målet. Nätverken de skapar fungerar som en tillgång för enskilda arrangörer men också 

för Film i Skåne. Störst fokus ligger på att sprida och visa skånskproducerad film och 

där inkluderas även Film i Skånes roll som produktionscentrum för film. Film i Skåne 

har skapat ett nätverk som kan liknas vid det som Stringer, Elsaesser och de Valck kallar 

den internationella filmfestivalskretsen fast på en regional nivå. Nätverket har, precis 

som de Valck menar att filmfestivalerna i den internationella kretsen har, förmågan att 
                                                
68 Elsaesser, 2005, s 87. 
69 Film i Skåne, Verksamhetsberättelse 2011, s. 20. 
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kulturellt legitimera och skänka värde åt de filmer som visas samt i sin urvalsprocess 

förmågan att uppfatta kvalitet.  

Som flertalet filmforskare påtalat så har filmfestivalerna tillskrivits förmågan 

att kulturellt legitimera, skänka värde och uppfatta kvalitet när det gäller film. Film i 

Skåne använder denna förmåga hos ett event till sin verksamhets fördel genom att 

säkerställa att det finns en blomstrande eventkultur i Skåne. Eventkulturen hos Film i 

Skåne gynnar filmintresserade som genom de olika eventen får möjlighet att ta del av 

film på olika sätt. Filmskapare och andra filmarbetare i Skåne gynnas också av arbetet 

med event av olika slag, det blir en slags trygghet som innebär att de vet att det finns 

gott om visningsmöjligheter för den färdiga filmen. Film i Skånes ambition är att sprida 

kvalitetsfilm, hur det avgörs vilken film som håller hög kvalitet nog att visas är inte 

uttalat men det faktum att det finns event av olika slag som riktar sig till olika typer av 

filmer är en bra förutsättning för att olika typer av film skall finna sin plats någonstans 

genom något av de olika eventen. Dock kan det samtidigt finnas en fara i att som 

filmskapare förlita sig på Film i Skånes eventkultur som en slags garanti för visning och 

spridning. Som de Valck skriver så finns det två sätt att se på en filmfestivals positiva 

effekter för filmer och filmskapare eftersom de genom sin förmåga att stärka en films 

framgångar också kan verka som ett begränsande skyddsnät. Denna dubbla syn kan även 

appliceras på Film i Skånes eventkultur. Filmbranschen i Skåne blir på ett vis beroende 

av att eventkulturen i Film i Skåne finns och fortsätter att finnas eftersom den fångar upp 

många av de filmer som produceras. Skulle Film i Skåne få minskade bidrag och behöva 

skära ner på eventkulturen finns inte detta skyddsnät i lika stor grad och vad skulle då 

hända med den skånskproducerade filmen?  

 

5. Slutsats 

Nätverk och mötesplatser tycks vara nyckelorden i Film i Skånes verksamhet inom 

eventkulturen, det handlar om visning och spridning av film, möten och samtal kring 

film. CineSkåne är den största satsningen av dessa tre event och att driva CineSkåne är 
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tillsammans med målet att utveckla strategiska mötesplatser för film två av de tre 

viktigaste punkterna som sammanfattar vad samarbetet mellan Film i Skåne och 

kulturnämnden Region Skåne har gått ut på under tre år. Utvärderingen som Film i 

Skåne gjort visar på hur bolaget aktivt arbetat med området visning och spridning under 

rubriken samarbete och arrangemang.70  

Många av Film i Skånes event har som ambition att sprida och visa skånsk 

film. Deras arbete med att sprida och visa film kan därför ses som en produkt av eller 

som en förutsättning för att den regionala filmproduktionen skall kunna fortgå men även 

utvecklas. För att kunna arbeta med att visa och sprida film krävs det att det finns en 

fungerande filmproduktion och för att filmen som produceras skall nå framgångar krävs 

det att filmerna distribueras och visas. Genom att täcka alla leden från produktion till 

visning och event uppfyller Film i Skåne dessa krav samtidigt som de garanterar och 

främjar sin egen verksamhet. Om något led i kedjan produktion-distribution-visning 

skulle skäras ned på eller tas bort ur verksamheten skulle det förmodligen innebära 

svårigheter för Film i Skånes verksamhet och alla de som gynnas av den. Film i Skånes 

eventverksamhet är ju som sagt beroende av att det finns en stabil filmproduktion och 

vice versa och avbruten verksamhet i något av dessa led skulle kunna innebära en 

obalans i helheten. 

Slutsatsen som går att dra efter undersökningen av eventkulturen i Film i 

Skåne är att de på många sätt stärker och främjar sin egen verksamhet genom 

eventkulturen och det omfattande nätverk som skapas med eventverksamheten. Ju fler 

aktörer som kan inkluderas i Film i Skånes nätverk desto starkare blir deras position i 

filmbranschen både på regional och nationell nivå. Eventkulturen fångar också in redan 

aktiva och nya aktörer i filmbranschen vilket även det innebär en viktig positionering för 

Film i Skåne. Film i Skåne är spindeln i nätet och drar självklart stor nytta av det men 

genom eventkulturen blir det också tydligt vad de bidrar med till den skånska regionen 

och de människor som bor och verkar där. Det handlar till viss del om att upptäcka nya 

förmågor men också om att bereda vägen och trygga etablerade filmskapares framgång. 
                                                
70 Film i Skåne, Utvärdering av uppdragsöverenskommelse 2008-2011 mellan Film i Skåne och Region 
Skånes kulturnämnd, 2011, s. 9. 
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Viktigt att ha i åtanke är dock att Film i Skåne är, precis som de andra regionala 

resurscentrumen, beroende av fortsatt statlig, regional och kommunal finansiering. Även 

om debatten om detta hittills inte lett till negativa förändringar för Film i Skåne kommer 

det med all säkerhet fortsätta diskuteras och ifrågasättas. Blir det förändringar som leder 

till mindre finansiering får filmskapare, aktörer och deltagare som gynnats av Film i 

Skånes eventverksamhet i sin tur mindre del av kakan och mister samtidigt en del av den 

trygghet de förlitat sig på. 

Eventkulturen inom film är ett begrepp som i denna uppsats innefattat ett 

flertal olika former av filmevent. Det som dock kan ses som en gemensam nämnare hos 

de olika eventen är att de inte enbart är till för nöjes skull utan det är också ett tillfälle 

för marknadsföring, nätverkande och utveckling. En stad eller region kan marknadsföra 

sin filmproduktion genom att arrangera event för att där visa upp sin filmproduktion, 

bygga nätverk med viktiga aktörer och ta vara på den talang och förmåga som finns 

inom filmverksamheten som helhet. Den möjligheten ser Film i Skåne till att nyttja, till 

sin egen fördel såväl som för övriga inblandade. Eventbubblan i syd kan påstås vara ett 

skyddsnät som skapar konstgjorda framgångar i en egen skyddad värld men det är trots 

allt en verksamhet som, om den fortsätter utvecklas i samma takt, kommer kunna bidra 

med mycket till Filmsverige. 
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