
 Reaktor Sydost 

Styrelse: ja Kvinnor:    4 antal Män: 
 2 
antal Medelålder: 

56  
år 

Organisationsform: Ideell förening 

Styrdokument: 

Samverkansavtal Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och 
Regionförbundet i södra Småland om Reaktor Sydost. 2003-03-06. 
 
Samverkansavtal mellan regionförbunden ovan och Reaktor Sydost. 
2003-03-06. 

Antal anställda: 5,45 

Antal frilans/år: 0,5 

Arrangemang/ 
utställningar/ 
föreställningar per år 

Reaktor Sydost är ett resurscentrum för film och ung kommunikation med 
sju stycken anställda Filmkonsulenter.  
 
Reaktor Sydost bedriver ingen egen utbudsverksamhet utan stödjer t.ex. 
unga filmare i deras filmskapande, biografentreprenörer och föreningar i 
deras verksamhetsutveckling, kulturarbetare i deras filmberättande samt 
skolledare och pedagoger i deras skolutveckling. 
 
Detta gör att Reaktor inte kan redovisa uppgifter i punkterna nedan.  

Besökare/ deltagare: antal Varav barn & unga: antal     

Scen:  

Utställningslokal:   

Verkstad:  

Repetitionslokaler:   

Samverkar med: 

Region Blekinge 
Regionförbundet i Kalmar län 
Regionförbundet södra Småland 
Byteatern 
Regionteatern Blekinge Kronoberg 
Film och Mediepedagogik.se 
Dans i Sydost 
Emmaboda kommun 
Nybro kommun 
Lessebo kommun 
Ljungby kommun 
Mörbylånga kommun 
Mönsterås kommun 
Torsås kommun 
Tingsryds kommun 
Uppvidinge kommun 
Kalmar kommun 
Karlshamn kommun 
Karlskorna kommun 
Oskarshamns kommun 
Ronneby kommun 
Växjö kommun 
Älmhults kommun 
Kalmar Konstmuseum 
Växjö Konsthallen 
Kulturpedagogisktcentrum i Ronneby 
Kulturverkstan i Tingsryd 
Av-Media Kronoberg 
Av-Media Kalmar 
Av-Centralen i Karlskrona 
Länsbibliotek Sydost 
Regionbiblioteket i Kalmar län 
Länsmuseet i Kalmar län 



Blekinge läns museum 
Smålands Museum 
Kulturparken Småland 
Hemslöjden i Kronoberg 
Riksteatern i Kalmar län  
Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd 
Sagomuseet i Ljungby 
Berättarnätverket Sydost 
Växjö Energi AB 
Macken 
Linnéuniversitetet 
Blekinge Tekniska Högskola 
KulturKraft Syd 
Ölands dokumentärfilmsskola 
Gamleby folkhögskola 
Blekinge UPP 

Arrangörsföreningar: 

Cirkus i Glasriket 
Doc Lounge Kalmar 
Doc Lounge Växjö 
Film i Glasriket 
Folkets Bio Växjö  
Filmstudion Kalmar 
Växjö Filmfestival 
Muiskhuset BG 
Uffes källare 
Café Söderport 
Emmaboda Folkets Hus 
Norrhults Folkets Hus 
Åfors Folkets Hus 
Biografföreningen i Klavreström 
Fröseke Folkets Hus 
Skruv Folkets Hus 
Lindås Folkets Hus 
Åseda Folkets Hus 
Sävsjöström Folkets Hus 
Alsterbro Folkets Hus 
Alstermo Folkets Hus 
Älghults Folkets Hus 
Målerås Folkets Hus 
Kosta Folkets Hus 
Flygsfors Folkets Hus 
Folkan Nybro  
Braås IF 
Mönsterås IOGT-NTO 
Blomstermåla Folkets Hus 
Saga Oskarshamn Folkets Hus 
Tjust Bio Gamleby 
Biorio, Hultsfred IF 
Virserum bio IOGT-NTO 
Folkets Hus bio i Ankarsrum 
Folkets Hus Bio i Hovmantorp 
Metropol, Torsås 
Emmådalens Filmstudio 
Berga Samhällsförening 
Gräsgårds Bio Bygdeförening 
Degerhamns Bio 
Mörbylånga bio 
Borgholms bio 
Biolaxen, Mörrum Folkets Hus 
Metropol, Sölvesborg 



Olofström Folkets Hus 
Metropol, Karlshamn 
Centrumbion, Ronneby 
Moheda Bio 
Lammhults Folkets Hus 
Konga Bio 
Älmhults Folkets Hus 
Lessebo Folkets Hus 
Biograf Saga Svenska Bio Kalmar 
Tennisklubben i Hovmantorp 
Karlskrona Konsthall 
Grrl Tech 
Nätverket SIP 
Palladiums Vänner 

Omsättning: 3 700 tkr 

Egenfinansiering: 110 tkr 

  

    

 
 

Film och 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. 

 

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 högskola 

och universitet, kommuner, kulturverksamheter samt entreprenörer för att stärka barn och ungas 

kunskaper kring rörlig media. 

 

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

verkar på uppdrag av Svenska Filminstitutet och regionförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. 

 

Målgrupper 

Reaktor arbetar nästan uteslutande med vuxna som i sin tur har barn och unga som målgrupp, det är en 

utmaning att se till att det verkligen är ett barn- och ungdomsperspektiv som man utgår ifrån då barn 

och unga sällan själva kommer till tals i Reaktors verksamhet. 

