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Kultur Skåne; Barbro Roos, Kävlinge kommun; Göran Schmitz, Lomma kommun; och 
Lennart Helmbold, Media Evolution.



SAMMANFATTNING
Pilotprojektet Digital infrastruktur för rörlig bild Skåne har bidragit till att 
definiera behov, möjligheter och hinder för den digitala infrastrukturen för 
rörlig bild i Skåne. Projektet har även inneburit att deltagande parter/kommu-
ner fördjupat sig i dessa frågeställningar och fått värdefulla erfarenheter av att 
inkorporera digitala arrangemang i sin verksamhet. 

Intresset för vad den digitala tekniken för rörlig bild kan göra för att utveckla 
verksamheter och arrangemang har varit stort. Tester med flervägskommunika-
tion via internet mellan orter i Skåne har visat att det finns ett intresse för denna 
typ av upplevelse. Trots produktionsmässiga utmaningar var det angeläget för 
en lokal publik att ta del av digitala arrangemang såsom föreläsningar och film-
samtal.

Projekteringen av digitala visningsrum på bibliotek har gett insikt i vilka typer 
av verksamheter som kan rymmas i ett sådant rum. Att färdigställa digitala rum 
för rörlig bild med professionell kvalitet i offentliga lokaler såsom bibliotek ger 
möjlighet till verksamhetsutveckling och säkerställer att den mindre orten kan 
vara delaktig i tillgängliggörandet av demokrati, kultur och andra upplevelser, 
såväl som erbjuda ett större utbud till invånarna.

För att producera tjänster som är intressanta för utvecklandet av den digi-
tala infrastrukturen för rörlig bild, exempelvis olika former av lärande, är det 
nödvändigt att komma längre i utvecklingen av densamma. Plattformar för 
samverkan mellan användare och producenter där behov kan definieras och 
affärs modeller prövas är något som kan utvecklas vidare i framtiden i takt med 
att infrastrukturen för rörlig bild stärks.

En digital plattform för rörlig bild med ett urval av regionalt samproducerad 
kort- och dokumentärfilm är under utveckling. Plattformen bygger på existe-
rande lösningar för att visa rörlig bild digitalt genom streaming eller nedladd-
ning som knyts samman i en app med användarvänligt gränssnitt. I ett första 
skede görs  filmerna tillgängliga för skånska bibliotek men i framtiden kan 
användningsområdena utvidgas.

En återkommande fråga handlar om möjligheterna att få tillgång till en kraftfull 
och stabil uppkoppling för att både ta del av och sprida rörlig bild. Detta är i 
förlängningen en ekonomisk och politisk fråga för regionen såväl som för den 
enskilda kommunen. Ytterst handlar det om att hela Skåne ska vara attraktivt 
och livskraftigt.
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INLEDNING
Med start hösten 2010 inleddes pilotprojektet Digital infrastruktur för rörlig 
bild Skåne. Projektets syfte var att genom ett antal olika delprojekt pröva teknik, 
verksamheter och metoder för att utveckla den digitala infrastrukturen för rörlig 
bild i Skåne. Projektets långsiktiga mål var att på sikt bidra till skapandet av en 
framtida sammanhängande digital infrastruktur för spridning av film och rörlig 
bild såsom kulturupplevelser, lärande, demokrati och flervägskommunikation. 

Digital infrastruktur för rörlig bild Skåne har varit ett utvecklingsprojekt där 
fokus legat på själva processerna och de erfarenheter som har kunnat göras 
ut ifrån de olika delprojekten. De deltagande kommunernas möjlighet till 
kunskapsinhämtning och fördjupning i digitala frågor har varit lika viktigt som 
delprojektens resultat.

Film i Skåne har varit projektägare i samverkan med Kultur Skåne med stöd av 
Regionala Tillväxtnämnden och Region Skånes kulturnämnd. Film i Skåne har 
stått för samordnande projektledning och har genomfört pilotprojektet tillsam-
mans med kommunerna Kävlinge, Lomma, Skurup och Svalöv samt organisa-
tionen Media Evolution. Förutsättningarna har varit samverkan, där de enskilda 
delprojekten delvis har utformats och till viss del drivits av lokala och kommu-
nala företrädare.
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Delprojekten har varit:

• Tester med flervägskommunikation mellan orter i Skåne
• Projektering av digitala flexibla visningsrum på bibliotek
• Utforskande av möjligheter för lärande via en digital infrastruktur
• Projektering av en digital plattform för rörlig bild

I Skurup och Svalöv genomfördes tester med flervägskommunikation mellan 
orternas biografer. På Kävlinge och Lommas folkbibliotek projekterades flexibla 
digitala visningsrum. Media Evolution och projektet Framtidens lärande var 
samarbetspart i ett utforskande kring den digitala tekniken och infrastrukturens 
möjligheter i förhållande till ett lärande innehåll. En digital plattform för rörlig 
bild med fokus på Skåneproducerad kort- och dokumentärfilm har projekterats 
och kommer vara klar för implementering under 2013.

Visionen om offentliga digitala mötesplatser med möjlighet att visa en mångfald 
av upplevelser där det också är möjligt att dela innehåll och föra samtal genom 
teknik för flervägskommunikation har varit stark genom hela projektet. Nya vis-
ningsarenor och spridningsformer är viktiga för att göra kultur och andra upp-
levelser tillgängliga. Därmed blir skånska kommuner mer levande och attraktiva 
för såväl näringsidkare som enskilda personer och föreningar.

De erfarenheter pilotprojektet gjort och som redovisas nedan är en pusselbit i 
byggandet av en hållbar digital infrastruktur för rörlig bild i Skåne. Avsikten är 
att de olika delprojekten ska bidra med sina konkreta erfarenheter och inspirera 
till vidare arbete inom området. 

Parallella processer

Under pilotprojektets gång har flertalet initiativ med beröringspunkter till digi-
tal infrastruktur, digitalisering, verksamhetsutveckling och tillgängliggörande 
startats i Skåne. Region Skånes kulturnämnd har under perioden finansierat 
och drivit utvecklingen inom ett antal projekt med digitalisering och visualise-
ring som mål. Ett av dessa drivs av Teatercentrum Södra Regionen och handlar 
om att digitalisera och tillgängliggöra scenkonstproduktioner via internet. I ett 
annat utvecklar Malmö stadsbibliotek sina digitala produktioner och utsänd-
ningar av Inter nationell författarscen till att också spridas till fler bibliotek. Ett 
antal projekt som rör biblioteken som kulturhus där flera har fokus på rörlig 
bild pågår också. Film i Skåne har i samarbete med Riksteatern Skåne med stöd 
av Region Skånes kulturnämnd anordnat fortbildningsträffar för arrangörer 
inom området digitalt arrangörskap. 
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Även Film i Skånes spridningsprojekt CineSkåne med stöd av Region Skånes 
kulturnämnd, där bland annat Skåneproducerad film visas digitalt på en mängd 
orter i regionen, har breddats med nya visningsplatser och Folkets Bio Malmö/
Lund och ABF Skåne som samarbetspartners. Parallellt med pilotprojektet har 
Region Skånes kulturnämnd arbetat med att ta fram en regional strategi för 
digital kultur.

Området digital infrastruktur för rörlig bild är således i rörelse och under stark 
utveckling. Flera av de ovan nämnda projekten kommer att kunna spela in, 
berika och utveckla de erfarenheter pilotprojektet gjort. 

Pilotprojektet har också haft att förhålla sig till den snabba teknikutvecklingen 
med teknik som ständigt uppdateras och utvecklas. Därför är det inte möjligt 
att låsa fast de tekniska lösningar som projektet tittat på och använt sig av. 
Istället är det fruktbart att ständigt uppdatera sig på det tekniska området och 
att använda sig av expertis vid tekniska hänsynstaganden samt inventering och 
inköp av teknik för visning av rörlig bild och flervägskommunikation.
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I början av 2000-talet började det teknikskifte 
vi idag kan se på landets biografer där man går 
från analoga 35 mm projektorer till digitala 
2K projektorer1. I början av 2013 beräknas all 
film i biografdistribution ligga på hårddiskar. I 
dagsläget är alla biografer i Skåne utom tre digi-
taliserade eller igång med att digitalisera. Film 
i Skåne har sedan 2005 bedrivit nätverk inom 
området digital bio. I början var det främst för 
biografidkare men senare ökade intresset från 
kommunerna i Skåne och Kultur Skåne. Fokus 
låg på frågor kring vad digitaliseringen egent-
ligen innebär och på behovet av uppdatering 
inom området. 

