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Regional strategi för utveckling av infrastrukturen för
spridning och tillgänglighet av digitalt förmedlad rörlig bild

Sammanfattning

Framväxten av alternativa visningsfönster för film, ändrade konsumtionsvanor, utvecklingen
av ny digital teknik för visning och spridning av rörlig bild, samt en ökad
marknadskoncentration inom filmbranschen, har på olika sätt förändrat förutsättningarna för
att visa film. Det är mot denna bakgrund projektet ”Regional strategi för utveckling av
infrastrukturen för spridning och tillgänglighet av digitalt förmedlad rörlig bild” vuxit fram.
Projektets uppdrag har varit att i dialog med branschens aktörer och andra intressenter
formulera en regional strategi och handlingsplan för hur man på regional nivå ska möta
denna radikalt förändrade situation. I strategin skall åtgärder presenteras som syftar till att
hela Skåne i framtiden garanteras tillgång till ett brett utbud av digitalt förmedlade rörliga
bilder i professionella offentliga visningsrum där teknikens möjligheter till ett brett
användningsområde tas tillvara.

Projektets genomförande

För att få kunskap om hur kommuner och biografer i Skåne ser på frågor kopplade till rörlig
bild har projektet bl.a. använt sig av enkäter. En kortare enkät har även skickats ut till de
större regionala kulturinstitutionerna för att ta reda på om intresse finns för att direktsända
produktioner för offentlig visning.  Som en del i omvärldsanalysen har även besök och
intervjuer gjorts i ett urval skånska kommuner. Vidare har samtal förts med företrädare för
regionala och statliga institutioner. Regelbundna möten med projektets styrgrupp, arbetsgrupp
och referensgrupp har gett projektet en fast struktur och bidragit med värdefulla synpunkter
och kunskap.
Under våren 2009 när enkäterna skickades ut till kommuner och biografer var det många som
yrvaket konstaterade att frågor kopplade till den digitala tekniken inte var något de haft
anledning att reflektera över. Många svarade också att de inte visste hur de skulle förhålla sig
till de frågor som ställdes. Om samma frågor skulle ställas idag, skulle svaren förmodligen se
helt annorlunda ut. Bara det att frågorna har ställts, har bidragit till att samtal och diskussioner
kommit igång och att medvetenheten om frågor kopplade till digital teknik och rörlig bild
ökat.

Den digitala tekniken innebär både möjligheter och hot

Den nya digitala tekniken innebär både möjligheter och hot. När tekniken väl är på plats har
den många fördelar. Rätt använd kan tekniken bidra till att attraktiva mötesplatser skapas
kring ett digitalt kulturinnehåll. Teknikens användningsområde är inte heller begränsat till
kulturområdet. Genom teknikens potential för interaktivitet öppnas även möjligheter för
näringsliv, utbildning och föreningsliv.
Glädjen över alla möjligheter fördunklas dock av att projektionstekniken är dyr att installera.
Utan offentligt stöd kan biografer på mindre orter tvingas lägga ner sin verksamhet. Den dag
de stora filmbolagen väljer att enbart distribuera sina filmer digitalt gäller det att ha en
utrustning på plats som uppfyller de krav bolagen enats om skall gälla för att deras filmer ska
få visas (projektorer med en lägsta upplösning på 2K).  Annars kommer du som biografidkare
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inte att kunna visa några aktuella filmer. Att framställa 35 mm analoga filmkopior är dyrt och
kommer helt att ersättas av de betydligt billigare digitala kopiorna.
Men digitaliseringen är inte något som enbart berör en enskild biograf.  Frågan är mycket
större än så. Det handlar om hur framtidens mötesplatser ska se ut och om vilket innehåll de
ska ha. Det handlar också om teknikens möjligheter i stort och om samhällsutveckling. Ytterst
handlar det om att skapa förutsättningar för en levande landsbygd och ett livskraftigt Skåne.

Öppenhet

Vi står inför ett tekniskt paradigmskifte som vi inte riktigt vet vad det kommer att innebära.
Det gäller att möta tekniken med stor öppenhet. En öppenhet som också måste avspegla de
offentliga stödinsatser som utformas. Ett av målområdena i Region Skånes kulturpolitiska
program ”Öppna landskap – konst och kultur i Skåne” är Den nya kartan. Ett annat är
Mångfald, öppenhet och tillgänglighet. De förslag till insatser som presenteras inom projektet
överensstämmer väl med de intentioner och målformuleringar som anges i det kulturpolitiska
programmet och den till programmet knutna handlingsplanen. Styrande för projektet har
också visionen om ett livskraftigt Skåne varit, så som den formulerats i Regionalt
utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 (RUP).

Identifierade insatsområden och förslag till insatser

Under projektets gång har ett antal insatsområden identifierats och utifrån dessa har ett antal
förslag till regionala insatser för att utveckla strukturen för digitalt förmedlad rörlig bild
formulerats. Nedan följer en beskrivning av vilka dessa insatsområden är och hur förslagen
till insatser ser ut.

Regionalt fibernät för distribution av digitalt kulturellt innehåll

Distribution av digitalt kulturellt innehåll via det regionala fibernätet skulle bidra till att göra
ett brett utbud av kultur tillgänglig för en publik i hela Skåne. En regionalt upphandlad tjänst
av detta slag är ett förslag som återkommit i enkätsvaren och som förts fram vid
diskussioner i de grupper som varit knutna till projektet.

Regional kulturportal

En regional portal för nedladdning av kulturinnehåll för offentlig visning på biograf,
bibliotek eller i andra digitala visningsrum skulle bidra till att göra den regionalt
producerade kulturen tillgänglig för invånarna i hela regionen. Exempelvis skulle digitala
direktsändningar av opera, teater och musik samt regionalt producerad kort- och
dokumentärfilm kunna göras tillgänglig på det sättet.

Kompetens och kunskap om digital teknik

Behovet av kunskap om den digitala tekniken är stort. Det gäller både kunskap om vilken
teknisk utrustning som finns att tillgå och om hur den skulle kunna användas. Regionalt
arrangerade seminarier, konferenser, föreläsningar och utställningar där teknikens
möjligheter belyses, skulle bidra till den kunskap som många efterfrågar inför de viktiga
beslut om digitala investeringar som ska fattas.
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Pilotprojekt inom digital visning av rörlig bild

Genom att inrätta öronmärkta medel för pilotprojekt, inom området digitalt förmedlad rörlig
bild, kan vi få erfarenhet och kunskap om den digitala teknikens användningsområde.
Många av de konstruktiva förslag som framkommit i dialog med olika aktörer inom projekt
skulle därigenom kunna förverkligas samtidigt som utrymme ges för ännu ej formulerade
projekt.

Digitala modellbibliotek

Som ett led i ett större utvecklingsarbete med att göra biblioteken till lokala kulturhus och
mötesplatser med ett brett kulturutbud föreslås att ”digitala modellbibliotek” skapas, som
skulle kunna inspirera och bidra med kunskap vad gäller digital utrustning, digitalt innehåll
och utformningen av själva visningsrummet.

Digitala författarprogram

Författarbesök på ett bibliotek direktsänds till andra bibliotek där publiken kan delta i
diskussioner och ställa frågor till författaren. Samarbeten med biografer eller andra digitala
kulturhus kring arrangemangen kan också vara aktuellt.

Stimulanspott

För en enskild biografägare, förening eller filmstudio kan pengamässigt relativt små stöd
vara avgörande för om man kan arrangera en viss föreläsning, utveckla nya former för
marknadsföring eller anordna/delta i en utbildning för att fördjupa kunskapen inom ett visst
digitalt användningsområde. För att kunna förverkliga denna form av mindre projekt föreslås
att en särskild pott pengar inrättas för mindre stimulansprojekt/aktiviteter.

*

Många företrädare från kommuner och biografer har framfört önskemål om regionala stöd
för inköp av digital projektionsutrustning. Eventuella beslut om denna form av teknikstöd
måste samspela med de stöd som utformas på nationell nivå och utformas i dialog med
Svenska Filminstitutet. Eftersom det ännu är oklart hur det statliga stödet kommer att se ut,
föreslås i nuläget inga regionala insatser på området.

Förslag till regionala insatser i korthet

att använda det regionala fibernätet för distribution av digitalt kulturellt innehåll (regionalt
upphandlad tjänst)
att skapa en portal på Internet för nedladdning av regionalt kulturinnehåll för offentlig
visning
att svara för kompetensutveckling kring digital teknik i form av seminarier, konferenser,
föreläsningar, utställningar m.m.
att inrätta öronmärkta medel för pilotprojekt inom digital visning av rörlig bild
att avsätta medel för pilotprojekt kring digitala modellbibliotek
att avsätta medel för pilotprojekt kring digitala författarprogram
att inrätta en pott pengar för mindre stimulansprojekt/aktiviteter
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1. Uppdraget

1.1 Direktiv

Projektets uppdrag har varit att i dialog med branschens aktörer och andra intressenter
formulera en regional strategi och handlingsplan för hur man på regional nivå ska möta
förestående infrastrukturella förändringar inom området tillgängliggörandet av digitalt
förmedlad rörlig bild. I den färdiga strategi- och handlingsplanen för Skåne skall en nuläges-
och omvärldsanalys ingå och strategiska insatsområden vara fastställda och innehålla förslag
till åtgärder. Åtgärder som syftar till att hela Skåne i framtiden garanteras tillgång till ett
brett utbud av digitalt förmedlade rörliga bilder i professionella offentliga visningsrum och
där teknikens möjligheter till ett brett användningsområde tas tillvara.
Strategi- och handlingsplanen ska vara förankrad hos intressenterna och genomförda insatser
vara utvärderade.

1.2 Övergripande styrdokument

Öppna landskap – konst och kultur i Skåne, kulturpolitiskt program för Region Skåne
Handlingsplan för Öppna landskap - Konst och kultur i Skåne
Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 (RUP)

1.3 Avgränsningar

Projektperioden har varat från den 15 januari 2009 t.o.m. den 31 december 2009. Under
denna period har jag som projektledare varit anställd på 60 % för att arbeta med projektet.

Projektets uppdrag har enbart varit att behandla frågor kopplade till visning och spridning av
digitalt förmedlad rörlig bild för offentlig visning på biograf eller i andra digitala
visningsrum. Privat konsumtion av film/rörlig bild på nätet och i andra visningsfönster
beskrivs enbart då det är relevant för att ge en beskrivning av de förutsättningar som råder
för film/rörlig bild idag samt då olika aktörer ger förslag till regionala insatser som handlar
om rörlig bild på nätet.

1.4 Arbetssätt/Metod

För att få en uppfattning om den aktuella situationen inom film/rörlig bild- och
biografområdet har jag tagit del av bakgrundsmaterial i form av tidningsartiklar, utredningar
och rapporter från film- och biografområdet. Jag har även deltagit i konferenser och
seminarier samt gjort intervjuer och fört samtal med olika aktörer inom området film/rörlig
bild. För att nå ut till samtliga kommuner och biografer i Skåne har jag använt mig av
enkäter. En kortare enkät har också skickats ut till de större regionala kulturinstitutionerna.
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2. Bakgrund

2.1 Ändrade förutsättningar för visning och spridning av film/rörlig bild

Framväxten av alternativa visningsfönster för film, ändrade konsumtionsvanor, utvecklingen
av ny digital teknik för visning och spridning av film, samt en ökad marknadskoncentration
inom filmbranschen, har på olika sätt förändrat förutsättningarna för att visa film.

Jämfört med den analoga tekniken erbjuder den digitala tekniken många möjligheter. Genom
att de tunga filmrullarna försvinner kommer både visning och distribution att underlättas.
Digital distribution är snabbare, billigare och mer miljövänlig än den traditionella och de
filmkopior som visas håller en bättre bildkvalitet eftersom de inte slits ner på samma sätt som
de gamla filmrullarna. Genom att den digitala projektorn kan kopplas till bredband och satellit
skapas möjligheter för ett utökat användningsområde och ett breddat kulturutbud.

Nedan följer en sammanställning över de fördelar som brukar nämnas då tekniken diskuteras:

• Digitala filmkopior är billigare att framställa än analoga
• Lägre distributionskostnader
• Lätt och miljövänlig frakt (hårddisk eller satellit)
• Bättre bildkvalitet, man slipper repiga, smutsiga och knastriga filmkopior som skickas runt

mellan biograferna under lång tid
• Aktuell och attraktiv film kan nå ut till biograferna snabbare
• Biografer på små orter kan ha premiär på en film samtidigt som biograferna i de större

städerna och därmed dra fördel av nyhetsvärde och massmedial uppmärksamhet
• Större flexibilitet i programsättningen
• Större bredd i utbudet
• Enklare, snabbare och billigare textning för hörselskadade och tolkning för synskadade och

för olika språkgrupper
• Visning av lokal reklam
• Direktsända evenemang av scenkonst, musik, sport m.m.
• Interaktivitet vid studier, föreläsningar, konferenser och digitala kulturarrangemang m.m.
• Digitala mötesformer kan till viss del ersätta traditionella möten

De möjligheter tekniken erbjuder för ett utvidgat användningsområde är inte begränsade till
kulturområdet utan kan få stor betydelse även för näringsliv, utbildning och föreningsliv.