 

• Film på fritid – Reaktor stöttar filmare som vill berätta en historia för en publik. Stödet lyfter på 

bredden genom växthusstöd och utvecklar på djupet genom talangutveckling.  

 

Att jobba med 25 kommuner gör att Reaktor måste finna smarta sätt att nå ut. Ofta blir det genom 

ungdomsnära vuxna som vi stödjer i deras arbete med unga filmare på skola och fritid. I åldern 19 

år och uppåt coachar Reaktor ofta filmaren direkt utan mellanhänder. 

 

• Film och mediepedagogik i skolan – Reaktor arbetar med att stödja skolor och kommuner som 

vill implementera långsiktiga modeller och samverkan kring estetiska lärprocesser. 

 

Reaktor jobbar sällan i klassrumssituation utan vi stödjer förskole-, grundskole, gymnasieskole-, 

och folkhögskole-, yrkeshögskole- och högskoleutbildningar genom konsultation och utbildning 

mot pedagoger och skolledare. 

 

Reaktor arbetar tätt med Linnéuniversitet, Blekinge Tekniska Högskola och Riksteatern i Kalmar 

län kring lärande, medier och estetiska lärprocesser. 

 



• Visningsentreprenörer – Reaktor stödjer biografer, filmklubbar, visningsorganisationer, 

föreningar och kommuner med kompetens kring biografutveckling, rättigheter och tillgänglig 

repertoar. Reaktor stöder även dessa i ansökningsprocesser mot statliga utvecklingsstöd för 

biografer. 

 

Mångfald 

Att bidra till att skapa arenor där fler röster får höras, där alla blir sedda och respekterade är Reaktors 

mål. Ambitionen är att arbeta långsiktigt med mångfaldsperspektivet inte bara i vår egen verksamhet, 

utan att även verka för att det lyfts fram hos alla våra samarbetspartners. 

 

Internationellt 

Sverige är unika i sina regionala resurscentrum för film. På europeisk nivå finns det i princip enbart 

utbyte inom Film och mediepedagogik och kring Kreativa näringar där film och datorspel ingår. 

Reaktor deltar i sådana sammanhang över tiden och har etablerade kontaktnät. Tillsammans med 

Kalmar Kommun driver Reaktor t.ex. Östersjöprojektet Creative learning environments  

– schools building competences to lead and learn in a rapidly changing world. 

 

Utvecklingssatsningar inom regionala kulturplaner 

 

• Frizon – Reaktor skulle vilja bidra till att skapa frizoner där det kan uppstå saker i stundens 

ingivelse. Frizonerna ska bygga på lusten i initiativ som växer underifrån. Konsulenter och 

institutioner jobbar ad hoc. När en ny kulturyttring uppstår som hamnar i mellan de etablerade 

måste vi ha stöd av en kulturstrateg som genom sin breda omvärldsbevakning ser detta och pekar 

in konsulenter och institutioner på det som händer. 

 

• ”10 % öppet sinne” – Vi behöver tänka att 10 % av våra anslag ska läggas på det okända. ”10 % 

öppet sinne” dessa rörliga pengar är möjlighetskapital som kan leda till nya utövare/upplevelser. 

Resultatet ska inte vara givet. Dessa 10 % används till att nya kulturutövare blir delaktiga och får 

utrymme i samhället. Ambitionen är att vi ger dem ett stöd utan att servera och därmed kväva. 

 
Utveckla verksamhet inom Reaktor 

 

• Film på fritiden – Att det ges större möjligheter för unga att göra sin röst hörd ser Reaktor 

som mycket viktigt, barn och unga har rätt till lika möjligheter att uttrycka sig genom film 

och andra medier oberoende av vilken kommun de är hemmahörande i. 

 

Reaktor ser ett behov av att bygga ut strukturerna på kommunal nivå kring film på fritiden. 

Att i samverkan med existerande satsningar lyfta fram och utveckla det som finns. Samt 

skapa sammanhang för att stärka det som bör finnas i samarbete med studieförbund, 

kommun, kulturskola, fritidsledare, samhällsförening etc. 

 
• Unga deltagarkulturer – Reaktor vill genom ung kommunikation stödja ungdomar i konsten 

att synliggöra sina åsikter och behov och på så sätt bli aktiva deltagare i samhällsdebatten. 

Vägen dit är lika viktig som sammanhanget. 

 

Reaktor arbetar ständigt med att stödja utvecklingen av ansökningar och projekt som 

inbegriper kulturprojekt för unga. Det är svårt att undvika när filmen och den rörliga bilden är 

så central i ungdomars uttrycksätt. Samarbeten Reaktor medverkar i dagsläget är re:elin (en 

förstudie som drivs av Elin Wägner-sällskapet med stöd från Växjö kommun), Grrl Tech samt 

att tillgängliggöra det muntliga berättandet på Sagomuseet i Ljungby. 

 

Reaktor har ett länsövergripande uppdrag att arbeta med ung kommunikation, men det har 

aldrig tillförts några medel att arbeta med frågan efter det att det treåriga projektet Subway 

avslutades. Reaktor önskar 500 000 kr för att kunna möta efterfrågan kring unga 

deltagarkulturer. 