Med detta som bakgrund blev det angeläget 
att göra en djupare undersökning kring hur det 
stod till med digitaliseringen och kunskapen 
kring denna i de skånska kommunerna. Tack 
vare medel från EU:s strukturfonder kunde 
Film i Skåne, i samarbete med Kultur Skåne och 
Enheten för regional utveckling, under 2009 
genomföra den strategiska undersökningen 
och rapporten ”Förslag till regional strategi 
för utveckling av infrastrukturen för spridning 
och tillgänglighet av digitalt förmedlad rörlig 
bild”2. Den blev en viktig grundsten för att få 
upp frågorna på dagordningen i många skån-
ska kommuner kring såväl utmaningarna som 
möjligheterna med digitaliseringen. Rappor-
ten konstaterade bland annat att behovet av 
kunskap om vad den digitala tekniken kan 
användas till var stort. Den betonade även möj-
ligheterna som det skånska fibernätet ger för 
förmedling av kultur och annat innehåll av sam-
hällsintresse. I sina slutsatser föreslog rappor-
ten medel till pilotprojekt inom digitala modell-
bibliotek, digital visning av rörlig bild, samt till 
kompetensutveckling kring digital teknik. 

Dessa förslag kunde förverkligas då Film 
i Skåne under 2010 fick möjlighet att starta 
förprojekteringen av ett mer praktiskt inriktat 
projekt – en följd av de frågeställningar och 

önskemål som framkom i ovan nämnda rap-
port. Med finansiering från Svenska Filminsti-
tutet, Regionala Tillväxtnämnden med stöd av 
Kultur Skåne startades pilotprojektet Digital 
infrastruktur för rörlig bild Skåne. Syftet var att 
få konkreta erfarenheter och fördjupad kunskap 
om digital teknik för rörlig bild.

Digital infrastruktur

Begreppet digital infrastruktur används ofta 
idag när man pratar om olika typer av digi-
talisering. För det mesta används begreppet 
för att beskriva tekniska förutsättningar som 
bandbredd på internet men det kan även stå för 
andra förutsättningar för att digitalt material 
ska kunna tillhandahållas på ett användbart 
sätt. Pilotprojektet har fokus på digital infra-
struktur i förhållande till förutsättningar att 
tillhandahålla – visa och sprida digital rörlig 
bild. Det kan konkret handla om digitala vis-
ningsrum på bibliotek, alltså fysiska platser där 
man kan ta emot och visa digitalt rörligt mate-
rial. Indirekt handlar pilotprojektet också om 
tekniska förutsättningar och möjlighet till en 
uppkoppling med hög kapacitet, eftersom detta 
i förlängningen behöver vara på plats. Pilot-
projektet med sina olika delprojekt har främst 
drivit utvecklingen från andra hållet: genom 
att skapa och testa verksamheter för digitalt 
förmedlad rörlig bild drivs också behoven av en 
teknisk utveckling fram och tydliggörs. För att 
möjliggöra distribution av rörlig bild med god 
visningskvalitet krävs en uppkoppling med 
hög kapacitet. En hög kapacitet kan definieras 
som 100 Mbit/s, vilket i praktiken är lika med 
fiber.  ■

BAKGRUND

1. 2K innebär en hög upplösning om minst 2000 bildpunkter och 
    krävs för att få visa de flesta filmbolagens nya filmtitlar.
2. www.filmiskane.se/om-film-i-skane/arkivet/rapporter.html
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FIBERNÄTET I SKÅNE
En återkommande fråga genom pilotpro-
jektet handlar om möjligheterna att få 
tillgång till en kraftfull och stabil nätupp-
koppling för att både ta del av och sprida 
rörlig bild. Detta är i förlängningen en 
ekonomisk och politisk fråga för regi-
onen såväl som för den enskilda kom-
munen. Ytterst handlar det om att hela 
Skåne ska vara attraktivt och livskraftigt. 

I Skåne finns ett väl utbyggt fibernät, det så 
kallade BAS-nätet. BAS står för Bredband åt 
alla i Skåne och är utbyggt till mer än 300 orter. 
Visionen om BAS är ett offentligt initiativ och 
bygger på samarbete mellan offentliga och pri-
vata aktörer. Tele2 upphandlades för att bygga, 
äga och driva de delar av nätet som ska finnas 
där stadsnät saknas. Nätet står nu öppet för alla 
aktörer på lika villkor och utgör en plattform för 
den fortsatta utbyggnaden och måluppfyllelsen 
av Skånes bredbandsstrategi3. Enligt denna ska 
95 procent av Skånes alla hushåll och arbets-
platser liksom samtliga skolor och offentliga 
inrättningar ha tillgång till bredband med en 
kapacitet på 100 Mbit/s år 2020. SkåNet, som 
ägs och drivs av Region Skåne och Kommunför-
bundet Skåne, samordnar planering, realise-
ring och utveckling av en öppen digital infra-
struktur i hela Skåne.

Fibernätet är särskilt lämpligt då stora 
mängder information, till exempel rörlig bild, 
ska skickas på ett säkert och stabilt sätt. Region 
Skåne har till exempel upphandlat utrymme i 
BAS-nätet för sjukvårdens behov. I ett internt 
nät inom fibernätet får alla enheter inom 
Region Skåne tillgång till säker och kraftfull 
kapacitet för att skicka och ta emot digitalt 
material.

En inledande tanke i pilotprojektet var att 
inom detta interna nät få möjlighet att forma 
ett separat virtuellt nät som kunde innehålla 
kultur, frågor relaterade till demokrati, 

medbestämmande, samhällsinformation etce-
tera. Detta nät skulle då kunna distribuera ett 
regionalt digitalt innehåll av rörlig bild till de 
enheter som valde att koppla in fiber, exem-
pelvis bibliotek och andra offentliga lokaler. 
Svårigheten visade sig dock vara att de enskilda 
kommunerna i Skåne har egna upphandlingar 
och egna interna nät. För att kunna skapa en 
digital infrastruktur där offentliga institutioner 
har möjlighet att ta del av ett sådant regionalt 
nätverk behöver regionen och kommunerna 
göra en gemensam upphandling av separat 
kapacitet i det redan befintliga interna nätet. 

En annan tanke som undersöktes var om det 
fanns möjlighet att köpa till extra kapacitet för 
de tillfällen då detta behövdes. Det visade sig 
att detta inte var möjligt inom rådande avtal på 
marknaden. Därför har de olika delprojekten 
fått lösa frågan om uppkoppling med hög kapa-
citet individuellt.

En fråga i förhållande till fibernätet i Skåne 
handlar om kostnader för att dra fiberkabel 
hela vägen fram till den lokal där det behövs. I 
stora delar av Skåne finns möjlighet att dra fiber 
direkt fram till slutkund ifrån den nod där fiber-
nätet slutar i kommunen. Detta innebär dock 
i många fall en stor kostnad för den enskilde, 
offentliga institutionen eller motsvarande. En 
kostnad som är svår att bära i dagsläget.

I ett större nationellt perspektiv aktualiseras 
frågan om digitalisering och anslutning till fiber 
genom regeringens agenda ”It i människans 
tjänst – en digital agenda för Sverige”4. Agen-
dan är en sammanhållen strategi som syftar 
till att statens befintliga resurser ska utnyttjas 
bättre. Den samordnar åtgärder på it-områ-
det inom till exempel säkerhet, infrastruktur, 
kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, 
användbarhet, standarder, entreprenörskap och 
inno vation. I Skåne pågår för närvarande arbe-
tet med att ta fram en skånsk digital agenda. 
Förhoppningen är att denna ska kunna bidra 

3.  Läs mer om bredband och strategin på www.skane.se/bredband.
4. www.regeringen.se/sb/d/14216/a/177256
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till att skapa tillgång till kraftfulla anslutningar 
via fiber för offentliga lokaler och konkretisera 
de mål för bredband som Region Skåne dragit 
upp. I förhållande till en digital infrastruktur för 
rörlig bild såsom kultur, upplevelser, demo-
krati och flervägskommunikation är det viktigt 
att man i utformandet av en digital agenda för 
Skåne tar in synpunkter och kunskap från aktö-
rer verksamma inom dessa områden.  ■
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FLERVÄGSKOMMUNIKATION
MELLAN ORTER I SKÅNE
Intresset för vad den digitala tekniken 
för rörlig bild kan göra för att utveckla 
verksamheter och arrangemang har varit 
stort. Tester med flervägskommunika-
tion via internet mellan orter i Skåne har 
visat att det finns ett stort intresse för 
denna typ av upplevelse. Trots produk-
tionsmässiga utmaningar var det en 
angelägen upplevelse för den deltagande 
publiken.

Tester med flervägskommunikation mellan 
orter i Skåne ska ses som ett led i att fördjupa 
kunskapen och skaffa konkreta erfarenheter om 
den digitala teknikens möjligheter för verk-
samhetsutveckling. Under en förprojektering 
utformade kommunerna Höganäs, Skurup och 
Svalöv tillsammans med Film i Skåne projekt-
planer för de aktiviteter kring flervägskommu-
nikation man ville genomföra på biografen i 
varje kommun.

