
Sydsvensk strategi för 
audiovisuell produktion



UPPDRAGET
SYFTE

• Strategin ska utveckla Sydsveriges position och att bana väg för 
att stärka förutsättningarna för ökad audiovisuell produktion 

• Ringa in vision och strategiska prioriteringar  

• Utveckla sydsvenska förutsättningar och samverkansmodeller för 
ökad produktion 

• Stimulera till ökad tillväxt, attraktionskraft, såväl som att stärka 
Sydsveriges synlighet nationellt och internationellt och bidra till 
konstnärlig utveckling



UPPDRAGET
AVGRÄNSNINGAR OCH INRIKTNING 

• Vision och målsättningar 10 år, målsättningar under varje 
insatsområde med fokus på de kommande 5 åren 

• Audiovisuell produktion - film- och tv-produktion och öppnar även 
upp för strategiska synergier 

• Audivisuella verk - huvudsakligen avser spelfilm, dokumentärfilm, 
dramaserie och dokumentärserie oavsett visningsfönster 

• Indirekta framgångsfaktorer för starka produktionsförutsättningar 

• Primär målgrupp för strategin är film- och audiovisuella 
verksamheter 



HÅLLBARHET
SOCIAL, EKOLOGISK, EKONOMISK

• Utgår från de Globala Målen för hållbar utveckling (agenda 2030) 

• Hållbar och grön produktion 

• Ekologisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga 
och materiella resurser 

• Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt 
inkluderande, jämställt och dynamiskt samhälle 

• Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att ekonomiska system 
och tillväxt inte ska stå i vägen för ekologisk och social hållbarhet 



VISION
2023-2033

Sydsveriges sex regioner utvecklar tillsammans området audiovisuell produktion 
för ett stärkt varumärke och en gemensam identitet. Det sydsvenska samarbetet 
skapar dynamiska, attraktiva och hållbara förutsättningar som bidrar till en 
tillväxt av regionernas branscher och en konstnärlig utveckling.



VISION 

• 2033 ska den audiovisuella produktionen ha ökat i hela Sydsverige, det ska vara enkelt att 
producera och att välja film och audiovisuell produktion som försörjning och karriärväg. 
Sydsverige har genom stärkt samverkan på området flyttat fram sin position inom konstnärlig 
utveckling. Den ökade produktionsvolymen har lett till tydliga tillväxteffekter även inom andra 
branscher än audiovisuell produktion.  

• 2033 ska den audiovisuella sektorn nationellt och internationellt uppmärksamma Sydsverige 
som attraktiv plats för produktion. Sydsverige ska vara känt för ett dynamiskt 
produktionslandskap med många kreatörer och en rik flora av nya berättelser.  

• 2033 ska Sydsverige som audiovisuell nod bidra till en god livsmiljö för invånarna i de 
sydsvenska regionerna genom en stärkt identitet och attraktionskraft. 



• Marknadsföra Sydsverige och underlätta för produktioner 

• Utbildning och kompetensförsörjning på en dynamisk och växande arbetsmarknad  

• Konstnärlig utveckling och starka strukturer för talanger 

• Stöd till affärsutveckling och finansiering av produktion 

STRATEGISKA PRIORITERINGAR 2023–2028



Marknadsföra Sydsverige och underlätta 
för produktioner

I Sydsverige, 

• är Southern Sweden Film Commission den samordnande aktören för aU 
marknadsföra regionen naVonellt och internaVonellt för aU aUrahera produkVoner  

• finns goda strukturer som underläUar för inkommande produkVoner på såväl 
regional som kommunal nivå   

• finns aktörer och bolag som flexibelt kan bistå inkommande produkVoner med 
service, nätverk och tjänsteförmedling 

• sker strategiska satsningar inom desVnaVonsutveckling och fikVonsturism för aU 
stärka marknadsföringen av Sydsverige som en region för audiovisuell produkVon

Foto: Visit Småland



Utbildning och kompetensförsörjning på 
en dynamisk och växande arbetsmarknad 

I Sydsverige, 

• kan personer med kvalificerad kompetens leva och verka med de sex sydregionerna seU 
som en arbetsmarknad 

• finns god Vllgång Vll kvalificerad personal för professionella produkVoner och 
kontaktvägar för aU samordna kompetensen 

• finns goda möjligheter och vägar för aU personer på området ska kunna 
kompetensutveckla och stärka sina kunskaper och yrkesroller 

• finns utbildningar kopplade Vll audiovisuell produkVon med både bredd och spets som 
håller god internaVonell nivå och som samverkar med branscherna för aU vara relevanta  

• finns en strategisk samverkan mellan utbildningar såväl som andra aktörer för aU skapa 
en heltäckande kompetensförsörjning som Vllgängliggörs för de sydsvenska regionerna 

Foto: Skurup Folkhögskola Filmlinjen



Konstnärlig utveckling och starka 
strukturer för talanger

I Sydsverige, 

• samverkar regionerna för aU bidra Vll en starkare helhet av talangutveckling med både 
bredd och spets  