Glädjen över alla möjligheter fördunklas dock av att tekniken är dyr att införa.

Genom Digital Cinema Initiatives (DCI) har de stora amerikanska filmbolagen fastställt en
gemensam kravspecifikation som måste vara uppfylld för att biografer ska få visa bolagens
filmer. Detta innebär en gemensam standard om minst 2 K projektion (den bild som
projiceras har en upplösning på över 2000 bildpunkter, pixels, horisontellt) och JPEG 2000
som komprimeringsformat. Det faktum att filmbolagen nu kommit överens om en
gemensam standard gör att övergången från analog till digital teknik för distribution och
visning rycker allt närmare. Tidpunkten för när SF digitaliserar på bred front kommer att
vara avgörande för flertalet av landets övriga biografer.
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Kostnaden för att införa den digitala visningsteknik som kommer att krävas ligger idag på ca
700 kkr (exkl. moms) per salong. För många biografidkare på mindre orter kan de höga
investeringskostnaderna medföra att de tvingas lägga ner sin verksamhet. Den dag de stora
bolagen väljer att enbart distribuera sina filmer digitalt gäller det att ha en beredskap. Utan
offentligt stöd och genomtänkta strategier för att möta denna situation är risken stor att
möjligheten att se film på biograf blir ett storstadsfenomen.

För att kunna hantera denna radikalt förändrade situation vad gäller visning och spridning av
film tar Svenska Filminstitutet (SFI) hösten 2007 fram en handlingsplan med förslag på
åtgärder för att möta utvecklingen1.  Handlingsplanen omfattar bl.a. regionala
utvecklingsdialoger om filmen som en del i den regionala och kommunala kulturpolitiken,
digitaliseringen av filmdistribution och filmvisning samt igångsättande av pilotprojekt kring
nya visningsrum och spridningsformer.

Inom Region Skåne bildas en tillfällig arbetsgrupp med representanter från Film i Skåne,
Kultur Skåne, Regionbiblioteket och Enheten för regional utveckling som utifrån skånska
förutsättningar tar fram ett underlag som grund för ett regionalt uppdrag2. I förstudien
beskrivs det paradigmskifte som förestår för spridning och visning av film/rörlig bild och
vad detta kan komma att innebära för medborgarna i Skåne.  Projektet ”Regional digital
strategi för utveckling av infrastrukturen för spridning och tillgänglighet av rörlig bild” utgår
från denna förstudie som arbetsgruppen presenterade våren 2008.

_________________________________________________________________________
1 ”Handlingsplan för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010”
http://www.sfi.se/PageFiles/5715/Handlingsplan.pdf
2 ”Utveckling av infrastrukturen i Skåne för spridning och tillgänglighet av film och rörlig bild” (Dnr  0800165)
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3. Projektets genomförande

3.1 Projektets organisation

Projektet har genomförts av Film i Skåne i samarbete med Region Skånes kulturförvaltning
och Enheten för regional utveckling, Region Skåne. Projektet har ingått som ett delprojekt i
MMSS (Moving Media Southern Sweden) större projekt (MMSS1) kring rörlig bild och har
genomförts med ekonomiskt stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.  Till projektet
har en styrgrupp, en arbetsgrupp och en referensgrupp varit knutna. Dessa grupper har
bidragit till att ge arbetet i projektet en fast struktur och varit viktiga fora för diskussioner,
synpunkter och samtal.  Regelbundna möten har hållits med samtliga tre grupperna under
projektperioden. Styrgruppen och arbetsgruppen har bestått av företrädare för de regionala
enheter som har drivit projektet 3.

Referensgruppen har haft en bred sammansättning med representanter från de skånska
kommunernas kulturförvaltningar, regionbiblioteket, biografer med olika driftsform samt
från den föreningsdrivna filmstudioverksamheten. Referensgruppens sammansättning
framgår av bilaga 1.

Styrgruppen har haft 4 protokollförda möten och arbetsgruppen har haft 7.
Referensgruppen har träffats tre gånger under året. I anslutning till de två första mötena gavs
möjlighet till studiebesök på Biograf Spegeln i Malmö samt på Filmpalatset i Bromölla. Det
tredje mötet sammanföll med det Arbetsseminarium som genomfördes på Hässleholms
kulturhus den 3 november 2009.

3.2 Omvärldsanalys

För att kunna ta sig an projektets centrala frågeställning om hur infrastrukturen för visning,
spridning och tillgänglighet av digitalt förmedlad film/rörlig bild ska kunna utvecklas, har
det varit nödvändigt att fortlöpande och på olika sätt orientera sig om vad som händer inom
området film/rörlig bild. Omvärldsbevakning och omvärldsanalys har varit en fortgående
process under hela projektperioden och ska ses som en integrerad del i projektet som helhet.
För att åskådliggöra delar av processen beskrivs ändå vissa aktiviteter som bidragit till
värdefull kunskap.

______________________________________________________________________________
3 I styrgruppen har Chris Marschall, kulturchef, och Jerker Bjurnemark, chef Enheten för regional utveckling, Region Skåne, samt
Ralf Ivarsson, VD Film i Skåne, ingått. Arbetsgruppen har bestått av Anna-Karin Dahlin, stf verksamhetsansvarig/film- och
biografkonsulent, Film i Skåne, Jan Lindelöf, Enheten för regional utveckling, samt Mats Hallberg, kulturutvecklare, Region Skåne
(fr.o.m. november ersatt av Annelie Börjesson, bibliotekskonsulent, Region Skåne).
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3.2.1 Fördjupade samtal med ett urval skånska kommuner

Som en del i omvärldsbevakningen besökte projektledaren i ett tidigt skede av projektet ett
antal skånska kommuner för möten och samtal med tjänstemän från kulturförvaltningarna.
De kommuner som besöktes var Skurup, Landskrona, Höganäs och Kävlinge. Dessa
kommuner hade valts ut därför att de på olika sätt arbetade med frågor som var relevanta för
projektet. I Skurup pågick ett arbete med att göra den kommunalt drivna biografen till ett
nav i kommunens kulturutbud och i det sammanhanget ingick frågan om installation och
finansiering av digital teknik som en självklar del. I Landskrona diskuterades biografens
framtid utifrån olika alternativa scenarios och i Höganäs, som året innan hade genomfört en
biografutredning, fördes diskussioner om hur man skulle gå vidare med frågor kopplade till
kommunens anrika gamla biograf.  I Kävlinge som helt saknade biograf visade biblioteket
regelbundet film på dvd, som en del av kulturutbudet.

3.2.2 Regionala satsningar på andra håll i landet

Parallellt med besöken i de skånska kommunerna har även samtal förts med några av Film i
Skånes regionala motsvarigheter i övriga landet.  I Västra Götaland, där en rad
singelbiografer tvingades lägga ner sin verksamhet under våren 2008, har ett regionalt stöd
på 1,5 mkr för biografutveckling och filmfrämjande aktiviteter inrättats4 . Stödformen har
föregåtts av en rad samtal och biografträffar i regionen. Vidare har Göteborg International
Film Festival fått ett kulturpolitiskt uppdrag att genom olika aktiviteter öka tillgången av
kvalitetsfilm i kommunerna. För detta ändamål avsattes under 2008 1mkr.  Under
förutsättning att projektet får en kommunal medfinansiering kommer satsningen att pågå
under en treårsperiod.

 Film i Västmanland och Film i Örebro har inom ramen för projektet ”Minst en bio i varje
kommun 2010” 5 och med ekonomiskt stöd av Svenska Filminstitutet, genomfört
kommunala samråd för att kartlägga behov, efterfrågan, ambition och möjlighet att
digitalisera regionernas biografer.

3.2.3 Om filmutredningen

Under våren träffade projektledaren även representanter för den statliga filmutredningen, för
samtal kring den kommande digitaliseringen av de svenska biograferna. Vid mötet
diskuterades även behovet av samordning av de offentliga insatser som görs på kommunal,
regional och nationell nivå.  Liknande frågeställningar diskuterades också senare under
samma dag vid ett möte med Bengt Toll och Ramon Reismüller på Svenska Filminstitutet.
Vid båda tillfällena gavs även möjlighet att informera om det pågående regionala digitala
projektet.

__________________________________________________________________________
4 www.vgregion.se/film
5 Redovisning av projektet "Minst en bio i varje kommun 2010"
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Den 7 oktober 2009 överlämnade utredaren Mats Svegfors Filmutredningens betänkande
Vägval för filmen SOU 2009:73 till kulturministern. Utredningens uppdrag har varit att
lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas efter
att det nuvarande filmavtalet löper ut den 31 december 2010. Utredningen bedömer att det
saknas förutsättningar för ett nytt filmavtal och föreslår därför en helt statlig filmpolitik som
ska finansieras genom att biografmomsen höjs från 6 till 25 %. Nuvarande filmavtal förlängs
med två år. När det gäller digitaliseringen av biograferna föreslår Filmutredningen en
nationell satsning där staten står för en tredjedel av kostnaden och branschen och
kommunerna för resten. Utredningen anser att finansieringsinsatserna bör sättas in först när
den dominerande aktören på marknaden, SF Bio, på bred front inleder digitaliseringen av
sina biografer.

3.2.4 Internationella utblickar på digitaliseringen

I många europeiska länder är man redan nu i full gång med landsomfattande
digitaliseringsprocesser. Exempel på länder som ligger långt framme är England, Polen och
Norge.

I Norge har Film & Kino ingått s.k. VPF-avtal med fem av de sex största amerikanska
filmbolagen/distributörerna i Hollywood6 . VPF (Virtual Print Fee) är en finansieringsmodell
som bygger på att de stora filmdistributörerna, som sparar stora pengar på att filmerna
distribueras digitalt, också är med och bekostar digitaliseringen. Den landsomfattande
digitalisering som nu genomförs i Norge bygger på de intäkter som dessa avtal genererar i
kombination med medel ur den norska film- och biograffonden som Film & Kino förvaltar.
Ur denna fond har 100 mkr avsatts för ändamålet. Enligt uppgifter på Film & Kinos hemsida
sluter 414 av landets 430 biografer upp bakom den finansieringsmodell som utarbetats och
önskar delta i digitaliseringen7 . Arbetet med att ta in anbud på utrustning och tjänster har
inletts och enligt planerna ska den landsomfattande digitaliseringen inledas i månadsskiftet
mars/april 2010. Den norska digitaliseringsmodellen är unik och omfattar både små och stora
biografer. När finansieringen av de svenska biograferna diskuteras finns VPF- modellen över
huvud taget inte med som alternativ. I Norge där de flesta biografer ägs kommunalt, har Film
& Kino varit en tung förhandlingspart som kunnat förhandla för i stort sett samtliga biografer,
både små och stora.

I England har ett stort antal s.k. Art-house digitaliserats med statliga medel för att främja
visningen av smalare film vid sidan av det större kommersiella utbudet.

I Polen finns sedan 2006 en filmlag som innebär att alla kommersiella aktörer som tjänar
pengar på att visa film måste avsätta en del av vinsten till en filmfond som förvaltas av det
polska filminstitutet. Vid sidan av kraftiga satsningar på filmproduktion, har medel ur fonden
även kunnat användas för att digitalisera ett stort antal biografer.

___________________________________________________________________________
  6 http://www.filmweb.no/filmogkino/multimedia/archive/00145/PM_10_-_Digitaliser_145958a.pdf
7 http://www.kino.no/arkiv/article218478.ece
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3.2.5 Biografer i Skåne

Skånska biografer - en lägesrapport

Enligt aktuella uppgifter från Svenska Filminstitutet fanns i november 2009, 35 biografer i
Skåne som under året haft registrerad verksamhet.  För att definieras som biograf enligt
Svenska Filminstitutet, skall de filmvisningar som ges vara öppna och ges för betalande
publik, vidare krävs att verksamheten skall vara registrerad hos Filmägarnas kontrollbyrå
AB.

Utöver dessa 35 biografer finns också några biografer där verksamheten för tillfället är
vilande. Detta gäller för biograferna i Hörby, Svalöv och Brösarp. I Hörby utreds
biografverksamheten för närvarande i samband med att ett nytt kulturhus projekteras. I
Svalöv har Biograf Palladium nyligen sålts till en privat entreprenör och omvandlats till ett
kulturhus. En kulturförening har bildats som ska svara för filmvisningar och övrig
kulturverksamhet. I Tomelilla kommun ligger verksamheten vid Brösarps Bio för
närvarande nere.

Av Skånes 33 kommuner saknar 9 kommuner biograf. Dessa kommuner är Bjuv, Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Perstorp, Staffanstorp, Svedala, Åstorp och Örkelljunga. I Svedala ägs
den tidigare biografen numera av en teaterförening. Eventuellt kommer filmvisningarna att
kunna återupptas i föreningens regi.