Tre konkreta förslag utarbetades:

• Samarbete med BUFF (Barn- och ungdoms-
filmfestivalen) i Malmö där projektkommu-
nerna fick möjlighet att se en av festivalens 
filmer och efteråt diskutera filmen med 
regissören.

• Gemensamma föreläsningar tillsammans 
med filmutbildningarna på respektive orts 
folkhögskola.

• Författarprogram där publiken på de olika 
orterna skulle ges möjlighet att ställa frågor 
och delta i samtal med författare och övrig 
publik.

Testerna beräknade genomföras under loppet 
av ett år. Avsikten med testerna av flervägs-
kommunikation var dels att undersöka befintlig 
teknik men också kostnader och den mindre 
kommunens förutsättningar för att jobba med 
digitala arrangemang. Tanken var också att se i 

hur hög grad det var möjligt att skapa närvaro 
och delaktighet även om man inte rent fysiskt 
befann sig på samma plats som det händer, att 
undersöka publikens upplevelse. Av stor vikt för 
det samlade delprojektet var också att utforska 
den digitala teknikens möjligheter att bredda 
utbudet för offentliga visningslokaler. 

Kommunerna Höganäs, Skurup och Svalöv 
valdes ut därför att de i nära samarbete med 
sina biografer velat bredda kommunens film-
utbud och utveckla samarbetet kring biografen 
samt utforska den digitala tekniken. Dessvärre 
föll Höganäs kommun bort innan testerna 
satte igång på grund av tekniska skäl. De två 
kvarvarande biograferna i Skurup och Svalöv 
representerar olika driftsformer. Biografen Pal-
ladium i Svalöv, som tidigare var kommunägd 
och ur drift hade sålts till en privat entreprenör 
som tillsammans med en nybildad förening 
omvandlat biografen till ett kulturhus med bred 
verksamhet. Biografen heter numer Kulturhu-
set. Huset har 2K utrustning med stöd för 3D 
och förutom att se på film kan publiken också 
ta del av digitalt utsända operaföreställningar, 
konserter, idrottsevenemang med mera och en 
scen har byggts för att man ska kunna ta emot 
teaterbesök och arrangera live-konserter. Loka-
lerna hyrs också ut till föreningar och företag 
för möten och konferenser. 

I Skurup ägs och drivs biografen Biorama 
sedan slutet av 1990-talet av kommunen. Bio-
rama var den första kommunalt drivna biogra-
fen som utrustades med 2K utrustning. Bio-
grafen marknadsför sig som en familjebio och 
vänder sig till barnfamiljer, yngre tonåringar 
och äldre. Tillsammans med filmvisningarna 
utgör den digitalt förmedlade kulturen i form av 
musik, opera och teater själva kärnan i kommu-
nens kulturutbud.  En scen har byggts i lokalen 
som möjliggör olika liveframträdanden. Biogra-
fen hyrs också ut till det lokala näringslivet för 
konferenser och möten. 
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I båda orter finns det folkhögskolor särskilt 
kända för sina filmutbildningar. Under förpro-
jekteringen knöts dessa samman i arbetsgrup-
per tillsammans med biografföreståndaren och 
respektive orts kommunala företrädare. Ett rikt 
resultat har sprungit ur dessa samarbeten som 
både berör de faktiska testtillfällena men också 
annan gemensam verksamhet. I Skurup pågår 
ett långtgående samarbete mellan folkhögsko-
lan och kommunen som gäller visning av aktuell 
dokumentärfilm med gästande regissörer. I 
Svalöv har ett samarbete inletts där folkhögsko-
lans elever utbildat kommunens skolklasser i 
filmproduktion inom ramen för Skapande skola 
projekt.

Utgångspunkten för testerna med flervägs-
kommunikation var att de skulle vara på en 
nivå som skulle vara görbar både praktiskt 
och ekonomiskt för en mindre kommun med 
begränsade resurser. Då bland annat publikens 
upplevelse låg i fokus var det också av vikt att 
göra skarpa tester med inbjuden publik på plats.

Teknik för flervägs
kommunikation

Inledningsvis undersöktes vilken tillgänglig tek-
nik för flervägskommunikation inom en rimlig 
kostnad som fanns på marknaden. 

K
ul

tu
rh

us
et

 i S
va

lö
v.

 F
ot

o:
 S

ka
ne

.c
om

 ©
 P

el
le

 E
st

bo
rn

.



10

Produkter i prissegmentet under 100 000 kro-
nor kartlades och den videokonferenslösning 
som valdes för testerna var av märket Life Size 
Express. Videokonferenstekniken som sådan är 
standardiserad och är inte knuten till ett särskilt 
fabrikat. Life Size ansågs tillhöra budgetseg-
mentet och utmärkte sig genom effektiv kom-
primering och därmed lågt krav på bandbredd. 
Utrustningen marknadsfördes dessutom som 
mycket enkel i sitt handhavande, något som var 
viktigt för en lokal organisation utan tidigare 
erfarenhet av videokonferensteknik. Tekniken 
består av en box (hårdvara) och två kameror 
som kopplades in i det på biografen befintliga 
systemet och sedan mot internet. Utrustningen 
hyrdes in per tillfälle, en lösning som var den 
enda ekonomiskt hållbara. För att använda 
utrustningen krävdes att lokalen hade tillgång 
till internetuppkoppling för överföring av bild 
och ljud. I Skurup fanns det redan tillgång till 
fiber och i Svalöv beslöt man att ansluta biogra-
fen till fibernätet.

Test 1: Film och regissörssamtal

Det första testet var ett samarbete med BUFF i 
Malmö där en av festivalfilmerna visades sam-
tidigt på biograf Spegeln i Malmö, på Biorama 
i Skurup och på Kulturhuset i Svalöv. Filmen 
distribuerades till biograferna på hårddisk och 
ett regissörssamtal via Life Sizeutrustningen 
följde efter filmen. Publiken på respektive ort 
kunde både se och höra samt själv tilltala regis-
sören på plats i Malmö. Detta var ett avancerat 
första test med bild och ljud från tre platser 
samtidigt. Filmvisningen löpte på bra men vissa 
tekniska problem med svårigheter att koppla 
upp sig mot internet och problem med ljudet 
gjorde att regissörssamtalet inte blev så synkro-
niserat som avsett. Efter testet kunde ett antal 
viktiga erfarenheter identifieras. Dessa kunde 
sedan användas i nästa test.

Test 2: Föreläsning 

Vid det andra testet hölls en föreläsning på 
Kulturhuset i Svalöv av skådespelaren Simon J 
Berger som sändes till Biorama i Skurup. Publi-
ken i Svalöv kunde också se publiken i Skurup. 
Filmlinjerna vid folkhögskolorna på respektive 
ort var samarbetspartners och publik. Före-
läsningen upplevdes som mycket lyckad av 
publiken på båda ställen och det ställdes många 
frågor till föreläsaren. Tankar på framtida 
föreläsningssamarbeten med andra skolor, även 
internationellt, väcktes. Rent tekniskt märktes 
nu att de kameror som följde med videokon-
ferensutrustningen inte var tillräckligt bra. 
Bilden blev mörk och ljussättningen var därför 
avgörande. Till det sista testet beslöts att bättre 
kameror skulle hyras in.

Test 3: Författarsamtal

Två tidigare elever på folkhögskolornas skri-
varlinjer, författarna Amanda Svensson och 
Anna Jörgensdotter bjöds in för ett samtal på 
respektive ort med varandra och publiken. Även 
detta test var ett samarbete med folkhögsko-
lorna, denna gång med skrivarlinjerna. Det var 
ett produktionsmässigt utmanande test med två 
personer på scenen som skulle kommunicera 
med två andra personer på scen i en annan ort 
samt med sin egen och den andra ortens publik. 
Programmet drabbades av en del förseningar 
beroende på krånglande teknik där den ena 
orten fick ett mycket lågt ljud. Trots detta fick 
åtminstone publiken på ena orten behållning av 
samtalet författarna emellan. Detta tredje och 
sista test väckte en rad frågor kring produktion, 
regi, scenografi, kameravinklar och rollfördel-
ning.
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Slutsatser

Teknik

Ambitionen med testerna var att kunna komma 
fram till en rekommendation av teknik för fler-
vägskommunikation. Den snabba teknikutveck-
lingen gör det dock vanskligt att rekommendera 
en särskild utrustning. Däremot har testerna 
tydligt visat att fasta installationer är att före-
dra. Att hyra in teknik per gång och installera 
tar för lång tid och är tekniskt komplicerat. De 
videokonferenslösningar som utvecklats på 
marknaden under pilotprojektets gång är mjuk-
varubaserade och lättare att installera än den 
hårdvarubaserade utrustning projektet använde 
sig av. Prisbilden är också generellt lägre. Nyare 
videokonferensutrustning har också betydligt 
bättre kameror som ger ljusare bild av bättre 
kvalitet. Gemensamt för de videokonferenslös-
ningar för flervägskommunikation som finns 
idag, liksom när projektet inleddes, är att de 
är främst anpassade för det mindre rummet. 
I ett större rum är det svårare att kontrollera 
ljud, ljus och bild. Att arrangera för flervägs-
kommunikation i en stor lokal med hjälp av 
videokonferensutrustning kräver en högre grad 
av producerande än om man sitter ett fåtal 
personer i ett mindre rum. Tekniken som sådan 
är alltså avhängig av de rumsliga förhållandena 
och beroende av ett visst mått av produktion för 
att fungera ändamåls enligt i ett större rum med 
många människor.