• främjar talangutvecklingen nya generaVoner och bygger grunden för eU dynamiskt 
audiovisuellt produkVonslandskap med en mångfald av röster och beräUelser  

• finns en tydlig trappa via talangutveckling mot professionell nivå som bidrar Vll en hög 
konstnärlig nivå  

• finns möjlighet för kreatörer aU uZorska, skapa kontakter och arbeta med innovaVva 
metoder för aU utvecklas och vara relevanta i de föränderliga audiovisuella branscherna  

• främjar talangutvecklingen samverkan med professionella utövare och produkVonsbolag 

Foto: Nattljus (Jasmin Kooijman)



Stöd till affärsutveckling och finansiering 
av produktion

I Sydsverige, 

• finns möjligheter aU finansiera professionell produkVon interregionalt genom 
en flexibel sydsvensk samfinansieringsmodell  

• ger finansiering av audiovisuella verk upphov Vll en större produkVonsvolym 
som förbäUrar arbetsmarknaden och bidrar Vll ekonomisk Vllväxt  

• finns det goda förutsäUningar för olika typer av bolag inom audiovisuell 
produkVon aU affärsutveckla sin verksamhet för aU möta framVda möjligheter 
och utmaningar  

• finns det flera evenemang, mötesplatser och filmfesVvaler som är av relevans 
för aktörer och bolag och bidrar Vll dess utveckling inom de audiovisuella 
produkVonsbranscherna

Foto: Carl Film Forum



MODELL FÖR SAMVERKAN

•  En dynamisk och långsiktig modell för samverkan 

• Olika nivåer av omfattning och samverkan - en 
trappstegsmodell där varje region bidrar till arbetet efter var 
och ens förutsättningar 

• Varje trappsteg indikerar en ambitionsnivå och inte en 
uppställning av specifika insatser  

• Regionerna får inom modellen utveckla sin egen kompetens 
och sin ”spets” - men som i samverkan bidrar till ett starkare 
Sydsverige i sin helhet 

NIVÅER AV SAMVERKAN



MODELL FÖR SAMVERKAN
NIVÅER AV SAMVERKAN

Nivåer för regionerna att gå in i samverkansarbetet med 
produktion:  

• Nivå 1. Främjar audiovisuellt skapande och deltar i det 
gemensamma samverkansarbetet 

• Nivå 2. Utvecklar strategisk kapacitet för audiovisuell 
produktion inom utvalda områden 

• Nivå. 3 Stärker kapaciteten på flertalet områden för att 
skapa nav för produktion 

• Modellen lägger en grund för att utveckla och stärka 
ambitioner över tid



MODELL FÖR SAMVERKAN

• Bygga vidare på befintliga strukturer för sydsvensk samverkan 

• Strategin beskriver övergripande ett ramverk för organiseringen och 
inte en specifikation av resurser 

• Strategin ger öppning för regionerna att göra egna val  

• Vissa insatser är kopplade till resursförstärkningar medan andra kan 
genomföras med befintliga resurser men i än mer aktiv samverkan 

• Beredningsgruppen för film inom RSS ges mandat att hantera frågor 
kopplade till audiovisuell produktion och filmnäring

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING



MODELL FÖR SAMVERKAN

Marknadsföra Sydsverige och underlätta för produktioner 

• Southern Sweden Film Commission utgör en befintlig struktur där de sex 
sydsvenska regionerna samverkar och där Sydsverige står som varumärke och 
avsändare, nyckelaktör för samordningen. 

Utbildning och kompetensförsörjning på en dynamisk och växande arbetsmarknad 

• Området kräver en strategisk samverkan mellan flera olika aktörer med koppling 
till utbildning och kompetens 

• Yrkesnämnden  

• En tvärsektoriell arbetsgrupp skapas inom ramverket för Southern Sweden Film 
Commission

Ramverk för genomförande utifrån de strategiska prioriteringarna



MODELL FÖR SAMVERKAN

Konstnärlig utveckling och starka strukturer för talanger 

• Arbetsgruppen för talangutveckling kopplad till Regionsamverkan Sydsveriges 
beredningsgrupp för film viktig för samverkan 

• Samverkan utvecklas och utökas genom större gemensamma sydsvenska satsningar  

Stöd till affärsutveckling och finansiering av produktion 

• Utifrån målsättningarna om att stärka finansiering av professionell produktion i hela 
Sydsverige en ny modell för interregional samfinansiering som utgår från Film i Skånes 
kompetens och administration men i interregional samverkan  

Ramverk för genomförande utifrån de strategiska prioriteringarna



HANDLINGSPLAN

• Detaljkonstruktionen av genomförande och organisation 

behöver, efter att strategin antagits i sin helhet, 

konkretiseras i en handlingsplan 

• En utgångspunkt för handlingsplanen ska vara att 

identifiera varje regions nivå i trappstegen och insatser 

kopplade till denna. 

• Detta arbete bör ta vid så snart strategin är beslutad 



TIDSPLAN

• Remisstid i de sydsvenska regionerna aug – okt 

• Beslut i Regionala utvecklingsutskottet 18 nov 

• Beslut i Kulturutskottet 25 nov 

• Beslut i styrelsen 8 dec