SF Bio, som är den största aktören på biografmarknaden, är representerad i de tre större
städerna Malmö, Lund och Helsingborg. I övrigt är biograferna fördelade på en rad olika
ägare både i privat och i föreningsregi. Av de 35 biografer som under året haft registrerad
verksamhet drivs 20 i privat regi och 12 drivs av föreningar. Kommunerna i Skurup och
Sjöbo svarar själva för biografverksamheten och Regionmuseet i Kristianstad svarar för
driften av Intima Biografteatern.  I vissa kommuner driver en privat entreprenör
verksamheten på uppdrag av kommunen. Ibland driver en biografidkare verksamhet i en
lokal som ägs av kommunen.

Ägarstrukturen med många små biografidkare med en eller några få biografer i sin ägo, i
kombination med en rad olika föreningsdrivna biografer, ger sammantaget en situation som
blir mycket sårbar vid övergången till digital visningsteknik. Risken är stor att många
biografidkare, främst de som bedriver verksamhet på mindre orter8 tvingas lägga ner sin
verksamhet därför att de inte klarar av att göra de tekniska investeringar i digital teknik som
krävs.  Utan offentliga insatser kan stor del av marknaden komma att slås ut, vilket skulle
medföra att många invånare utanför storstäderna inte längre kommer att kunna ta del av
film/rörlig bild på biograf där de bor eller i närheten av sin bostadsort.

________________________________________________________________________
8 Orter med mindre än 30 000 invånare.
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De allra flesta biografer i Skåne och i övriga Sverige saknar i dagsläget projektorer för 2K,
den standard de stora bolagen enats om ska gälla den dag de väljer att distribuera sina filmer
digitalt. I början av året var det endast Biograf Spegeln i Malmö, som hade en sådan
visningsutrustning. Sedan dess har Filmpalatset i Bromölla, Biohuset i Höllviken, Biorama i
Skurup, Rio i Tomelilla, Entré och Royal i Malmö tillkommit9 . Tillsammans representerar
dessa sju biografer det spektra av driftsformer för biografer som finns i Skåne. Filmpalatset
och Biohuset drivs i privat regi av små aktörer på mindre orter. Entré och Royal ligger i en
storstad och drivs av SF Bio och Biorama i Skurup drivs i kommunal regi. Biograf Spegeln i
Malmö drivs i föreningsregi av Folkets Hus och Parker och Rio i Tomelilla drivs av
Tomelilla-Brösarps Biografförening.

Sex av de sju biograferna är även utrustade för att kunna visa filmer i 3D9.

Många av de biografer som framgångsrikt visat livesändningar av opera från Metropolitan i
New York har en utrustning med lägre standard. Samtliga SF-biografer visar sin reklam
digitalt, även detta med en utrustning lägre än 2K.

________________________________________________________________________________
9Uppgiften lämnas med reservation för att ytterligare biografer kan ha tillkommit.
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Biografer i Skåne som under 2009 haft registrerad verksamhet *

Kommun: Biograf:
Bromölla Filmpalatset i Bromölla
Båstad Bio Scala i Båstad
Eslöv Bian i Eslöv
Helsingborg Röda Kvarn och Filmstaden 1-8
Hässleholm Park Biograferna 1-3 i Hässleholm
Höganäs Saga i Höganäs
Höör Bio Vision i Höör
Klippan Grand i Ljungbyhed
Kristianstad Kosmorama 1-4 och Intima Biografteatern
Landskrona Bio Maxim i Landskrona
Lund Filmstaden 1-7, Royal, Kino och Södran
Malmö Royal, Panora, Filmstaden 1-8, Filmstaden Entré 1-5, Spegeln 1-3, Kulturhuset

Inkonst
Osby Bio Borgen i Osby
Simrishamn Grand i Simrishamn, Borrby Bio, Kiviks Bio
Sjöbo Flora i Sjöbo
Skurup Biorama i Skurup
Tomelilla Rio i Tomelilla
Trelleborg Grand i Trelleborg
Vellinge Biohuset i Höllviken
Ystad Cinema 3 och Teaterbiografen Scala
Ängelholm Röda Kvarn i Ängelholm
Östra Göinge Biokupan i Sibbhult

* enligt statistikuppgifter från Svenska Filminstitutet i november 2009
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Några skånska biografer i urval

För att försöka ge en bild av hur varierad och mångfasetterad den skånska biografsituationen
är, kommer några av biograferna att beskrivas litet närmare. Biograferna kan också ses som
exempel på olika sätt att möta den nya situation som biografidkare på mindre orter idag
måste hantera för att kunna överleva. Inledningsvis ges också en kortfattad beskrivning av
SF Bios dominerande ställning på biografmarknaden.

SF Bio

Den svenska biografmarknaden domineras stort av SF Bio, vars andel av marknaden uppgår
till 66 %. Om man dessutom räknar in Svenska Bio som till 49 % ägs av SF Bio blir
dominansen än större och uppgår då till 80 %10 .  Det är i de stora städerna som de flesta
biobesöken görs och det är där som SF Bio genom sina flersalongsbiografer dominerar.  I
Skåne har SF Bio sina biografer i Malmö, Lund och Helsingborg. I Malmö ligger
Filmstaden Storgatan med 8 salonger, Filmstaden Entré med 5 salonger samt biograf Royal,
en singelbiograf med 681 platser. I Lund finns Filmstaden med 7 salonger samt biograf
Royal med 3 salonger. I Helsingborg finns Filmstaden med 8 salonger. SF driver också
verksamheten på Röda Kvarn enligt avtal med Helsingborgs stad. I Filminstitutets
kommunstatistik, tolv månader per juli 2009, kan utläsas att dessa tre städer svarar för drygt
70 % av Skånes totala biobesök. Då SF Bio saknar konkurrens från större kommersiella
aktörer i de tre städerna säger statistiken något om SF:s stora dominans, även om
procentsatsen också inkluderar besökstalen från de biografer som Folkets Bio och Folkets
Hus och Parker driver.

Filmpalatset i Bromölla

Filmpalatset i Bromölla invigdes 1955 och hette då ”Mosaiken”. Biografen drivs i privat
regi. Sedan mitten av 80-talet har biografen genomgått ett flertal renoveringar för att förses
med det bästa inom ljud och bild och för att skapa bekvämlighet för besökarna.
Renoveringen från 1998 kostade 5 miljoner kr och försåg biografen med en avancerad THX-
utrustning. De 386 platser som salongen inrymde vid invigningen har ersatts av 180
bekväma fåtöljer. Satsningen på högsta tekniska kvalitet och bästa komfort har under många
år varit biografägarens sätt att möta konkurrensen från andra biografer och från alternativa
visningsfönster för film. Publiken har strömmat till långväga ifrån och år 2001 korades
Filmpalatset till årets bästa biograf av Filmkrönikan på SVT1. Filminstitutets
kommunstatistik, tolv månader per juli 2009, visar att Bromölla har den högsta
besöksstatistiken i Skåne med 4,7 besök per invånare. På andra plats kommer Lund med 4,3
besök och på tredje plats Malmö med 2,5 besök. Utifrån konceptet att alltid ligga i
framkanten när det gäller senaste teknik är det också helt logiskt att Filmpalatset blev en av
de första biograferna i landet att installera utrustning för visning i 2K och 3D. De filmer som
visas är ett brett urval av främst svenska och amerikanska storfilmer med kommersiell
bärighet.

__________________________________________________________________________
10 Svenska Filminstitutets verksamhetsberättelse Filmåret i siffror 2008.
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Biorama i Skurup

Biorama i Skurup är den första kommunalt drivna biografen i Sverige som utrustats med en
digital 2K utrustning som uppfyller DCI:s (Digital Cinema Initiatives) kravspecifikation11.
Bion marknadsförs som en familjär biograf och vänder sig främst till barnfamiljer, yngre
tonåringar och äldre. På Bio i Skurup går man för att det är billigt, bekvämt och nära.
Biografen visar film 3 gånger i veckan och får snabbt tillgång till nya filmer.  Ofta kan
filmerna visas redan på premiärdagen.  Utöver filmvisningarna fredag, söndag och måndag
visas också en något ”smalare” film på repertoaren den sista onsdagen i varje månad.
Kommunen har valt att satsa på sin biograf och det är från biografen man utgår i sina
kultursatsningar. Tillsammans med filmvisningarna utgör den digitalt förmedlade kulturen i
form av opera, musik och teater själva kärnan i kommunens kulturutbud. Biografen är
välutrustad och används också av det lokala näringslivet för konferenser och möten. Inom
filmpedagogikens område genomförs utbildningar för kommunens lärare i samarbete med
Dramatiska Institutet i Stockholm.

Rio i Tomelilla

Riobiografen i Tomelilla drivs av Tomelilla-Brösarps Biografförening.  När föreningen
2001, tack vare en kommunal borgen och sponsring från det lokala näringslivet, kunde
inleda arbetet med att renovera den nedslitna biografen var det en självklarhet att satsa stort.

Hög kvalitet vad gäller ljud och bild och bekväma fåtöljer har gjort att biografen låtit tala om
sig. Föreningen hade också modet att på ett tidigt stadium satsa på något så obeprövat som
digitala direktsändningar av opera. Visningarna genomfördes i samarbete med Folkets Hus
och Parker som var pionjärer på området, och bidrog till att Rio fick rykte om sig att stå för
något alldeles speciellt också när det gällde innehållet. Inledningsvis hyrde Biografen den
digitala utrustning som krävdes för att kunna visa digitala direktsändningar av olika
kulturevenemang. Sedan slutet av 2009 kan Rio sälla sig till den skara biografer som har
installerat 2 K-utrustning. Biografen kan även visa filmer i 3D.

Redan när renoveringen inleddes insåg föreningen behovet av att ha två salonger för att
skapa utrymme för en flexibel programsättning med möjlighet att flytta filmer mellan den
stora och den lilla salongen beroende på publiktillströmningen. Tillgången till flera salonger
har också varit en förutsättning för den satsning på alternativt kulturinnehåll som biografen
gjort. Från och med 2010 kommer Rio att vara en av de biografer som i ett samarbete med
Folkets Bio deltar i satsningen Svensk Kortfilm. I framtidsplanerna ingår att bygga en tredje
salong för att kunna täcka biografens nuvarande behov.

Doc Lounge/Inkonst

Doc Lounge är en dokumentärfilmklubb som startade på kulturhuset Inkonst i Malmö 2006.
Verksamheten inleddes på initiativ av filmaren Fredrik Gertten för att skapa en mötesplats
kring dokumentärfilm. Konceptet att visa film i en skön avslappnad klubbmiljö har visat sig
vara mycket framgångsrikt. Oftast kombineras visningarna med besök av regissörer eller
andra personer med anknytning till filmen. Dokumentärfilmerna ingår i ett helhetskoncept där

_________________________________________________________________________
11  http://www.dcimovies.com/
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musik, dj och bar utgör andra viktiga ingredienser. Filmerna visas på dvd och de projektorer
som används uppfyller inte på långa vägar de stora filmbolagens kravspecifikationer. Här är
det andra kvaliteter som gäller. Den sociala mötesplatsen och möjligheten att se och diskutera
dokumentärfilm är det som står i centrum. Doc Lounge är ett lysande exempel på hur en
flexibel och billig digital teknik kan användas för att visa film i sociala sammanhang som
tidigare varit otänkbara. Den framgångsrika verksamheten exporteras nu till orter runt om i
landet och i Norden. Klubbar har öppnats i Lund, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn,
Helsingfors, Oulu och Tampere. Och fler är på väg.

3.2.6 Biblioteken och den rörliga bilden

Tillsammans med ett antal bibliotek som visar film inom ramen för sina verksamheter har
regionbiblioteket bildat ett nätverk kring digital teknik och rörlig bild på biblioteken. Vid
gruppens möten har bl.a. frågor kring visningsteknik, digitalt kulturinnehåll och
interaktivitet diskuterats. Även tillgången på filmtitlar och rättighetsfrågor kopplade till
filmvisningarna har behandlats.

För att ta reda på hur många av regionens bibliotek som idag arrangerar visningar av
film/rörlig bild har Regionbiblioteket, parallellt med projektets enkäter till kommuner och
biografer, skickat ut en särskild enkät till biblioteken.  I enkäten ställs bl.a. frågor kring
verksamhetens omfattning och innehåll, vilken teknik som används och till vilka målgrupper
verksamheten vänder sig. Även frågor kring själva visningsrummets utformning ingår.

Den digitala tekniken skapar stora möjligheter till förnyelse i form av utåtriktade aktiviteter
och program. För att kunna göra rätt satsningar i framtiden, vad gäller digital utrustning,
digitalt innehåll och utformningen av digitala visningsrum, är det viktigt att få konkreta
erfarenheter och kunskap som utgår från bibliotekens särskilda förutsättningar och behov.
Inom regionbiblioteket har tidigare funnits planer på att skapa någon form av ”digitala
modellbibliotek”, som skulle kunna inspirera och bidra med kunskap. Dessa planer vore
intressanta att gå vidare med som ett led i ett större utvecklingsarbete med att göra
biblioteken till lokala kulturhus och mötesplatser med ett brett kulturutbud.