Lokal organisation och samarbeten

Kommunerna har genom pilotprojektet utveck-
lat ett fruktbart samarbete med folkhögskolorna 
på orten och med varandra som kommuner. 
I Svalöv har pilotprojektet varit en möjlighet 
för kommunen att inleda ett samarbete med 
den entreprenör som driver biografen i Svalöv. 
Båda orter har också inlett samarbeten med 
folkhögskolorna, som de tidigare haft mycket 
liten kontakt med. Kommunerna ser framför 
sig att de kommer att fortsätta samarbetet med 
varandra i någon form även efter pilotprojektets 
avslutande.

Trots en förprojekteringstid där projektpla-
ner och rollfördelning gjordes upp var det svårt 
för kommunerna att hitta tid att jobba med ett 
projekt som låg utanför den ordinarie verksam-
heten. Det visade sig att arrangera för flervägs-
kommunikation där ny teknik är inblandad 
var mer krävande än beräknat. Det gällde både 
själva förberedelserna inför testerna men också 
under själva arrangemanget. Ett digitalt arrang-
emang av detta slag innehåller fler moment än 
ett vanligt arrangemang och kräver en tydligare 
rollfördelning och något längre förberedelsetid. 
Generellt upplevde de kommunala organisa-
tionerna att det var svårt att prioritera tid för 
förberedelser inför testen och att tekniken var 
ett stressande moment.

I Skurup och Svalöv formulerades behov av 
ett externt producentled som kan anlitas för att 
göra arrangemang för flervägskommunikation. 
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Detta skulle kunna vara en framtida nisch 
för skånska produktionsbolag. För att kom-
munernas kostnader för externt producerade 
arrangemang ska bli rimliga krävs dock att 
deras omfattning ökar. En viktig följdfråga efter 
testerna var vilken nivå man kan och vill lägga 
sig på för arrangemang med flervägskommuni-
kation i en mindre kommun med begränsade 
resurser. Det skulle kunna tänkas att arrange-
mang för flervägskommunikation kan hållas på 
olika nivåer, beroende på vilken sorts upple-
velse det är. För en biografidkare som behöver 
ta betalt av sin publik är ett välproducerat 
arrangemang av vikt. För exempelvis kunskaps-
utbyte där större grupper delar på en föreläsare 
kan produktionsnivån och därmed kringkostna-
derna hamna på en lägre nivå. 

Publikens upplevelse

Efter testerna gjordes utvärderande intervjuer 
bland publiken och även en enkätundersök-
ning. Detta gav vid handen att det fanns ett 
stort intresse för att ta del av och vara delaktig 
i ett utvidgat utbud av kultur, föreläsningar och 
andra upplevelser. Även vid de tillfällen som 
tekniken krånglade var publiken överseende 
och försökte fokusera mer på själva upplevel-
sen än tekniken. När tekniken fungerade som 
den skulle blev publiken absorberad i själva 
samtalet och så engagerade i ämnet att man 
inte tänkte så mycket på att den man pratade 
med bara fanns med på vita duken. Generellt 
tyckte publiken det var spännande att vara med 
om något nytt och såg stora möjligheter med 
flervägskommunikationen när väl tekniken 
satt sig. Flera poängterade också miljömässiga 
aspekter, tillgänglighet och den mindre ortens 
möjlighet att ta del av ett bredare utbud av 
kultur arrangemang.

Slutsatser

• Flervägskommunikation är en möjlighet 
för biografer eller andra digitala rum att 
utveckla och bredda sin verksamhet. För 
att det ska vara ekonomiskt intressant för 
biograferna, genom att kunna ta ut avgifter, 
måste teknik och produktion ligga på en 
hög nivå. För produktioner med lägre profil 
kan enklare lösningar hittas.

• Fasta tekniska lösningar för flervägskom-
munikation är att föredra och mjukvaru-
baserad utrustning framför hårdvarubase-
rad.

• Det fanns ett stort intresse hos publiken att 
ta del av ett större utbud och att inter agera 
via flervägskommunikation. Det fanns 
överseende med krånglande teknik så länge 
innehållet var relativt välproducerat.

• Att arrangera för flervägskommunikation i 
en större mörk lokal såsom biograf kräver 
extra ljussättning, längre förberedelsetid 
och en noggrant planerad produktion där 
man planerar kameravinkel, bildutsnitt, 
rollfördelning och regi.

• Kontroll av den internetuppkoppling som 
finns i lokalen är viktig. Den ska både klara 
de krav på uppkopplingshastighet som 
utrustningen kräver och vara fri från brand-
väggar som hindrar trafik.

• Ett producentled och/eller en fortbildning 
i produktion för flervägskommunikation är 
önskvärt för den mindre kommunen.  ■
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DIGITALA FLEXIBLA
VISNINGSRUM PÅ BIBLIOTEK
Projekteringen av digitala visningsrum 
på bibliotek har gett insikt i vilka typer 
av verksamheter som kan rymmas i ett 
sådant rum. Att färdigställa digitala rum 
för rörlig bild med professionell kvalitet 
i offentliga lokaler såsom bibliotek ger 
möjlighet till verksamhetsutveckling och 
säkerställer att den mindre orten kan 
vara delaktig i tillgängliggörandet av 
demokrati, kultur och andra upplevelser, 
såväl som erbjuda ett större utbud till 
invånarna.

Biblioteken i Kävlinge och Lomma kommun har 
ingått i en process där man i samverkan med 
Film i Skåne projekterat och färdigställt digitala 
visningsrum. Färdigställandet har möjliggjorts 
bland annat tack vare medel från Region Skånes 

kulturnämnd. Utgångspunkten har varit de 
möjligheter som digitaliseringen ger för visu-
alisering och tillgänglighet i offentliga lokaler. 
Tanken bakom detta delprojekt var att tillsam-
mans med två bibliotek med sinsemellan olika 
förutsättningar undersöka hur man kan arbeta 
med att ta fram ett digitalt visningsrum på 
bibliotek. Frågan kring vad ett digitalt visnings-
rum på bibliotek kunde vara och innehålla var 
central, liksom hur man skulle kunna behålla 
lokalernas flexibilitet. Ansatsen var undersö-
kande till sin karaktär och målet var att genom 
processen dra lärdomar som kunde komma 
andra bibliotek och offentliga lokaler tillgodo.

Biblioteken i Kävlinge och Lomma skiljer sig 
något åt, vilket gjorde dem särskilt intressanta 
att utforska då det gav möjlighet att följa två pro-
cesser med olika förutsättningar och startpunkter. 
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Utgångspunkter 
och förutsättningar

Biblioteket i Kävlinge hade redan en omfat-
tande verksamhet inom rörlig bild och visade 
bland annat film för föräldralediga, knattebio 
och filmer på temat ”läs boken, se filmen”. Bibli-
oteket hade också ett särskilt avgränsat rum 
med enkel teknik och inredning avsatt för detta 
ändamål. Rummet delades med annan kommu-
nal verksamhet såsom Kulturskolan. Biblioteket 
arbetade alltså redan brett med rörlig bild i sin 
verksamhet och hade identifierat ett antal behov 
av breddat och utökat innehåll som kunde möj-
liggöras med hjälp av ny digital teknik. 

Utmaningen i Kävlinge var främst att under-
söka hur det befintliga rummet kunde omvand-
las till en attraktiv och modern mötesplats för 
digitalt förmedlad bild samtidigt som rummets 
flexibilitet behölls. Utgångspunkten var att det 
fortfarande skulle kunna rymma andra verk-
samheter än de direkt biblioteksrelaterade och 
även vara möjligt att hyra ut på en kommersiell 
basis till exempelvis ortens företagare. Önskan 
var att rummet skulle uppgraderas med pro-
fessionell teknik för ljud och bild och att den 
rumsliga gestaltningen skulle möjliggöra en 
flexibilitet där man kunde växla mellan bland 
annat filmvisningar, föredrag, flervägskommu-
nikation, satellitsändningar, lärande och olika  

 
former av samtal. Dessutom skulle lokalen fort-
farande kunna fungera för samutnyttjande med 
andra verksamheter.