I Östra Göinge pågår för närvarande ett projekt där liknande intentioner kommer till uttryck.
Projektet äger rum på kulturhuset Vita Skolan i Broby, som inrymmer både bibliotek och
kulturskola, och syftar till att ge unga människor möjlighet att utveckla sitt berättande genom
rörlig bild. Projektet genomförs med ekonomiskt stöd av Region Skåne och bygger på ett ökat
samarbete mellan lokala studieförbund, folkhögskola och bibliotek.

Biblioteken har givetvis också en viktig funktion att fylla när det gäller att tillhandahålla
medier kring rörlig bild för utlån och på så sätt bidra till att skapa tillgänglighet och
mångfald i utbudet.

Från och med den1 januari 2010 träder en ny organisation i kraft för Region Skånes
kulturförvaltning, Kultur Skåne. Kulturförvaltningen kommer då att bestå av tre
verksamhetsområden varav Bibliotek, bildning och media utgör ett av områdena. Utöver
bibliotek och media omfattar verksamhetsområdet även frågor angående folkbildning, film
och rörlig bild. Jämfört med den tidigare organisationen kommer film och rörlig bild att få en
starkare ställning och kopplingen till biblioteken blir tydligare. Övriga två
verksamhetsområden är Konstarterna, Kulturarv och livsmiljö.
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3.3 Enkäter

För att inhämta kunskap om hur företrädare från de skånska kommunerna och från
biografidkarna ser på området film/rörlig bild idag och hur man ser på framtiden har
projektet använt sig av enkäter. Syftet med enkäterna har också varit att få en aktuell
beskrivning av vilken ställning film rörlig bild har i de skånska kommunerna idag och hur
man anser att regionala insatser ska utformas för att på bästa sätt stärka infrastrukturen för
den digitalt förmedlade rörliga bilden.

 De flesta av de frågor som ställts har utformats som öppna frågor där de som besvarat
enkäterna har kunnat förhålla sig till vissa påståenden eller fritt kunnat uttrycka sina tankar
kring aktuella frågeställningar. Några av de frågor som syftat till att ge en aktuell
lägesbeskrivning har varit mer konkreta och kortfattade.

En enkät med frågor till de större regionala kulturinstitutionerna har också utformats.
Avsikten med denna enkät var att ta reda på hur man från institutionernas sida ställer sig till
att direktsända produktioner digitalt för offentliga visningar på biograf eller i andra digitala
visningsrum.

Enkäterna har också varit ett viktigt sätt att informera om projektet och att initiera
diskussioner.

3.3.1 Enkät till kommunerna

Enkäten till kommunerna (bilaga 2) har skickats till kulturchefer/kultursekreterare eller
motsvarande i de skånska kulturförvaltningarna. Av Skånes 33 kommuner har 29 kommuner
besvarat enkäten.
Frågorna kring digitalisering, samarbete, regionala insatser och synen på film/rörlig bild som
en del av den kommunala kulturpolitiken har varit de för projektet viktigaste frågorna.
Svaren på dessa frågor redovisas i det följande.  Enkätsvaren på övriga frågor redovisas i
bilaga 3.

Om Digitalisering

”När de stora bolagen övergår till att enbart distribuera sina filmer digitalt är det många
som befarar att biografer på mindre orter kommer att slås ut eftersom
installationskostnaderna för den digitala tekniken är så hög. Hur ser du på detta?”

Flera (5) företrädare för kommunerna uppger att de inte vet eller kan förhålla sig till frågan.
Anledningen till detta varierar. Några svarar att de inte hunnit sätta sig in i frågeställningen
eller att frågan ännu inte diskuterats inom den egna nämnden och förvaltningen. Andra
tycker att den information de har inte ger någon entydig bild av situationen.  Att det är svårt
att veta hur stor risken egentligen är eftersom kostnaden för utrustningen förväntas sjunka
över tid.

Andra (6) kommuner anser att farhågan är berättigad och att risken är stor för att biografer
på mindre orter kommer att slås ut. En kommun anser att det kan finnas en risk – men att
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risken inte är omedelbar. Några kommuner som avstått från att kommentera denna farhåga
framhåller i sina svar att även små kommuner måste hänga med i den tekniska utvecklingen
för att kunna behålla sin publik. Att digitaliseringen är nödvändig för att kunna erbjuda
kvalitet på visningarna, aktuella filmtitlar och bredd i utbudet.  I svaret från Malmö påpekas
att Folkets Bio och Folkets Hus och Parker gått i spetsen för digitaliseringen och att det varit
en viktig utveckling som inneburit att utbudet breddats. Bio Borgen i Osby är ett av många
exempel på biografer som, tack vare den digitala tekniken, kunnat bredda verksamheten till
att även omfatta digitala direktsändningar av opera.

I svaren påpekas också att den digitala utvecklingen är positiv i den bemärkelsen att den
även öppnar möjligheter för de kommuner som inte har någon biograf.

Hur anser du att frågan om finansiering ska lösas?

En majoritet av de kommuner som besvarat enkäten anser att någon form av offentligt stöd
måste till för att undvika att biografer på mindre orter slås ut i samband med digitaliseringen
och att en samfinansiering är nödvändig. Däremot finns ingen klar uppfattning om hur
ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommun ska se ut.
Den trepartsmodell bestående av stat, kommun och bransch som bl.a. Filminstitutet och
Filmutredningen fört fram då frågan om finansiering diskuterats förekommer även här.

Andra framhäver kommunernas och regionens betydelse. Särskilt kommunernas ansvar
framhålls i flera av svaren. I svaret från Helsingborg, där en utredning om rörlig bild ,
Talang Hbg  – utredningsförslag till program för rörlig bild i Helsingborg,   har gjorts under
våren 2009, påpekas vikten av att kommunen förhåller sig till den digitala kulturen och vad
man vill satsa på ekonomiskt. I Höganäs, där en biografutredning genomfördes under våren
2008, har man i kultur- och fritidsförvaltningens budget för 2011 avsatt medel för digital
teknik. Hörby framhåller att kommunen bör medverka till finansieringen eftersom den
digitala tekniken har ett brett användningsområde. Tomelilla påpekar att digitaliseringen
både är en kommunal och en regional angelägenhet eftersom det ur ett regionalt perspektiv
är viktigt att landsbygden utvecklas.

Tre kommuner anser att digitaliseringen skall finansieras helt privat utan skattemedel.  En
kommun svarar att finansieringen i möjligaste mån ska skötas av biograferna själva med
hjälp av biljettintäkterna.

Två kommuner anser inte att det går att lämna något generellt svar om finansiering eftersom
situationen för biografverksamheten ser så olika ut i kommunerna och att frågan måste
diskuteras både lokalt och regionalt utifrån en uppkommen situation.
Andra svarar (3) att de inte vet hur frågan om finansiering ska lösas och att frågan heller inte
diskuterats politiskt i kommunen (2).

En av kommunerna påpekar att möjligheten att hyra utrustning kan vara ett alternativ till att
köpa.
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Om Regionala insatser

På vilket sätt anser du att regionen skulle kunna utforma sina insatser för att utveckla
infrastrukturen när det gäller digitalt förmedlad film/rörlig bild?

En central fråga i den enkät som utformats till kommunerna är givetvis frågan om hur
regionen skulle kunna utforma sina insatser för att utveckla infrastrukturen när det gäller
digitalt förmedlad film/rörlig bild. Av de 29 kommuner som besvarat enkäten har 5
kommuner uppgett att de inte vet och två kommuner har inte besvarat frågan. Övriga
kommuner har alla bidragit med förslag. Förslagen är många och svåra att sortera in under
rubriker men uppfattningen att regionen bör ha en samordnande, pådrivande och
utvecklande roll ligger till grund för de flesta svar. I sitt svar skriver exempelvis Kristianstad
att ”Regionen bör vara en aktör för att säkerställa att visningsmöjligheter finns i hela Skåne,
i dialog med kommunerna och andra aktörer på plats”.

Återkommande, fast uttryckt på olika sätt, är också uppfattningen att regionen har en viktig
funktion att fylla när det gäller att ta fram utvecklingsplaner och måldokument inom
området rörlig bild. ”En regional strategi kopplad till övriga insatser inom rörlig bild-
området uppfattas som ett stöd för kommunernas eget utvecklingsarbete inom området”
skriver exempelvis Helsingborg i sitt svar.

Flera kommuner framhåller också att det är viktigt att regionen arbetar med kompetensfrågor
inom området rörlig bild. Den digitala teknikens användningsområde är okänt och behovet
av kunskap är stort. Detsamma gäller kunskap om vilken teknik som finns att tillgå. Vid
sidan av rena utbildningsinsatser betonas också värdet av att kunna ta del av varandras
erfarenheter. Enligt förslagen skulle regionen, tack vare sin helhetssyn och överblick, kunna
ha en samordnande och förmedlande funktion när det gäller detta erfarenhetsutbyte. Att
skapa nätverk för diskussioner, erfarenhetsutbyte och förmedling av kunskap, anses vara en
viktig regional uppgift.

Kommunerna efterlyser också olika former av ekonomiskt teknikstöd. Gemensamma
upphandlingar och inköp av utrustning som kan hyras ut/lånas ut till biografer är några av de
konkreta förslag som förekommer. Så också möjligheten för entreprenörer att kunna låna
pengar med regionen som garant. Även riktade bidrag till mindre kommuner, statliga eller
regionala, efterfrågas.

En grundförutsättning för kommunikation av rörlig bild via nätet är tillgången till hög
kapacitet. Något som avspeglas i kommunernas förslag om att använda fibernätet för
distribution av digitalt kulturinnehåll.

Flera kommuner uttrycker också starkt stöd för det arbete som Film i Skåne/Regionen
bedriver idag när det gäller filmutveckling för barn och unga och stöd till nätverk kring
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filmpedagogik och filmvisning och önskar att detta insatsområde ska utvecklas och
förstärkas.

Kommunernas förslag till regionala insatser framgår av sammanställning i bilaga 4.

Om samarbete

12 kommuner har svarat att de har någon form av arbetsgrupp som arbetar med frågor kring
film/rörlig bild. De flesta av dessa arbetsgrupper (10 st) är kopplade till verksamhet för barn-
och unga, främst inom skolbio och filmpedagogik. I dessa grupper ingår lärare och personal
från kulturförvaltningen. I vissa fall finns även personal från kommunernas IT-avdelningar
representerade. Ibland sammanfaller gruppen med kommunens barnkulturgrupp.

Vid behov, när film- och biograffrågor av olika anledning hamnar i fokus i en kommun,
bildas ofta tillfälliga arbetsgrupper för att hantera de då aktuella frågorna. Det kan
exempelvis, som i Lund, vara det nätverk som bildades i samband med att ett förslag till
handlingsplan för kommunens kulturstrategi skulle utarbetas. I Kristianstad bildades en grupp
i samband med att en Mediepedagogisk handlingsplan skulle utarbetas.

I Ystad diskuteras frågorna i Filmstrategigruppen som har en bred sammansättning från
kommunens förvaltningar och bolag. Denna grupp träffas regelbundet för att hantera de olika
frågor som är kopplade till kommunens filmpolitiska satsningar.

I 11 kommuner finns för närvarande ingen arbetsgrupp. I Landskrona har det funnits en
arbetsgrupp kring biografens framtid bestående av både politiker och tjänstemän. I
Kristianstad är arbetsgruppen vilande för tillfället. I tre av kommunerna håller arbetsgrupper
på att formas.

Av de kommuner som saknar arbetsgrupp svarar 4 av kommunerna att de inte har något
behov av en arbetsgrupp medan 3 kommuner anser att en sådan grupp vore önskvärd. I
Tomelilla diskuteras vissa utvecklingsfrågor kring film i den styrgrupp som är kopplad till
Hasse & Tage museet.

Om samarbete mellan kommun och biografidkare

När det gäller samarbetet mellan kommunerna och de lokala biografidkarna har 14 kommuner
svarat att de har ett sådant samarbete. Oftast sker samarbetet vid behov och ej i formaliserad
form. De vanligaste samarbetena kan hänföras till skolbiovisningar och annan filmvisning för
utvalda målgrupper på dagtid. Samarbetet inom ramen för visningsnätverket CineSkåne
nämns också liksom samarbeten kring filmfestivaler och filmpremiärer.

11 kommuner har uppgett att de inte har något samarbete med biografidkare. För 10 av dessa
är anledningen helt enkelt att det inte finns någon biograf i kommunen eller att det för tillfället
saknas biografidkare till den biograf som finns.
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I Sjöbo och Skurup drivs biograferna i kommunal regi. I en av kommunerna håller man på
och bygger upp ett samarbete.

Om samarbete mellan kommuner

9 kommuner uppger att de har någon form av samarbete med andra kommuner. De svar som
har kommit in kan främst hänföras till samarbeten kring filmpedagogisk verksamhet för barn
och unga och till CineSkåne, ett visningsnätverk för Skåneproducerad film som drivs av Film
i Skåne. Vidare nämns samarbetet mellan Hasse & Tage-museet i Tomelilla, Filmmuseet i
Kristianstad och de olika filmverksamheterna i Ystad.  I sydöstra Skåne förekommer också
olika former av samarbeten kring de filmer som spelas in i området. Som exempel nämns
arrangemang vid filmpremiärer.

17 kommuner uppger att de inte har något samarbete alls med andra kommuner inom området
film/rörlig bild.  Av dessa kommuner anser 5 kommuner att samarbete med andra vore
önskvärt medan 6 kommuner av olika skäl ställer sig mer tveksamma till samarbete över
kommungränserna.
3 kommuner har ej besvarat frågan.

Sammantaget förefaller samarbetet mellan kommunerna kring film- och biograffrågor vara
ganska blygsamt, även om det faktiska utbytet troligen är mer omfattande än vad som
framkommer av enkätsvaren. Exempelvis är det endast några av kommunerna som ingår i
CineSkåne-nätverket som nämner detta. Vidare förekommer att kommuner uppger sig
samarbeta med andra kommuner vilka i sin tur inte säger sig ha något samarbete alls.

Om Film/Rörlig bild som en kommunal angelägenhet?

Film- och biograffrågor har oftast betraktats som något som hör det privata näringslivet till
och som därför inte omfattats av den kommunala kulturpolitiken. Kan kommunerna resonera
på samma sätt idag när kostsam digital teknik, ändrade medievanor, konkurrens från nya
visningsfönster m.m. gjort att förutsättningarna för att bedriva biografverksamhet ser så
radikalt annorlunda ut än för bara några år sedan?

Av de kommuner som svarat på enkäten anser en stor majoritet att film och biograffrågor
självklart ska omfattas av den kommunala kulturpolitiken. Vad detta innebär i praktiken
varierar däremot stort. Vissa kommuner erbjuder ett brett spektra av stöd och insatser inom
området för att garantera visningsmöjligheter, bredd i utbudet och filmpedagogiska satsningar
för barn och unga. I andra kommuner är stöd och aktiviteter inom området obefintliga.

Att förutsättningarna för att bedriva biografverksamhet ser så radikalt annorlunda ut idag än
för bara några år sedan har bidragit till att flera kommuner har tvingats att aktivt förhålla sig
till rörlig bild på ett helt annat sätt än tidigare.

I Helsingborg har kulturnämnden gjort rörlig bild till ett prioriterat område inför 2010 och den
utredning som blev klar tidigare i år ligger till grund för diskussioner och beslut inom
området12 . Under hösten har ett Manifest för film och rörlig media antagits av kulturnämnden.
Även Malmö har nyligen genomfört en liknande utredning och i fjor gjordes
biografutredningar i Höganäs och Landskrona. Detta är några exempel på kommuner där
frågor kring film rörlig bild hamnat i fokus under den senaste tiden. I Ystad har kommunen
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valt att utifrån ett näringspolitiskt perspektiv profilera sig kring film och i Skurup där
biografen drivs i kommunal regi intar den rörliga bilden en central position i den kommunala
kulturpolitiken.

___________________________________________________________________________
12 Talang Hbg. Utredningsförslag till program för rörlig bild i Helsingborg av Janne Wallin

3.3.2 Enkät till Biograferna

Enkäten till biograferna (Bilaga 5) har gått ut till de 35 biografer som enligt uppgifter från
Svenska Filminstitutet, haft registrerad verksamhet under 2009.  Av dessa biografer har drygt
en tredjedel (13 st) besvarat projektets enkät. Detta begränsade svarsmaterial kan inte ge
någon uttömmande bild av hur de skånska biografidkarna ser på frågor kopplade till det
digitala teknikskiftet. Däremot kan materialet bidra till att belysa vissa aspekter av den
digitaliseringsprocess som några biografer inlett och som andra har framför sig. Det är
givetvis också värdefullt att ta del av de förslag till regionala insatser som framkommer av
svarsmaterialet.

I det följande redovisas endast enkätsvaren kring de för projektet viktiga frågorna om
digitalisering, samarbete, framtidens biografkoncept och regionala insatser.

Om digitalisering

När det gäller digital utrustning utgör de biografer som besvarat enkäten ett representativt
urval av de skånska biograferna. I gruppen finns allt från biografer med enkla projektorer för
visning av film på DVD till biografer med avancerad projektionsutrustning på 2K och
möjlighet att visa filmer i 3D. Biograferna är också representativa i den bemärkelsen att de
avspeglar den pågående digitaliseringsprocessen. I början av året hade ingen av biograferna
ännu installerat en projektionsutrustning motsvarande 2K. I december 2009 fanns sådana
projektorer på plats hos tre av de tolv biograferna. Utöver dessa 3 biografer, kommer
ytterligare två av biograferna som besvarat enkäten, att inom en snar framtid kunna
digitalisera sina biografer inom ramen för Svenska Filminstitutets digitala projekt, där
institutet står för 60 % av kostnaden för att installera en projektionsutrustning motsvarande
2K13 .

Tre av biograferna uppger att de helt saknar digital utrustning. Övriga biografer kan, utifrån
deras digitala projektionsutrustning, antingen klassificeras som E-Bio eller D-Bio14 .

När det gäller planerade investeringar i digital teknik intar flera av biograferna en avvaktande
hållning. Man vill vänta och se vad som händer beträffande digital distribution, prisutveckling
och offentliga stödformer. Andra jobbar på för att införskaffa projektionsutrustningen på 2 K
så snart som möjligt. Företrädarna för biograferna anser att risken är stor för att biografer på
mindre orter kommer att slås ut i samband med digitaliseringen och flera av biografidkarna
konstaterar också att de inte kommer att klara av att digitalisera sina biografer på egen hand.
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På frågan om hur finansieringen ska lösas svarar biografidkarna att bransch och offentliga
instanser måste ta ett gemensamt ansvar. Särskilt kommunernas och statens roll betonas.

Några av biograferna understryker också att även de stora filmdistributörerna måste bidra till
finansieringen eftersom det framförallt är de som tjänar pengar när filmerna distribueras
digitalt.

_____________________________________________________________________
13 http://www.sfi.se/sv/varastod/Biografstod/Digitalt-projekt/
14E-bio = Elektronisk bio är ett paraplybegrepp som innefattar all form av offentlig, elektronisk/digital visning
av alla slags rörliga bilder i biografer eller biografliknande lokaler.
D-bio = Digital bio innebär digital visning av i första hand premiärfilmer (långfilm) på biograf och i en teknisk
kvalitet som är jämförbar med eller bättre än 35 mm premiärkopia.
www.filmnyheterna.se/Snabbfakta/A-F/E-bio/

Om innehåll

En viktig frågeställning i projektet har varit frågan om hur framtidens mötesplatser kring
film/rörlig bild ska se ut och vilket innehåll de ska ha. För att klara av konkurrensen från en
rad andra visningsfönster för film/rörlig bild, anser många att hela biografkonceptet måste
förändras. Vad är det som ska göra att publiken vill fortsätta gå på bio?

Enligt biografidkarna själva måste biograferna hänga med i teknikutvecklingen och hålla hög
klass på visningarna. Det är genom att satsa på hög kvalitet vad gäller ljud, bild och
bekvämlighet man ska konkurrera för att behålla publiken. Man måste också ha en bred och
aktuell filmrepertoar.

Enligt flera av svaren räcker det inte heller med att enbart visa film. Fotboll, opera, konserter
och andra direktsända evenemang ökar i popularitet och biograferna måste kunna möta denna
efterfrågan.  Man måste hitta nya grepp och jobba mer med kringarrangemang och riktade
visningar för olika målgrupper. Samtidigt finns det biografidkare som intar den rakt motsatta
ståndpunkten och menar att man i stället skall renodla det man är bra på, nämligen att visa
film.

Oavsett vilken inställning man har i denna fråga påpekar flera av företrädarna för biograferna
att det i grunden ändå handlar om att publiken går på bio för att man vill se en viss film. Om
de filmer man visar är tillräckligt tilltalande så kommer också publiken.

Om Regionala insatser

På frågan om hur regionen skulle kunna utforma sina insatser för att utveckla infrastrukturen
för digitalt förmedlad film/rörlig bild föreslår ungefär hälften av biografidkarna att någon
form av ekonomiskt stöd inrättas för att biograferna skall klara av installationen av digital
teknik.  I några av svaren begränsas förslagen till att gälla biografer på mindre orter. Åsikten
att denna form av offentligt stöd skulle snedvrida konkurrensen och vara orättvis gentemot
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den som av egen kraft klarat av installationen förekommer också. Ett annat förslag handlar
om regional upphandling av teknisk utrustning för att få ner priset.

Andra poängterar nödvändigheten av att öka tillgänglighet och bredd i utbudet och föreslår
stöd till produktion och distribution av film samt framtagande av digitala filmkopior.

 Om samarbete

Enkätsvaren tyder på att ett mer formaliserat samarbete mellan biografer och kommuner är
mycket ovanligt idag.  Endast två av de tolv biografidkare som besvarat enkäten uppger att de
har denna form av samarbete. Samtidigt uppger en majoritet av biografidkarna att ett mer
formaliserat samarbete med kommunerna vore önskvärt.  Övriga har avstått från att
kommentera frågan eller är nöjda som det är.

Endast ett fåtal av biograferna uppger att de har några andra samarbetspartners utanför
kommunen.

3.3.3 Enkät till Institutionerna

Den digitala tekniken erbjuder stora möjligheter när det gäller att erbjuda ett breddat
kulturutbud. Inte minst direktsändningarna av opera från Metropolitan i New York har låtit
tala om sig och lockat en stor publik till olika digitala mötesplatser runt om i landet.

Folkets Hus och Parker har varit pionjärer på området. Genom projektet Digitala Hus som
inleddes redan 2002 har en digital biografkedja byggts upp som kunnat visa kultur av
världsklass på både små och stora orter.

Från den internationella teaterscenen har en svensk publik kunnat se uppsättningar från
National Theatre i London och från de svenska scenerna har Dramaten och Operan i
Stockholm visat produktioner i direktsändningar. Omtalat blev också Robbie Williams första
framträdande på många år i en direktsänd konsert från London.

För att ta reda på om de regionala kulturinstitutionerna i Skåne skulle vara intresserade av att
på liknande sätt visa produktioner i digital direktsändning på biografer och andra digitala
mötesplatser har en enkät skickats ut till Malmö Opera, Malmö stadsteater, Malmö
konserthus, Helsingborgs stadsteater, Skånes Dansteater, Helsingborgs konserthus och Musik
i Syd. (Bilaga 6). 5 av de 7 institutionerna har besvarat enkäten.

Digitala direktsändningar

Två av institutionerna, Malmö Opera och Helsingborgs symfoniorkester, har svarat att de
skulle vara intresserade av att direktsända någon av sina produktioner för offentlig visning.
Malmö stadsteater anser också att det skulle vara intressant, men kanske inte främst för
visning på biograf. Teatern tror snarare på att tillgängliggöra materialet för nedladdning på
nätet.
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Skånes Dansteater anser inte att det i dagsläget finns någon marknad för digital
direktsändning av deras föreställningar. Dansteatern tror snarare på att utveckla sändningar till
hushållen via nätet i form av eftersändning, trailers, kringmaterial etc. Redan idag filmas alla
dansteaterns produktioner.

Musik i Syd ser inte heller någon vinst med direktsändningar för deras del. Det centrala i
deras verksamhet är mötet mellan publik och levande musik och genom ett stort nät av lokala
arrangörer är de verksamma i hela regionen.

Om kostnaden

Kostnaden för att visa produktioner i direktsändning varierar stort beroende på produktionens
storlek. Kostnadsmässigt är det stor skillnad på att sända en operauppsättning med många
medverkande mot att sända ett framträdande av en soloartist.  Ju större sceniskt verk desto
större tekniska resurser krävs för att levandegöra uppsättningen. Utöver själva
produktionskostnaden tillkommer också kostnaden för själva sändningsrätten. En kostnad
som ofta är mycket hög. Att frågan om upphovsrätten är viktig att lösa ekonomiskt är något
som framgår tydligt av institutionernas svar.  

Om regionala insatser

På frågan om hur de regionala insatserna skulle kunna utformas för att bidra till utvecklingen
på området lämnar de regionala kulturinstitutionerna i korthet följande förslag:

• en gemensam teknikpool eller en gemensam mobil enhet med personal
• förslag om distribution via Region Skånes optofibernät
• hjälp att driva frågor om upphovsrätt
• en gemensam portal för regionens kulturinstitutioner

En möjlighet att gemensamt kunna visa upp sig med hjälp av rörlig bild är något som flera av
institutionerna efterlyser.

3.3.4 Sammanfattning och analys av enkätsvaren

En majoritet av de skånska kommunerna anser att film/rörlig bild ska omfattas av den
kommunala kulturpolitiken. I många kommuner finns också en varierad verksamhet som
avspeglar denna uppfattning.  Men det finns också kommuner där verksamhet saknas helt.