Lomma bibliotek består av ett öppet rum 
och bedrev endast begränsad verksamhet inom 
rörlig bild. Här gavs möjlighet att utforska hur 
man kunde implementera ett digitalt visnings-
rum som kunde rymmas inom den ordinarie 
verksamheten och på en öppen biblioteksyta 
som behövde vara flexibel. Målet var att skapa 
ett ”rum i rummet” med en flexibilitet som 
möjliggjorde annan verksamhet de tider det 
inte var digitala visningar. Eftersom bibliotekets 
verksamhet rymde mycket lite rörlig bild lades 
stort fokus på att tillsammans med invånarna i 
Lomma undersöka vad ett digitalt visningsrum 
på bibliotek skulle rymma och visa. Genom att 
jobba med referensgrupper ville man dels för-
ankra det digitala visningsrummet i kommunen 
men framförallt gemensamt fundera på rum-
mets innehåll och funktioner.

Kävlinge bibliotek

Inom ramen för projekteringen på Kävlinge 
bibliotek bjöds tre olika arkitektfirmor in som 
fick presentera sin vision av och koncept för ett 
digitalt visningsrum på Kävlinge bibliotek. 
Arkitektfirmorna ombads att utforma förslag 
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med tanke på flexibilitet, möjlighet att applicera 
på andra platser och hållbar men specifik 
design. För flexibilitetsaspekterna behövde 
rummet vara lätt att hantera och möblera om, 
flera olika sorters verksamheter rymmas och 
hålla för ett brett spann av målgrupper, från 
barn till seniorverksamhet.

Uppdraget gick i enlighet med Kävlinge 
biblioteks önskemål till en arkitektfirma som 
sedan tidigare hade stor erfarenhet av att jobba 
med offentliga miljöer och som också jobbat 
specifikt med bibliotek. En teknisk konsult med 
lång erfarenhet av AV-teknik och med nätverks-
kompetens kopplades också in. Med utgångs-
punkt i den befintliga verksamheten i rummet 
och med sikte på ett breddat utbud och flexibi-
litet tog arkitekten och bibliotekschefen fram 
ett underlag och kostnadsförslag för rumsliga 
förändringar. Den tekniska konsulten komplet-
terade med en beskrivning och kostnadsbild för 
den utrustning som behövdes för att säkra en 
god och komplett digital visningsmiljö. Något 
av stor vikt var tekniska lösningar som gjorde 
utrustningen enkel att manövrera och också 
lättillgänglig för service och felsökning. Detta 
var viktiga aspekter eftersom utrustningen 
skulle styras av bibliotekets befintliga personal 
och delvis användas på kvällstider då det är 

svårt att få service på anläggningen. Möjlighet 
till fjärrstyrning från den part som skulle ha 
anläggningens serviceavtal var därför en viktig 
komponent i det tekniska underlag som togs fram.

Det förslag på rumsliga förändringar som 
presenterades tog fasta på rummets behov 
av flexibla lösningar för olika scenarier men 
också på akustiken och skapandet av en känsla 
som andades omtanke och experimentlusta. 
Eftersom rummet i en mycket tidigare verk-
samhet varit bassäng och av vissa fortfarande 
kallas ”Bassängen” inspirerades arkitekten till 
ett vattentema med olika nyanser av blått på 
väggar och golv. En ny och i taket infälld belys-
ning med möjlighet att dimma och framförallt 
med funktion för att tändas upp separat i olika 
delar av rummet, gjorde att belysningen kunde 
anpassas till olika typer av arrangemang. För att 
förbättra rummets akustik togs det gamla taket 
bort, vilket gjorde att man kunde höja taket och 
därmed fick mer rymd, och särskilda ljuddäm-
pande takplattor sattes in. Akustiken förbätt-
rades också av nya textila plattor på golvet. 
Rummets möjlighet att möblera upp för 70 sitt-
platser behölls liksom de klädda och stapelbara 
stolar verksamheten sedan tidigare förfogade 
över. Dessa kan enkelt möbleras om, staplas och 
plockas undan efter ett arrangemang.
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AKTIVERANDE

Aktivera idéer man inte vet något om

Berättande sagorum

Boktrailers

Bygga en portal

Information om Lomma

Del av helhetsarrangemang

Använda platsen ute och inne

Demokratiutveckling

Dialog

DIGITALT RÅD

Samrådsforum för föreningar som vill arrangera digitalt

Dokumentärer

DOKUMENTÄRFILMFESTIVAL

Dubbelriktad kommunikation

FILM

FILMWORKSHOPS

Filmfestival

Filosofiska rummet på duk i Lomma

FÖREDRAG

GEMENSKAP

Globalt – lokalt möte

Göra det omöjliga möjligt

Göra film

IDÉUTBYTE

Interaktiva litteraturtips

INTERAKTIVITET

Kombination av 2D- och 3D-performance

KONST

KONSTUTSTÄLLNING

Konstvideo

Kontakt med politiker/andra orter/länder

KUNSKAP

Kvalitetsfilm från hela världen

LIVE
LOKALT ANPASSAT

Lustfylld fortbildning

Lyfta in olika sinnen, engagemang och tematik

Maffigt utbud 

MERVÄRDE

Mångfald MÄNNISKOR

Möte unga äldre

Mötesplats – tillgänglighet

Mötesplats ung: temakvällar

Nya kulturupplevelser i Lomma

Opera/direktsänt

Samarbeten

Samlingsplats

Show and Tell – visualisering

Teaterföreställning

Upplevelser av stor internationell kultur

Regionala kulturupplevelser

Utbyte med andra orter

YouTube – cook along tillsammans

ELDSJÄLAR

BRAINSTORM FRÅN WORKSHOP PÅ LOMMA BIBLIOTEK
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Förslaget omfattade även den entré som 
används för att nå visningsrummet samt ett 
mindre rum i anslutning. Implementeringen av 
konceptet i dessa delar sprids över några år då 
kostnaderna måste spridas. Det mindre rummet 
planeras bli ett rum särskilt anpassat för barn 
med en flexibel skärm för visning av digitalt 
material sittande, stående eller liggande. I 
framtiden återstår också att hitta en bekvämare 
typ av stol som samtidigt är lätt att flytta och är 
stapelbar.

Med allt på plats planerar Kävlinge bibliotek 
att utveckla nya verksamheter såsom att ta del 
av det liveutbud av satellitsända kulturevene-
mang som finns, en ”riksdagshörna” live från 
riksdagen där Kävlingebor kan ställa frågor till 
sina riksdagspersoner och möjligheter att ta del 
av författarsamtal på olika sätt. Lokalen kom-
mer framöver att ha uppkoppling mot internet 
och utrustning för att ta emot satellitsändningar 
och delta i flervägskommunikation.

Lomma bibliotek

På Lomma bibliotek samlades genom ett 
upprop från bibliotekschefen en referensgrupp 
med bred representation inom kommunen. 
Företrädare från föreningslivet såsom Lomma 
konstförening, Lomma museiförening, Folkets 
Hus och Parker i Lomma och ABF tillsammans 
med företrädare från kommunen, företagarför-
eningen och enskilda medborgare med särskilt 
intresse för rörlig bild, exempelvis filmare sam-
lades under fem tillfällen våren 2012. 

Tanken med de tre träffar och två work-
shopar som hölls var att så öppet som möjligt 
närma sig tanken på ett digitalt visningsrum 
på bibliotek, vad är det, vad kan det vara, vad 
kan man göra där, vad vill man visa? Inte minst 
behövde frågan angående vilka i kommunen 
som var intresserade av att medverka och 
bidra till en digital visningsmiljö på biblioteket 
undersökas. Ett digitalt visningsrum innebär 

ett nytt verksamhetsområde för biblioteket 
utan att några egentliga resurser tillförts för att 
kunna jobba med det. Ett gott samarbete med 
föreningsliv, näringsliv och enskilda personer 
som på olika sätt vill engagera sig var därför en 
viktig komponent i arbetet med att projektera 
ett digitalt visningsrum på Lomma bibliotek. 
Det bedömdes också viktigt att förankra och 
få Lommas befolkning att känna sig delaktig i 
en ny verksamhet i kommunen i en öppen och 
transparent process.

Parallellt med referensgruppens arbete kopp-
lades samma arkitektfirma och tekniska konsult 
som redan var igång med projekteringen av det 
digitala rummet på Kävlinge bibliotek in. 
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Den största rumsliga utmaningen var att finna den 
bäst lämpade platsen för ett flexibelt visningsrum 
inom ramen för det stora öppna rum som 
Lomma bibliotek består av. Platsen skulle fung-
era både med avseende på installation av teknik 
och med tanke på inredningsmässiga lösningar 
såsom mörkläggningar och möjlighet att skapa 
”ett rum i rummet”. När en plats som fungerade 
väl ur båda aspekter var definierad inledde arki-
tekten sitt arbete att i samråd med biblioteket 
titta på alternativ för sittplatser, akustik, mörk-
läggning, färgsättning och hur en känsla för ett 
rum i rummet kunde skapas. Samtidigt inleddes 
samtal med kommunens tekniska förvaltning 
angående det förändringsarbete som behövde 
ske i lokalen. 