Flertalet kommuner som saknar biograf beviljar inte heller några bidrag till aktiviteter
kopplade till film/rörlig bild. I sina svar uppger flera av dessa kommuner att det finns bidrag
att söka men att de inte fått in några ansökningar. Om det inte finns någon förening som är
beredd att ta på sig uppgiften att svara för aktiviteterna låter kommunerna sig oftast nöja
med detta. Med ett mer aktivt förhållningssätt och ett större kulturpolitiskt ansvarstagande
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för film/rörlig bild skulle kommunerna i större utsträckning än idag, kunna vidta åtgärder för
att bygga upp ett intresse eller själva svara för verksamheten. Avsaknaden av biograf
behöver inte heller betyda att det inte skulle kunna finnas eller skapas andra lämpliga
mötesplatser för rörlig bild.

Även i kommuner med biograf krävs offentliga insatser för att det ska finnas ett utbud av
smalare film utanför den gängse filmrepertoaren. På samma sätt som det finns stöd inom
scenkonstområdet måste det finnas stöd inom filmområdet för att säkra bredd och mångfald.
En privat biografidkare kan inte förväntas ta ansvar för att visa film som inte är
kommersiellt gångbar.

När det gäller filmutbudet utanför storstäderna betyder Biografföreningarnas och
Filmstudioverksamhetens filmvisningar mycket för möjligheten att kunna ta del av ett
varierat utbud av film. Verksamheter anslutna till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF)
finns registrerade i 8 skånska kommuner. I storstäderna är det i regel de s.k.
komplementbiograferna som bidrar till ett utbud av film vid sidan av den gängse
filmrepertoaren.

När kommunerna gör egna satsningar är det oftast för målgruppen barn och unga i form av
skolbioverksamhet, filmklubbar på fritiden och aktiviteter inom kulturskolan. Här liksom
inom andra områden varierar satsningarna stort i omfattning. Det är dock endast några få
kommuner som säger sig helt sakna pedagogisk verksamhet kring film/rörlig bild.

De flesta samarbeten och fasta arbetsgrupper kring film/rörlig bild som finns i kommunerna
idag, är kopplade till verksamhet för barn och unga, främst till skolbiovisningar och
filmpedagogik.

Mer tillfälliga arbetsgrupper kan bildas då det är dags att utarbeta olika former av kommunala
mål- och strategidokument.

Även samarbetet mellan kommunerna utgår oftast från filmpedagogiskt arbete med barn och
unga. Samarbete över kommungränserna förekommer också kring de filmer som spelas in i
området och kring olika filmkulturella arrangemang. Samarbetet mellan de olika
filmmuseerna och inom visningsnätverket CineSkåne nämns också i enkätsvaren.

Generellt, när det gäller samarbete, kan konstateras att det på kommunal nivå för närvarande
saknas diskussionsforum och formella samarbeten kring viktiga framtidsfrågor som har med
offentliga mötesplatser kring film/rörlig bild och digitalisering att göra.

Digitaliseringen är inte något som enbart berör en enskild biograf.  Frågan är mycket större än
så. Det handlar om hur framtidens mötesplatser ska se ut och vilket innehåll de ska ha. Det
handlar om teknikens möjligheter i stort och om samhällsutveckling. Ytterst handlar det om
att skapa förutsättningar för en levande landsbygd och ett livskraftigt Skåne.

För att kunna hantera de möjligheter och hot som förknippas med införandet av den digitala
tekniken kommer det att vara nödvändigt att samarbeta. Samarbete behövs för att kunna
utveckla hållbara finansieringsmodeller och för att kunna ta till vara teknikens potential för
samhällsutveckling. För att hinna bygga upp en beredskap krävs att frågan kommer upp på
dagordningen och att diskussioner inleds. Inte minst viktigt är att samtalen kommer igång
över förvaltningsgränserna inom kommunerna. Men också kreativa samtal över
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kommungränserna kan bidra till fördelaktiga lösningar som gör det möjligt att utveckla
sociala och kulturella mötesplatser, där invånarna kan ta del av ett rikt utbud av film och
annat digitalt kulturinnehåll, inom ett rimligt avstånd från där man bor.
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4. Insatser

4.1 Identifierade insatsområden

Använda det regionala fibernätet för distribution av digitalt kulturellt innehåll

En förutsättning för att den digitala teknikens potential ska kunna utnyttjas är tillgången till
bredband med hög kapacitet. Något som också ligger till grund för regeringens
bredbandsstrategi, Bredband för Sverige, som presenterades i november 2009 och vars
övergripande mål är att Sverige ska ha bredband i världsklass15 .

Jämfört med stora delar av Sverige har Skåne kommit långt i utbyggnaden av bredband.
Genom BAS-projektet – Bredband för alla i Skåne har alla skånska orter med fler än 200
invånare bundits samman med bredband.  Bredbandssatsningen som inleddes år 2000 bygger
på ett samarbete mellan Region Skåne, de skånska kommunerna och privata aktörer.

Utbyggnaden har gynnats av att Skåne är tättbefolkat och att avstånden mellan orterna är
korta.  Utbyggnaden finansierades genom insatser från Regionen och kommunerna samt
genom statliga bidrag. En privat aktör Tele 2, upphandlades för att driva nätet. Denna helt
kommersiella verksamhet finansieras genom de trafikavgifter som olika operatörer betalar för
att få använda nätet.

När regionen upphandlade utrymme i fibernätet skedde detta huvudsakligen utifrån
sjukvårdens behov. Inför framtagandet av en regional digital strategi har olika aktörer väckt
frågan om inte detta fibernät med hög kapacitet och hastighet också skulle kunna användas för
distribution av ett digitalt kulturinnehåll. Förslaget till insats har diskuterats inom samtliga
grupper som varit knutna till projektet och bedöms vara en central insats för att utveckla
infrastrukturen för digitalt förmedlad rörlig bild.  Även representanter för biografer,
kommuner och regionala kulturinstitutioner framhåller i sina enkätsvar att detta skulle vara en
viktig insats som skulle bidra till att göra den offentligt stödda kulturen tillgänglig i hela
Skåne.

I sammanhanget vore det intressant om regionens sjukhus, som redan idag har tillgång till
fibernätet och är hopkopplade med varandra, kunde använda nätet för att göra ett digitalt
förmedlat kulturinnehåll tillgängligt för patienter och anhöriga.

En snabb och effektiv bredbandskapacitet är också en förutsättning för den digitala
teknikens användning inom en rad samhällsområden som utbildning, forskning och
företagande. I ett regionalt perspektiv kommer tillgången på bredband med hög
överföringshastighet att vara avgörande för hur framgångsrikt det övergripande arbetet med
att förverkliga visionen om ett livskraftigt Skåne kommer att bli.

Förslag till insats:

att använda det regionala fibernätet för distribution av digitalt kulturellt innehåll (regionalt
upphandlad tjänst)

_______________________________________________________________________
15 (http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/46/33/ce5aa677.pdf)
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Skapa en kulturportal

Uppdraget för det här projektet är att föreslå insatser som bidrar till att utveckla
infrastrukturen för visning av digitalt förmedlad rörlig bild i offentliga
visningssammanhang. En regional portal för nedladdning av kulturinnehåll för offentlig
visning på biograf, bibliotek eller i andra digitala visningsrum skulle bidra till att göra den
regionalt producerade kulturen tillgänglig för invånarna i hela regionen. Möjligtvis skulle
det i det här sammanhanget kunna vara en fördel att utveckla en portal för både privat och
offentlig användning. Från kulturinstitutionernas sida har framförts önskemål om en
gemensam portal där regionens institutioner skulle kunna visa upp sig med hjälp av rörlig
bild. Ett forum där den som går in på hemsidan skulle kunna se smakprov ur en viss
produktion eller ladda ner den i sin helhet. Att utveckla en regional portal för nedladdning av
regionalt kulturinnehåll för offentlig visning bör dock prioriteras inom detta projekt.
Exempelvis skulle digitala direktsändningar av opera, teater och musik samt regionalt
producerad kort- och dokumentärfilm kunna göras tillgänglig på det sättet.

Förslag till insats:

att skapa en portal på Internet för nedladdning av regionalt kulturinnehåll för offentlig
visning

Kompetens och kunskap om digital teknik

Av enkätsvaren framgår att behovet av kunskap om den digitala tekniken är stort. Det gäller
både kunskap om vilken teknisk utrustning som finns att tillgå och om hur den kan
användas. Med tanke på de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder inom olika
områden är det angeläget att sprida kunskapen vidare till grupper utanför film- och
kulturområdet.  Det kommer att vara viktigt att skapa mötesplatser där företrädare för
kommuner, biografer, kulturinstitutioner, bibliotek, högskolor, teknikföretag och näringsliv
kan mötas för att ta del av aktuell information, knyta kontakter och utbyta erfarenheter.
Regionalt arrangerade seminarier, konferenser, föreläsningar och utställningar där teknikens
möjligheter belyses, skulle bidra till den kunskap som många efterfrågar inför de viktiga
beslut om digitala investeringar som ska fattas.

Sedan 2005 driver Film i Skåne ett nätverk för biografer som har eller planerar att skaffa
digital utrustning. Detta är och kommer även fortsättningsvis att vara ett viktigt forum för
gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte kring olika frågor kopplade till den digitala
tekniken. Samtidigt kan det finnas behov av att initiera nya nätverk och samarbeten som
bygger på en bredare representation av intressenter från olika verksamhetsområden. Att stärka
befintliga nätverk och initiera nya kommer att vara en viktig del av kunskaps- och
kompetensutvecklingen framöver.

Förslag till insats:

att svara för kompetensutveckling kring digital teknik i form av seminarier, konferenser,
föreläsningar, utställningar m.m.
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Inrätta öronmärkta medel för pilotprojekt inom digital visning av rörlig bild

Övergången till digital teknik kommer att kräva offentliga insatser av olika slag för att
teknikens möjligheter ska kunna tas till vara och för att det även i framtiden ska finnas
offentliga mötesplatser kring film och rörlig bild.  Exakt hur behoven kommer att se ut vet vi
däremot inte. Det är därför viktigt att inte på förhand måla in sig i ett hörn genom att
detaljstyra vart pengarna ska gå. Det som kan förefalla vara en framåtriktande insats idag
kan visa sig vara helt förfelad i morgon. Utvecklingen går snabbt inom området och styrs av
faktorer som vi inte alltid kan förutse. Det gäller därför att vara lyhörd och skapa stödformer
som gör det möjligt att kontinuerligt utvärdera och förbättra insatserna. Genom att inrätta
öronmärkta medel för pilotprojekt, inom området digitalt förmedlad rörlig bild, kan många
av de konstruktiva förslag som framkommit i dialog med olika aktörer inom projektet
förverkligas samtidigt som utrymme ges för ännu ej formulerade projekt.

Förslag till insats:

att inrätta öronmärkta medel för pilotprojekt inom digital visning av rörlig bild

Digitala modellbibliotek

Som ett led i ett större utvecklingsarbete med att göra biblioteken till lokala kulturhus och
mötesplatser med ett brett kulturutbud föreslås att ”digitala modellbibliotek” skapas, som
skulle kunna inspirera och bidra med kunskap vad gäller digital utrustning, digitalt innehåll
och utformningen av själva visningsrummet.

att avsätta medel för pilotprojekt kring digitala modellbibliotek

Digitala författarprogram

Det är angeläget att genomföra pilotprojekt som ger erfarenheter om hur den digitala
tekniken konkret kan användas. En idé vore att genomföra en serie ”digitala
författarprogram”.  Genom att koppla samman ett antal bibliotek skulle exempelvis
författarbesök på ett bibliotek kunna direktsändas ut till andra bibliotek där publiken kan
delta i diskussioner och ställa frågor till författaren. Tanken är givetvis inte att dessa digitala
program ska ersätta verkliga möten med författare, men de skulle kunna fungera som
spännande komplement. Beroende på lokala förutsättningar kan det i vissa fall också vara
lämpligt att samarbeta med biografer eller andra digitala kulturhus kring arrangemangen
samt med folkbildningsorganisationer.

Förslag till insats:

att avsätta medel för pilotprojekt kring digitala författarprogram
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Stimulanspott

För en enskild biografägare, förening eller filmstudio kan pengamässigt relativt små stöd
betyda mycket för verksamheten. Ett stöd på några tusenlappar kan vara avgörande för om
man kan arrangera en viss föreläsning, utveckla nya former för marknadsföring eller
anordna/delta i en utbildning för att fördjupa kunskapen inom ett visst digitalt
användningsområde. För att kunna förverkliga denna form av mindre projekt föreslås att en
särskild pott pengar inrättas för mindre stimulansprojekt/aktiviteter, upp till en begränsad
nivå av förslagsvis 5000 kr, med kort handläggningstid och tjänstemannabeslut på
delegation.

Förslag till insats:

att inrätta en pott pengar för mindre stimulansprojekt/aktiviteter

Beträffande teknisk utrustning

Många företrädare från kommuner och biografer har framfört önskemål om regionala stöd
för inköp av digital projektionsutrustning. Eventuella beslut om denna form av teknikstöd
måste ske i dialog med Svenska Filminstitutet och samspela med de stöd som utformas på
nationell nivå. Enligt Filminstitutets nuvarande regler är det inte möjligt att ansöka om
bidrag till digital projektionsutrustning annat än i begränsad omfattning inom olika
pilotprojekt.  Hur det kommer att bli i framtiden är ännu oklart.

För att undersöka möjligheterna med digital biografdistribution och få erfarenheter till
diskussion om framtida finansieringsmodeller för digitalisering i hela landet avsatte
Svenska Filminstitutet under hösten 2009 drygt 10 miljoner kronor i projektmedel för stöd
till digitalisering av ett 20-tal biografsalonger i Sverige. När beslutet om vilka biografer som
beviljats stöd meddelades, återfanns två skånska biografer, Bian i Eslöv och SF Filmstaden i
Lund, bland de biografer som erhållit stöd16 .
Enligt en intervju i Filmnyheterna med Bengt Toll, vice VD för Filminstitutet och chef för
Publiken, skulle kostnaden för att digitalisera hela det svenska biobeståndet uppgå till drygt
en halv miljard kronor17 .

Innan eventuella beslut fattas vad gäller inrättande av regionala stöd till installation av
digital projektionsutrustning motsvarande 2 K behöver utformningen av de nationella
stödinsatserna klarna. Projektet avstår därför från att i nuläget föreslå några regionala
insatser på detta område. Om de offentliga insatserna från nationell nivå dröjer eller blir
otillräckliga kan det längre fram finnas behov av att från regionens sida inrätta någon form
av stödinsatser för installation av digital utrustning. Inom ramen för enstaka regionalt stödda
pilotprojekt kan finnas behov av medel för inköp av digital teknik.

__________________________________________________________________________
16 http://www.sfi.se/sv/varastod/Biografstod/Digitalt-projekt/
17 http://www.filmnyheterna.se/Nyheter/Filminstitutet-satsar-digitalt/
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4.2 Ansvarsfördelningen mellan stat och region vid utformningen av
stödinsatser

Det är viktigt att offentliga insatser samspelar och förstärker varandra. Utformningen av
regionala och nationella stöd inom området film/rörlig bild måste därför bygga på dialog och
kunskap om varandras olika stödformer.

Svenska Filminstitutets nuvarande stöd omfattar Distributionsstöd, Biografstöd, Regionala
stöd, Stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom, Stöd till filmfestivaler,
Stöd till visningsorganisationer samt Stöd till filmproduktion och fortbildning av
yrkesverksamma inom filmbranschen.

Inom ramen för biografstöd kan biografägare söka stöd till teknisk upprustning av biografer,
lokalt publikarbete och stöd till öppna visningar av svensk film. Stöden kan sökas av
biografer på mindre orter och komplementbiografer i större städer. Filminstitutets stöd till
teknisk utrustning kan för närvarande inte användas för installation av digital
projektionsutrustning. Utöver dessa stöd finns även stöd till parallelldistribution för att öka
tillgången på aktuell film. Ett särskilt stöd finns också för de anordnare av
biografföreställningar som saknar avdragsrätt för moms.

Distributionsstöden går bl.a. till lansering av svensk långfilm och importerad kvalitetsfilm och
spridning av svensk kort- och dokumentärfilm. Stöd ges även till textning och syntolkning av
svensk film.

Stöd till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom går bl.a. till att utveckla skolbio,
mediepedagogisk verksamhet och ungas eget filmskapande. Många kommuner som startar
upp skolbio gör det med hjälp av filminstitutets treåriga stöd.

Filmfestivaler som bedöms vara av nationellt intresse kan också erhålla stöd från Svenska
Filminstitutet.  I Skåne är BUFF, den årliga Barn- och Ungdomsfilmsfestivalen i Malmö en
sådan festival. Visningsorganisationer som arbetar med spridning av film på nationell nivå
kan också få stöd. Exempel på en sådan organisation är Sveriges förenade Filmstudios.

Film i Skåne är ett av de 19 regionala resurscentrum för film som finns i landet. Uppgiften är
att på olika sätt främja filmverksamhet i Skåne. Film i Skåne tillhör även ett av landets fyra
regionala filmproduktionscentra för långfilm.

Film i Skånes verksamhet drivs på uppdrag och med finansiering av Region Skåne och
Svenska Filminstitutet. Verksamheten delas upp i fyra områden Film Barn och Unga,
Visning/Spridning, Produktion och drift av Ystad Studios. OFC (Oresund Film Comission)
ingår som ett projekt i verksamheten.

Verksamheten för barn och unga är ett prioriterat område och Film i Skåne arbetar på olika
sätt för att barn och unga ska ges möjlighet att se och skapa rörliga bilder. I arbetet ingår bl.a.
att informera om skolbio, förmedla filmpedagoger för arbete i skolorna och ansvara för det
mediepedagogiska nätverket i Skåne. För unga oetablerade filmare finns möjlighet att söka
stöd genom Växthuset, som är ett samarbete med BoostHbg, för att producera film. Under den
årliga kortfilmsfestivalen Pixel ges unga filmare möjlighet att visa sina filmer.
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Film i Skånes mål för området visning/spridning är att skapa ett lokalt engagemang kring en
levande filmkultur och tillgång till en bred filmrepertoar i hela Skåne. I verksamheten ingår
att samproducera filmevenemang, svara för spridningsinsatser för regionalt producerad film,
driva visnings- och biografnätverk, ge råd och stöd till lokal filmverksamhet samt att
informera om Svenska Filminstitutets olika stöd inom biograf- och visningsområdet.

Hos Film i Skåne finns medel att söka för samproduktion av kortfilm, dokumentärfilm,
långfilm och TV-serie. Film i Skåne har också medel att söka för filmkulturella arrangemang.

Flera av de regionala och statliga stöden påminner innehållsmässigt om varandra. Men det
finns också stöd som i dagsläget endast beviljas av den ena parten. Exempelvis gäller detta
Filminstitutets stöd till biografer för teknisk upprustning och stödet till skolbioverksamhet.

4.3 Förslag till regionala insatser

Förslagen till regionala insatser för att stärka infrastrukturen för digitalt förmedlad rörlig bild
kan sammanfattas i följande punkter:

att använda det regionala fibernätet för distribution av digitalt kulturellt innehåll (regionalt
upphandlad tjänst)

att skapa en portal på Internet för nedladdning av regionalt kulturinnehåll för offentlig
visning

att svara för kompetensutveckling kring digital teknik i form av seminarier, konferenser,
föreläsningar, utställningar m.m.

att inrätta öronmärkta medel för pilotprojekt inom digital visning av rörlig bild

att avsätta medel för pilotprojekt kring digitala modellbibliotek

att avsätta medel för pilotprojekt kring digitala författarprogram

att inrätta en pott pengar för mindre stimulansprojekt/aktiviteter
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Källor

Intervjuer/samtal

Anneli Sjöborg, Höganäs kommun
Ramon Reismüller, Svenska Filminstitutet
Bengt Toll, Svenska Filminstitutet
Jon Dunås, Filmutredningen
Johanna Wistedt, Filmutredningen
Håkan Persson, Landskrona kommun
Emelie Zeilon, Landskrona kommun
Eva Bergstrand, Skurups kommun
Heidi Viman, Kävlinge kommun
Ingrid Borg, Ystad stadsbibliotek
Jens Lanestrand, Västra Götalandsregionen
Anders Westin, Film i Västmanland
Jerry Eriksson, Film i Örebro län
Annelie Börjesson, Region Skåne
Lars Johansson, Konsult/senior advisor
Ola Jacobson, Region Skåne
Rosi Gerlach, Region Skåne
Cecilia Langemark, Region Skåne
Lena Birgersdotter, MMSS
Camilla Malmberg, Doc Lounge
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Konferenser/Seminarier

• 26 januari 2009, Seminariet ”Regional film i framtiden” under Göteborgs filmfestival
• 26-27 mars 2009, Konferensen ”Biografen mitt i Byn” arrangerad av Film i Värmland och

Film i Dalarna
• 24 augusti 2009, ”Viral marknadsföring – så funkar det” och ”Digitalbioutvecklingen enligt

Svenska Filminstitutet”, två seminarier under Malmö filmdagar i arrangerade av Svenska
Filminstitutet och Filmnyheterna 

Bilagor

Bilaga 1. Referensgruppens sammansättning
Bilaga 2. Enkät till kommunerna
Bilaga 3. Enkätsvar från kommunerna
Bilaga 4. Kommunernas förslag till insatser
Bilaga 5. Enkät till Biografer
Bilaga 6. Enkät till regionala kulturinstitutioner
Bilaga 7.  Projektets aktiviteter i datumföljd
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Bilaga 1

Referensgruppen

Regionbibliotek Skåne:
Annelie Börjesson, Bibliotekskonsulent

Kommuner:
Landskrona kommun, Håkan Persson, avdelningschef
Höganäs kommun, Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef
Kävlinge kommun, Heidi Viman, kultursamordnare
Osby kommun, Lotta Linders, kultursekreterare
Hörby kommun, Eva Dahl, kulturchef
Helsingborgs kommun, Birgitta Killander, strategisk utvecklare

Biografer:
Magnus Olsson, Röda Kvarn, Ängelholm
Thomas Jönsson, Filmpalatset, Bromölla
Eva Bergstrand, Biorama, Skurup
Jan Werner/Ingrid Persson, SF Lund
Mats Magnusson, Tomelilla Brösarps Biografförening
Anders Helmerius, Panora/Folkets Bio i Malmö
Gun Bettenhausen /Carina Clack, Folkets Hus och Parker

Filmstudio:
Rune Degerhammar, ordförande, Kristianstad Filmstudio
Arne Bengtsson, ordförande, Simrishamns Filmstudio
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Bilaga 2

Enkät till kommuner i Skåne
inför framtagandet av en

”Regional strategi för utveckling av
infrastrukturen för spridning och tillgänglighet av

digitalt förmedlad rörlig bild”
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Enkät till kulturchefer/kultursekreterare eller motsvarande

1. Om visningslokaler för film och rörlig bild
a) Finns någon biograf i din kommun?

Om ja: hur drivs biografen?

b) Finns några andra visningslokaler i kommunen (bibliotek, kulturhus, teater,
fritidsgård, skola o.s.v.)?

2. Om ekonomiskt eller annat kommunalt stöd till
biografidkare (enskild eller förening)?  

a) Bidrag för visning av film vid sidan av biografrepertoaren på din ort?
b) Bidrag för pedagogisk verksamhet?
c) Hyresbidrag?
d) Bidrag till teknisk utrustning?
e) Bidrag för programverksamhet?
f) Bidrag för marknadsföring?
g) Annat?

3. Om ekonomiskt eller annat kommunalt stöd till
föreningar (andra än biografidkare) inom området
film/rörlig bild?

a) Stöd till filmstudio, filmklubbar, datorspelsarrangemang, programverksamhet
o.s.v.

4. Om egen kommunal verksamhet inom området
film/rörlig bild för barn och unga?

a) Pedagogisk verksamhet för barn och unga: möjlighet att se olika former av
professionell film, möjlighet till eget skapande?

5. Om digitalisering
a) När de stora bolagen övergår till att enbart distribuera sina filmer digitalt är det

många som befarar att biografer på mindre orter kommer att slås ut eftersom
installationskostnaderna för den digitala tekniken är så hög. Hur ser du på
detta?
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b) Hur anser du att frågan om finansiering ska lösas?

6. Om Regionala insatser

a) På vilket sätt anser du att regionen skulle kunna utforma sina insatser för att
utveckla infrastrukturen när det gäller digitalt förmedlad film/rörlig bild?

7. Om samarbete

a) Finns någon arbetsgrupp inom kommunen som arbetar med frågor kring film
och rörlig bild?
Om ja: vilken sammansättning har gruppen?

Om nej: Skulle en sådan arbetsgrupp vara önskvärd?  Finns något annat forum
i kommunen där film/rörlig bild och visningsfrågor diskuteras?

b) Finns i dagsläget något samarbete mellan din kommun och biografidkarna i
kommunen?
Om ja; hur ser samarbetet ut?

Om nej: skulle ett sådant samarbete vara önskvärt?

c) Finns i dagsläget något samarbete mellan din kommun och andra kommuner?
Om ja; hur ser samarbetet ut?

Om nej: skulle ett sådant samarbete vara önskvärt?

8. Om Film/Rörlig bild som en kommunal angelägenhet?
a) Film- och biograffrågor har oftast betraktats som något som hör det privata

näringslivet till och som därför inte omfattats av den kommunala
kulturpolitiken. Kan kommunerna resonera på samma sätt idag när
förutsättningarna för att bedriva biografverksamhet ser så radikalt annorlunda
ut än för bara några år sedan. (Kostsam digital teknik, ändrade medievanor,
konkurrens från nya visningsfönster m.m.)? Hur ser du på detta?

9. Om kulturpolitiskt program
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a) Ingår film och biograffrågor i kommunens kulturpolitiska program? Om svaret
blir ja, fördjupa gärna svaret något?

b) Ingår film och biograffrågor i något annat politiskt antaget styrdokument i
kommunen (skolplan, näringslivsprogram, integrationsplan o.s.v.)?

c) Finns någon särskild filmplan?

10. Om bredbandskapacitet

a) Vilken bredbandskapacitet har ni idag (på bibliotek, kulturhus och liknande
   lokaler)?

b) Är den kapacitet ni har också den maximalt tillgängliga?