Referensgruppens arbete med att ta fram för-
slag och idéer för vad det digitala rummet skulle 
visa och vilken roll rummet skulle spela i det 
lokala kulturlivet samlades ihop och fungerade 
som underlag för såväl den tekniska specifika-
tion som togs fram som för arkitektens förslag 
kring rumsliga lösningar. Bredden på vad man 
ville skulle visas och hända i det digitala rum-
met var stor. Från att göra eget digitalt material, 
såsom boktrailers, kortfilm och Lommahistorik 
till att anordna filmfestivaler och samtala med 
andra orter. Gemensamma var dock tankarna 
kring att det digitala visningsrummet skulle 
vara: tillgängligt, till för alla åldrar, lokalt 

anpassat, bredda kulturutbudet i Lomma och 
möjliggöra möten av olika slag, lokalt som globalt.

Liksom i Kävlinge tog den tekniska konsul-
ten utifrån underlaget om vad man önskade 
visa och göra i rummet, fram en beskrivning av 
lämplig teknik och en kostnadsbild. Rummet 
beräknades kunna rymma ungefär 70 sittande 
personer. Lomma bibliotek har den fördelen att 
det i direkt anslutning till biblioteket finns en 
restaurang. Denna verksamhet var omedelbart 
intresserad av att samarbeta med biblioteket 
vid tillfällen då det kunde vara intressant att 
servera något litet att äta och dricka, exempelvis 
vid långa program med paus såsom livesänd 
opera och teaterföreställningar.

Det förslag som arkitekten tog fram på rums-
liga lösningar bestod huvudsakligen av ett stort 
draperi som lätt kunde dras fram och undan 
för att både rama in ett rum i rummet men 
som också delvis fungerade som mörkläggning 
och akustiklösning. Draperiet var i mörkblått 
för att ta upp havet som ligger precis utanför 
biblioteket. Eftersom rummet är mycket högt 
i tak undersöktes olika möjligheter till grad-
ängsittning. Förutsättningen var att gradängen 
skulle kunna fällas ihop och flyttas undan efter 
en visning. En sådan lösning visade sig dock 
inte var möjlig inom den kostnadsram rummet 
hade, utan beräknas kunna installeras först 
under kommande år.
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De klädda stapelbara stolar biblioteket sedan 
tidigare hade fungerade dock väl att använda 
i ett inledningsskede. När det inte är visning 
kan man med några enkla handgrepp återställa 
rummet till sin vanliga karaktär och verksamhet.

I underlaget till upphandling av teknik ingick 
för Lommas del även ljus och ett styrsystem. 
Detta för att bidra till känslan av ett rum i rum-
met och ge möjlighet att skapa olika stämningar 
vid olika scenarier. Även myggor och handmik-
rofoner var inkluderade för att säkerställa bra 
ljud vid föreläsningar, regissörssamtal och lik-
nande. Liksom Kävlinge planerar Lomma att ta 
del av det livesända utbud som finns per satellit 
och utrustning för detta är installerad liksom 
internetuppkoppling som möjliggör visning av 
exempelvis streamat material och flervägskom-
munikation. 

I rummets nästa steg ligger installationen av 
ett tygtak med LED-belysning som ska fungera 
både som mörkläggning och akustiklösning och 
som dessutom är stämningsskapande. Liksom 
draperiet ska detta också lätt kunna dras undan 
och tas fram när det är visningar och liknande. 
Många av de tankar och idéer som kom upp 

under referensgruppsmötena kommer att 
utvecklas på plats när rummet står klart. Biblio-
teket planerar en filmklubb för unga där ungdo-
marna själva sköter programsättning, visningar 
av lokalt producerad film med regissörssamtal, 
sändningar av opera och ett samarbete med en 
skola i Lomma där eleverna gör film själva och 
visar på biblioteket som en festival.

Sammanfattning 
och slutsatser

Kävlinge och Lomma bibliotek har arbetat fram 
sina digitala visningsrum utifrån olika förutsätt-
ningar och önskemål. För Kävlinges del utgick 
man ifrån befintlig verksamhet och hade på så 
sätt en klar bild av vad man ville visa och vilka 
olika sorters verksamheter som kunde rymmas 
i rummet. Lomma å sin sida jobbade under en 
ganska lång tid med referensgrupper och för-
ankring för att få fram ett underlag för teknik-
behov och rumsliga förändringar som behövdes 
för att skapa ett digitalt rum. Trots detta landade 
biblioteken på ungefär samma behov av teknik. 
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Det som främst skiljde åt var det som var 
baserat på rummens olika förutsättningar till 
förmedling, där Lomma hade ett öppet rum 
med högt i tak och Kävlinge ett slutet rum med 
lägre i tak. Det är därför viktigt att i varje enskilt 
fall göra den rumsliga bedömningen utifrån 
de individuella förutsättningar som finns. Den 
rumsliga analysen styr tillsammans med valet 
av innehåll vilken teknik som behöver installe-
ras.

En önskan om flexibilitet för samutnyttjande 
av lokalerna har varit en ambition i projekte-
ringen. Inledningsvis fanns det tankar på att ha 
flexibel teknik som skulle kunna riktas åt olika 
håll i rummen, med ett antal olika visningsytor 
och sittmöjligheter. Denna typ av flexibilitet 
visade sig dock varken ändamålsenlig eller 
önskvärd ur tekniskt perspektiv. Genom samråd 
med tekniska konsulter stod det klart att dagens 
visningsteknik fungerar bäst när den är fast 
installerad på en plats. En fast installation gör 
att risken för att inställningar ändras och något 
går sönder minskas avsevärt. Dessutom undvi-
ker man komplicerad sladdragning. Istället har 
flexibilitetsfokuset legat på hur lokalerna med 
enkla medel kan förändras för att passa olika 
verksamheter. 

Frågorna kring vad ett digitalt visningsrum 
kan vara och innehålla har utforskats i förhål-
lande till Kävlinge och Lommas bibliotek. Det är 
dock inte självklart eller önskvärt att detta ska 
appliceras rakt av på andra offentliga lokaler 
där digitala visningsrum ska skapas. Det är 
istället av vikt att grundligt och noggrant på ett 
lokalt plan utforska och slå fast en målsättning 
för innehåll och användning innan man börjar 
själva projekteringen av ett digitalt visnings-
rum.

Några generella slutsatser följer nedan. 
För mer specifika råd, tips och underlag kring 
skapandet av digitala visningsrum i Lomma och 
Kävlinge se www.filmiskane.se/dvr.

• Det är av största vikt att det görs en nog-
grann förstudie där rummets innehåll 
och användningsområden samt mål för 
verksamheten formuleras. Detta är själva 
grunden för hur rummet kan utformas och 
vilken teknik som behövs. 

• En framkomlig väg för förankring och idéer 
var att arbeta brett med referensgrupper. 
I dessa grupper ingick föreningar och 
organisationer som har en verksamhet de 
kan utveckla med hjälp av digital teknik. 
Dessa kan sedan bli samarbetspartners för 
att fylla rummet med aktivitet och innehåll 
som är relevant för orten.

• Inventera kompetens i kommunen med 
avseende på hur det går att jobba med 
rumsliga aspekter – arkitektkompetens och 
tekniska aspekter – AV-kompetens.

• Involvera IT-avdelning, fastighetskontor 
(motsvarande) och upphandlingsenhet på 
ett tidigt stadium. Fastighetskontoret för 
eventuella byggnationer och installationer. 
IT-avdelningen för att kontrollera möjlig-
het till uppkoppling med hög hastighet i 
lokalen. Upphandlingsenheten för att göra 
korrekta upphandlingar enligt LOU.

• Ta fasta på tillgänglighetsaspekter, akustik 
och mörkläggning.  ■
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FRAMTIDENS LÄRANDE

För att producera tjänster som är 
intressanta för utvecklandet av den 
digitala infrastrukturen för rörlig bild, 
exempelvis olika former av lärande, 
är det nödvändigt att komma längre i 
utvecklingen av densamma. Plattformar 
för samverkan mellan användare och 
producenter där behov kan definieras 
och affärs modeller prövas är något som 
kan utvecklas vidare i framtiden i takt 
med att infrastrukturen för rörlig bild 
stärks.

Tillsammans med Media Evolution och pro-
jektet Framtidens lärande har pilotprojektet 
utforskat möjligheter för flexibelt lärande i 
en digital infrastruktur för rörlig bild. Media 
Evolution är ett medlemskluster och en med-

lemsorganisation som jobbar för att stärka 
innovation och tillväxt i södra Sveriges medie-
branscher. Projektet Framtidens lärande vill 
utveckla nya former för lärande genom digitala 
verktyg och har tillsammans med Region Skåne, 
Landstinget i Blekinge, Malmö högskola och 
Helsingborgs Stad utvecklat en webbplattform 
för informellt lärande riktad mot vårdpersonal. 
Begreppet framtidens lärande kan generellt 
definieras som organisationers möjligheter till 
olika typer av lärande möjliggjorda av den digi-
tala utvecklingen.

 Delprojektets fokus var att titta på koncept-
utveckling för de möjligheter som tillgång till 
digitala visningsrum med uppkoppling erbjuder 
flexibelt lärande. Det fanns ett stort intresse 
från Framtidens lärande kring möjligheter 
för flervägskommunikation i en lärande form. 
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Eftersom tester kring flervägskommunikation 
också var en del av pilotprojektet kunde vi där 
pröva att hålla en föreläsning digitalt förmedlad 
till en annan ort med möjlighet till interaktiv-
itet. Erfarenheter från detta test ställde frågor 
kring olika typer av andra innehåll för en digital 
infrastruktur och digitala offentliga lokaler 
såsom biografer och bibliotek. Kopplingen in 
mot Media Evolutions verksamheter kring kul-
turella och kreativa näringar i förhållande till 
lärande ledde fram till en workshop med en bre-
dare ansats än vad som inledningsvis var tänkt. 
Att titta närmare på ett mångsidigt innehåll, 
inte enbart lärande, för en digital infrastruktur 
för rörlig bild som innefattar offentliga digitala 
visningsrum med stor duk, bra ljud och en bra 
uppkoppling mot internet. 

En inbjudan att delta i denna workshop gick 
ut till Media Evolutions medlemmar och Film i 
Skånes nätverk. Frågorna som ställdes i inbju-
dan var bland annat hur kulturella och kreativa 
näringar kunde bidra till utvecklingen av inne-
håll och tjänster för ett digitalt visningsrum. 
Vilka tänkbara produkter, tjänster och affärs-
möjligheter kan utvecklas inom en sådan digital 
infrastruktur? Målet för workshopen var att 
konkretisera fyra idéer för innehåll, tjänster och 
produkter med affärsmöjligheter för en digital 
infrastruktur för rörlig bild.

Under en eftermiddag samlades tjugo per-
soner från ett brett spektra av företag inom 
medie branscherna, kommunala tjänstemän, 
biografägare, bibliotekarier, arrangörsfören-
ingar, högskolan och regionala utvecklare. 
Utgångspunkter för samtalen som fördes grupp-
vis var behov, innehåll och affärsmöjligheter

De olika grupperna landade på olika grader 
av konkretisering av affärsmöjligheter. Lika 
viktigt som konkretisering var dock att börja 
samtalet, att lyfta frågan, inventera behov, 
intresse och möjligheter. 

Behoven av delaktighet, utbyte, upplevelser 
och kunskap definierades och vikten av att inne-
håll för en digital infrastruktur för rörlig bild 
riktas mot dessa behov underströks. Förslag på 
innehåll som kunde förpackas och distribueras 
var olika typer av samtal, dokumentärfilmer, 
föreställningar, litterära uppläsningar, politisk 
debatt, videokonst och experimentell film. Att 
det finns grupper som särskilt kan gagnas av 
möjligheten att ta del av ett digitalt utbud från 
en annan ort eller land diskuterades också. Som 
exempel nämndes papperslösa, interner, sjuka 
och människor med ett annat modersmål än 
svenska.

Workshopen kan ses som ett försök att defi-
niera behov av och tankar om innehåll för en 
digital infrastruktur för rörlig bild av en sam-
manslutning av användare och producenter. I 
takt med att digitala visningsrum av olika slag 
utvecklas kommer frågan om vilket innehåll det 
finns behov av aktualiseras.  ■
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En digital plattform för rörlig bild med 
ett urval av regionalt samproducerad 
kort- och dokumentärfilm är under 
utveckling. Plattformen bygger på exis-
terande lösningar för att visa rörlig bild 
digitalt genom streaming eller nedladd-
ning som knyts samman i en app med 
användarvänligt gränssnitt. I ett första 
skede kommer filmerna tillgängliggöras 
för skånska bibliotek men i framtiden 
kan användningsområdena utvidgas.

Sedan starten 1995 har Film i Skåne samprodu-
cerat cirka 400 kort-och dokumentärfilmer och 
flera av filmerna har spridits och visats på fes-
tivaler över hela världen. Det har däremot varit 
svårare för den vanlige filmintresserade med-
borgaren att ta del av dessa filmer då distribu-
tionen av framförallt kortfilm inte är tillräckligt 
lönsam för att spridning till biograf och andra 
offentliga visningslokaler ska kunna utvecklas. 
Många av filmerna visas kanske bara en gång i 
TV och missar man det tillfället så finns det små 
möjligheter att ta del av dessa. För att skapa 
bättre tillgänglighet till dessa filmer och för-
enkla för visningsarrangörer att genomföra fes-
tivaler, visningsdagar med regissörer med mera 
kom en del av pilotprojektet att riktas mot att ta 
fram en digital plattform som dels skulle kunna 
samla informationen om filmerna och dessutom 
erbjuda digital visning av dessa.

Under projektets gång prövades idén om 
att även annat innehåll än film skulle kunna 
samlas under en digital plattform. Bland annat 
genomfördes samtidigt ett flertal andra projekt 
som rörde digitalisering av bland annat dans 
och teater. Det visade sig dock att det inte fanns 
någon önskan att bygga en sådan gemensam 
regional kulturplattform för digitalt innehåll.

Efter olika tester beslöt pilotprojektet att 
utnyttja internettjänsten Vimeo till att fungera 
både som arkiv och uppspelningsmotor. För 

en mycket låg årskostnad får man ett ”pro”-
konto som rymmer ungefär 100 timmar film i 
HD-kvalitet. Detta konto kan också utökas för 
en låg kostnad. Genom att kombinera Vimeo 
tjänsten med en sökbar databas som länkas 
till filmerna kommer man att tekniskt kunna 
genomföra den ”digitala plattformen”. Arbets-
namnet för projektet är Film i Skåne Play.

Det som är mest kostnadskrävande är 
överföringen av filmerna till ett digitalt for-
mat som sedan ska laddas upp till det digitala 
arkivet samt att modifiera användarverktygen 
så att databas och filmarkiv integreras på ett 
användarvänligt vis i en app. Vid författandet 
av denna rapport har cirka 50 filmer digitali-
serats och laddats upp till det digitala arkivet. 
Förhandlingen kring ersättning till filmernas 
övriga rättighetsinnehavare och omfattning av 
visning återstår också. Film i Skåne planerar att 
förverkliga Film i Skåne Play under 2013.  ■

DIGITAL PLATTFORM 
FÖR RÖRLIG BILD
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KONFERENS
Som en del av pilotprojektets redovis-
ning anordnade Film i Skåne i slutet av 
maj 2012 konferensen ”När Metropoli-
tan kom till byn – digital infrastruktur 
för kultur, upplevelser och fördjupad 
demokrati”. Konferensen hade som syfte 
att samla ihop de erfarenheter projektet 
gjort dittills men hade också för avsikt 
att bidra med infallsvinklar och inspi-
ration på utvecklingen av den digitala 
infrastrukturen för rörlig bild från andra 
håll.

Konferensen riktade sig till kommunala och 
regionala politiker, tjänstemän inom kultur- 
och näringslivssektorn, biografidkare, bibliotek 
och riksteaterföreningar och samlade strax över 
hundra deltagare. Spridningen på deltagare 
var stor där i stort sett alla inbjudna kategorier 
var representerade. Utöver dessa kom det även 
deltagare från nationella organisationer som 
Svenska Filminstitutet och Folkets Hus och 
Parker. Frågan kring hur den digitala tekniken 
och infrastrukturen kan användas för att bredda 
utbudet i såväl stora som små kommuner var 
uppenbarligen högst intressant för många. 

Förutom en presentation av de olika delpro-
jekten redovisade ovan deltog en mängd talare 
under dagen. Pontus Lindberg, ordförande i 
Regionala Tillväxtnämnden inledde konferen-
sen och betonade de möjligheter som Skåne har 
att möta framtiden som en dynamisk region 
med såväl en god och väl fungerande infrastruk-
tur bestående av vägar och kollektivtrafik som 
en väl fungerande digital infrastruktur. 

SkåNets VD Christer Lannestam berät-
tade om SkåNet och BAS-nätet. I Skåne finns 
den digitala basinfrastrukturen på plats men 
kopplingen av fiber hela vägen fram till de 
enskilda hushållen/offentliga institutionerna 
och kostnader för detta är inte löst. I Skånes 
bredbandstrategi är målet att 95 procent av alla 

hushåll och 100 procent av Skånes skolor och 
offentliga institutioner ska ha tillgång till minst 
100 Mbit/s. Detta innebär i princip fiber direkt 
in till lokalen. Christer Lannestams analys var 
att det finns en låsning där utvecklingen av den 
digitala infrastrukturen är ett ”no mans land” 
mellan de stora telekombolagen och de som 
behöver den för att utveckla verksamheter och 
formulera behov. Ingen vill eller kan i dagsläget 
ta kostnaderna.

Mats Erixon från Kungliga tekniska högsko-
lan i Stockholm talade om sin vision ”Kultur-
nät Sverige” ett rikstäckande fibernät som ska 
distribuera kultur, utbildning och samhälls-
tjänster till och från orter. Det finns en mängd 
olika fibernät över hela landet som skulle kunna 
kopplas samman i ett rikstäckande nät. Viljan 
och kraften att koppla samman dessa saknas 
dock. Det som ska till för att ett riksnät ska 
fungera är att det finns politiskt vilja som driver 
på och är beredd att stödja denna tanke. Finns 
det ett samhällsbeslut så måste själva driften 
hanteras och de stora bolagen måste vara med. 
Här kan regionala lösningar och samarbeten gå 
före och visa vägen för resten av landet. Mats 
Erixon avslutade med att berätta om de pla-
ner som finns mellan Riksteatern och Svenska 
Filminsitutet på att gemensamt driva fram ett 
riksnät till nytta för sina respektive branscher. 
Förhoppningen är att infrastrukturen ska kunna 
skötas av det akademiska nätet Sunet eller en 
liknande organisation.

Göran Carlsson från Frekvens Produktion 
talade om projektet Digitalteatern.se, ett projekt 
som utvecklas med stöd av Post- och Tele-
styrelsen. Digitalteatern.se handlar om att göra 
scenkonst tillgänglig för alla, inklusive personer 
med olika funktionshinder och även för de som 
inte bor nära scenkonstinstitutioner. Under ett 
drygt år har man utvecklat en digital plattform 
där i första hand de teaterföreställningar som 
Frekvens produktion själva har tillgång och 
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rättigheter att visa kommer att läggas upp. 
Efter hand är tanken att plattformen digital-
teatern.se även ska rymma digitaliserad scen-
konst från andra producenter, exempelvis 
teatrarna själva eller andra produktionsbolag. 
Plattformen är främst riktad till privatperso-
ner men finns en efterfrågan så kan det öppna 
möjligheter även för distribution till offentliga 
institutioner. En betalningsfunktion kommer 
att vara kopplad till plattformen.

Johan Törnqvist från Live Cinema berättade 
om sin affärsidé som handlar om att livesända 
olika typer av arrangemang till biografer, i 
första hand konserter och musikaler men även 
andra typer av material såsom sändningar från 
mässor och liknande. Också andra lokaler än 
biografer men som har digital utrustning kan 
komma ifråga för dessa sändningar. Distributio-
nen kommer inledningsvis ske via satellit men 
förhoppningen är att i framtiden kunna distri-
buera över internet. Live Cinema förhandlar om 
rättigheter och producerar sedan evenemanget 
och levererar det till berörd biografägare som 
betalar en procentsats på biljettintäkten för att 
ta del av sändningen.

Dagen avslutades med en paneldebatt där 
ovanstående talare deltog. Publiken kunde 

också ställa frågor till panelen. Sammanfatt-
ningsvis konstaterades att det behövs mod 
och vilja för att för att på allvar genomföra 
satsningar inom den digitala infrastrukturen. 
Licenser, royalties och upphovsrätt var en 
annan fråga som lyftes. Det är svårt och det 
kostar pengar. Här behövs en strukturföränd-
ring i de avtal som skrivs i dagsläget men också 
en modell, en standard för hur man i efterhand 
kan ersätta upphovspersoner för rättigheter för 
digitala visningar, både för visning för privata 
användare och för visning i offentlig lokal. 

Panelen pekade på att fiberresurser finns (i 
Skåne), men de leder inte hela vägen ut till slut-
kunderna eftersom det inte är tillräckligt eko-
nomiskt intressant för de stora kommersiella 
aktörerna. Nu förändras det digitala landskapet 
snabbt; såväl användare, användning, försälj-
ning, upphovsrätter, som hur man ska distri-
buera etcetera. Affärsmodellerna har dock inte 
förändrats i samma snabba takt och här finns 
en utmaning för aktörerna på marknaden.  ■
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SLUTSATSER
Som många andra utvecklingsprojekt har detta mött både större möjligheter och 
större utmaningar än vad som inledningsvis kunde förutses. Förhoppningen är 
att projektet nu när det är avslutat kan bidra till det kunskapsbygge som krävs 
för att på allvar utveckla den skånska digitala infrastrukturen för rörlig bild 
samt att projektets erfarenheter kan vara utgångspunkt för vidare insatser.

• Det fanns ett stort intresse bland publiken för flervägskommunikation mel-
lan orter. Ett behov av fortbildning eller producentled hos arrangör ssidan 
identifierades också då själva producerandet av flervägskommunikation 
kräver mer än ett vanligt arrangemang. 

• Digitala visningsrum på bibliotek utvecklar bibliotekens verksamhet och 
ökar bibliotekets roll som mötesplats. Möjligheter att visa digital rörlig bild 
med god kvalitet även på den mindre orten utan biograf stärker den digitala 
infrastrukturen för rörlig bild i Skåne.

• Lärande och annat innehåll för en framtida digital infrastruktur för rör-
lig bild kan utvecklas genom möten mellan producenter och användare. 
Behoven behöver dock formuleras tydligare innan producentledet kan pröva 
affärsmässigheten i nya produkter. 

• Frågan om tillgång till fiber för offentliga lokaler i hela Skåne är angelägen 
för möjligheterna att ta del av och vara delaktig i ett större utbud av digitala 
upplevelser såsom kultur, lärande, demokrati och flervägskommunikation.
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BUDGET

BUDGET Total budget för 
samtliga projekt

PILOTPROJEKT                     

resultat

REGION SKÅNES 
KULTURNÄMND 

resultat

KOMMUNER 

resultat 

TOTALT

KOSTNADER (tkr)

Flervägskommunikation mellan orter 660 103 60 138 301
Externa kostnader i pilotprojektet 150 103
Interna kostnader kommuner 450 138
Lönekostnader 60
Lokaler 36
Fiberanslutning Svalöv 30
Arrangemangskostnader 12
Hyra videokonferensutrustning 16
Tekniska konsulter 26
Teknik 24
Dokumentation 22
Övrigt 15
Flervägskommunikation test under BUFF 60 60

DVR Kävlinge 825 126 300 350 776
Externa kostnader i pilotprojektet 175 126
Teknik 300 300
Arkitekt 116
Teknisk konsult 10
Lönekostnader 50 50
Rumsliga förändringar/renovering 300 300

DVR Lomma 700 500 200 700
Teknik 380
Arkitekt 45
Teknisk konsult 7
Lönekostnader 111
Inredning 51 89
Projektledning 17

Digital plattform/gränssnitt 70 150 150
Workshop Framtidens lärande 50 12 12
Externa kostnader i pilotprojektet 40 2
Interna kostnader Mediaevolution 10 10

Konferens + rapport 60 96 96
Teknikutveckling 130 95 65
Projektledning Pilotprojektet 375 428 428

Projektövergripnade interna kostnader 196 196 196
Arbetstid Film i Skåne 130 130 130
Arbetstid Kultur Skåne 66 66 66

Summa kostnad 3 066 1 206 860 688 2 724

FINANSIERING (tkr)

Film i Skåne 130 130 130
Region Skånes kulturnämnd 926 66 860 926
Media Evolution 10 10 10
Lokal medfinansiering kommuner 1000 688 688
Regionala tillväxtnämnden Skåne 1000 1000 1000
Summa Finansiering 3 066 1 206 860 688 2 754

Pilotprojektet har utvidgats efter hand och samordnats med andra insatser. Utöver pilot-
projektets budget, markerad nedan, har Region Skånes kulturnämnd beviljat särskilda 
medel till teknikinköp för de digitala visningsrummen på Kävlinge och Lomma biblio-
tek samt för tekniktest under Barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö. Nedan 
beskrivs budget och utfall tillsammans med de övriga insatserna.

* Den differens som finns mellan budget och resultat är skillnaden mellan förväntad och 
   faktiskt insats för de kommuner som deltog i testerna med dubbelriktad kommunikation.

*



Film i Skåne är ett regionägt 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 och Svenska Filminstitutet. Sedan 
2009 ingår Film i Skåne i koncernen Business Region Skåne. filmiskane.se