11. Övriga kommentarer
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Bilaga 3

Enkätsvar från kommunerna

Fråga 1 - Om visningslokaler för film och rörlig bild

a) Finns någon biograf i din kommun?
Om ja: hur drivs biografen?

b) Finns några andra visningslokaler i kommunen (bibliotek, kulturhus, teater, fritidsgård,
skola o.s.v.)?

Enkätsvaren på fråga a har bakats in i den beskrivning av biografer, driftsformer m.m. som
ges under rubriken Biografsituationen i Skåne. En beskrivning som bygger på ett mer
omfattande faktaunderlag än vad enkätsvaren ger och som även inkluderar biografer i de
kommuner som inte besvarat enkäten.

När det gäller fråga b, om visningslokaler för film och rörlig bild vid sidan av biograferna,
uppger kommunerna att digitala visningsmöjligheter finns i olika lokaler som kulturhus,
bibliotek, fritidsgårdar o.s.v. Däremot framgår inte alltid om lokalerna uppfyller de krav som
kan ställas på offentliga visningsrum vad gäller komfort, tillgänglighet och kvalitet på
visningarna. För att kunna få en mer detaljerad bild av detta skulle mer precisa frågor kring
teknisk utrustning och kapacitet behöva ställas.

Fråga 2 - Om ekonomiskt eller annat kommunalt stöd till biografidkare (enskild eller
förening)?

a) Bidrag för visning av film vid sidan av biografrepertoaren på din ort?
b) Bidrag för pedagogisk verksamhet?
c) Hyresbidrag?
d) Bidrag till teknisk utrustning?
e) Bidrag för programverksamhet?
f) Bidrag för marknadsföring?
g) Annat?

På frågan om kommunerna ger någon form av ekonomiskt eller annat stöd till biografidkare
(enskild eller förening) har 11 kommuner svarat ja och 18 kommuner svarat nej.

Det vanligaste kommunala stödet till den lokale biografidkaren utgörs av någon form av
hyresbidrag. 7 av kommunerna har uppgett att de har denna form av stöd. I vissa fall är
stödet utformat som en direkt hyressubvention, i andra fall ges stödet indirekt i form av
verksamhetsbidrag. I vissa fall kan hyresavtalet innehålla en klausul som innebär att den
hyra biografidkarens betalar till viss del står i relation till biljettintäkterna.
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Stöd till teknisk utrustning finns i fyra av kommunerna. 3 kommuner ger stöd till
programverksamhet och 4 till marknadsföring. De kommuner som ger stöd till den lokale
biografidkaren ger ofta flera former av stöd.

Kommunala satsningar i form av pedagogisk verksamhet som exempelvis skolbio och
filmklubbar gynnar den lokale biografägaren, även om man inte ger några direkta bidrag.
Detsamma kan sägas om stödet till föreningsdriven filmstudioverksamhet med visningar på
biograf.

Fråga 3 - Om ekonomiskt eller annat kommunalt stöd till föreningar (andra än
biografidkare) inom området film/rörlig bild?
Stöd till filmstudio, filmklubbar, datorspelsarrangemang, programverksamhet o.s.v.

Av de 29 kommuner som besvarat frågan om de ger någon form av stöd till föreningar
(andra än biografidkare) inom området film/rörlig bild har 12 kommuner svarat ja och 17
kommuner svarat nej.
Kommunernas föreningsstöd ges främst i form av bidrag till filmstudioverksamhet,
filmklubbar och till olika former av programverksamhet. I Sjöbo som bedriver egen
biografverksamhet ges föreningar möjlighet att utnyttja biograflokalen gratis.
Flertalet kommuner som saknar biograf beviljar inte heller några bidrag till aktiviteter
kopplade till film/rörlig bild. I sina svar uppger flera av kommunerna att det finns bidrag att
söka men att de inte fått in några ansökningar.

Fråga 4 - Om egen kommunal verksamhet inom området film/rörlig bild för barn och
unga?
Pedagogisk verksamhet för barn och unga: möjlighet att se olika former av professionell
film, möjlighet till eget skapande?

21 kommuner har svarat att de har någon form av egen verksamhet inom området film/rörlig
bild för barn och unga. Vanligast är satsningar på skolbioverksamhet och på olika aktiviteter
inom kulturskolan. Omfattningen av verksamheterna varierar däremot stort. När det gäller
skolbion kan verksamheten i vissa kommuner omfatta alla barn från åk F t.o.m. åk 9. I andra
kommuner kan det röra sig om visningar för en enda årskull.  Antalet filmer eleverna får se
varierar också, Vid sidan av skolbioverksamheten förekommer även kommunala satsningar i
form av filmklubbar för barn på fritiden.

Endast 6 kommuner har svarat att de inte har någon egen pedagogisk verksamhet för barn
och unga.  Av dessa beviljar 2 kommuner bidrag till andra aktörer för att svara för
skolbiovisningar.

Även barns möjligheter att själva få uttrycka sig genom film/rörlig bild varierar stort mellan
kommunerna. Oftast inryms möjligheten att få göra egen film inom kommunernas
kulturskolor och inom skapande skola. Vissa kommuner har anställda film- och
mediepedagoger. Helsingborg stad har genom satsningar som Film Helsingborg och
BoostHbg profilerat sig starkt när det gäller ungas eget skapande och talangutveckling inom
området rörlig bild.

Vid sidan av filmvisningar inom ramen för skolbio och filmklubbar arrangeras även
särskilda filmfestivaler runt om i Skåne där barn och unga ges möjlighet att ta del av
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professionell film.  Barn och Ungdomsfilmsfestivalen i Malmö (BUFF) har funnits i 25 år
och har under denna tid utvecklats till att bli en angelägenhet för hela Sverige och även för
andra länder i Norden och Europa. Antirasistiska filmdagar arrangeras i en rad kommuner
och även olika filmfestivaler för barn från förskoleåldern. Det finns också festivaler där
fokus ligger på att visa barn och ungas egna filmer.

Fråga 5 - Om Digitalisering

”När de stora bolagen övergår till att enbart distribuera sina filmer digitalt är det många
som befarar att biografer på mindre orter kommer att slås ut eftersom
installationskostnaderna för den digitala tekniken är så hög.

Hur ser du på detta?”

Flera (5) företrädare för kommunerna uppger att de inte vet eller kan förhålla sig till frågan.
Anledningen till detta varierar. Några svarar att de inte hunnit sätta sig in i frågeställningen
eller att frågan ännu inte diskuterats inom den egna nämnden och förvaltningen. Andra
tycker att den information de har inte ger någon entydig bild av situationen.  Att det är svårt
att veta hur stor risken egentligen är eftersom kostnaden för utrustningen förväntas sjunka
över tid.  En kommun påpekar att det ännu finns vissa frågetecken om vilken utrustning och
vilket pris det handlar om eftersom olika intressenter förespråkar olika digitala lösningar.

Andra  (6) kommuner anser att farhågan är berättigad och att risken är stor för att biografer
på mindre orter kommer att slås ut. En kommun anser att det kan finnas en risk – men att
risken inte är omedelbar. Några kommuner som avstått från att kommentera denna farhåga
framhåller i sina svar att även små kommuner måste hänga med i den tekniska utvecklingen
för att kunna behålla sin publik. Att digitaliseringen är nödvändig för att kunna erbjuda
kvalitet på visningarna, aktuella filmtitlar och bredd i utbudet.  I svaret från Malmö påpekas
att Folkets Bio och Folkets Hus och Parker gått i spetsen för digitaliseringen och att det varit
en viktig utveckling som inneburit att utbudet breddats. Bio Borgen i Osby är ett av många
exempel på biografer som, tack vare den digitala tekniken, kunnat bredda verksamheten till
att även omfatta digitala direktsändningar av opera.

I svaren påpekas också att den digitala utvecklingen är positiv i den bemärkelsen att den
även öppnar möjligheter för de kommuner som inte har någon biograf.

Hur anser du att frågan om finansiering ska lösas?

En majoritet av de kommuner som besvarat enkäten anser att någon form av offentligt stöd
måste till för att undvika att biografer på mindre orter slås ut i samband med digitaliseringen
och att en samfinansiering är nödvändig. Däremot finns t ingen klar uppfattning om hur
ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommun ska se ut.
Den trepartsmodell bestående av stat, kommun och bransch som bl.a. Filminstitutet och
Filmutredningen fört fram då frågan om finansiering diskuterats förekommer även här.

Andra framhäver kommunernas och regionens betydelse. Särskilt kommunernas ansvar
framhålls i flera av svaren. I svaret från Helsingborg, där en utredning om rörlig bild ,
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Talang Hbg  – utredningsförslag till program för rörlig bild i Helsingborg,   har gjorts under
våren 2009, påpekas vikten av att kommunen förhåller sig till den digitala kulturen och vad
man vill satsa på ekonomiskt. I Höganäs, där en biografutredning genomfördes under våren
2008, har man i kultur- och fritidsförvaltningens budget för 2011 avsatt medel för digital
teknik. Hörby framhåller att kommunen bör medverka till finansieringen eftersom den
digitala tekniken har ett brett användningsområde. Tomelilla påpekar att digitaliseringen
både är en kommunal och en regional angelägenhet eftersom det ur ett regionalt perspektiv
är viktigt att landsbygden utvecklas.

Tre kommuner anser att digitaliseringen skall finansieras helt privat utan skattemedel.  En
kommun svarar att finansieringen i möjligaste mån ska skötas av biograferna själva med
hjälp av biljettintäkterna.

Två kommuner anser att det inte går att lämna något generellt svar om finansiering eftersom
situationen för biografverksamheten ser så olika ut i kommunerna och att frågan måste
diskuteras både lokalt och regionalt utifrån en uppkommen situation.
Andra svarar (3) att de inte vet hur frågan om finansiering ska lösas och att frågan heller inte
diskuterats politiskt i kommunen (2).

En av kommunerna påpekar att möjligheten att hyra utrustning kan vara ett alternativ till att
köpa.

Fråga 6 - Om Regionala insatser

På vilket sätt anser du att regionen skulle kunna utforma sina insatser för att utveckla
infrastrukturen när det gäller digitalt förmedlad film/rörlig bild?

En central fråga i den enkät som utformats till kommunerna är givetvis frågan om hur
regionen skulle kunna utforma sina insatser för att utveckla infrastrukturen när det gäller
digitalt förmedlad film/rörlig bild. Av de 29 kommuner som besvarat enkäten har 5
kommuner uppgett att de inte vet och två kommuner har inte besvarat frågan. Övriga
kommuner har alla bidragit med förslag. Förslagen är många och svåra att sortera in under
rubriker men uppfattningen att regionen bör ha en samordnande, pådrivande och
utvecklande roll ligger till grund för de flesta svar. I sitt svar skriver exempelvis Kristianstad
att ”Regionen bör vara en aktör för att säkerställa att visningsmöjligheter finns i hela Skåne,
i dialog med kommunerna och andra aktörer på plats”.

Återkommande, fast uttryckt på olika sätt, är också uppfattningen att regionen har en viktig
funktion att fylla när det gäller att ta fram utvecklingsplaner och måldokument inom
området rörlig bild. ”En regional strategi kopplad till övriga insatser inom rörlig bild-
området uppfattas som ett stöd för kommunernas eget utvecklingsarbete inom området”
skriver exempelvis Helsingborg i sitt svar.

Flera kommuner framhåller också att det är viktigt att regionen arbetar med kompetensfrågor
inom området rörlig bild. Den digitala teknikens användningsområde är okänt och behovet
av kunskap är stort. Detsamma gäller kunskap om vilken teknik som finns att tillgå. Vid
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sidan av rena utbildningsinsatser betonas också värdet av att kunna ta del av varandras
erfarenheter. Enligt förslagen skulle regionen, tack vare sin helhetssyn och överblick, kunna
ha en samordnande och förmedlande funktion när det gäller detta erfarenhetsutbyte. Att
skapa nätverk för diskussioner, erfarenhetsutbyte och förmedling av kunskap, anses vara en
viktig regional uppgift.

Kommunerna efterlyser också olika former av ekonomiskt teknikstöd. Gemensamma
upphandlingar och inköp av utrustning som kan hyras ut/lånas ut till biografer är några av de
konkreta förslag som förekommer. Så också möjligheten för entreprenörer att kunna låna
pengar med regionen som garant. Även riktade bidrag till mindre kommuner, statliga eller
regionala, efterfrågas.

En grundförutsättning för kommunikation av rörlig bild via nätet är tillgången till hög
kapacitet. Något som avspeglas i kommunernas förslag om att använda fibernätet för
distribution av digitalt kulturinnehåll.

Flera kommuner uttrycker också starkt stöd för det arbete som Film i Skåne/Regionen
bedriver idag när det gäller filmutveckling för barn och unga och stöd till nätverk kring
filmpedagogik och filmvisning och önskar att detta insatsområde ska utvecklas och
förstärkas.

Kommunernas förslag till regionala insatser framgår av bilaga 4.

Fråga 7 - Om samarbete

a) Finns någon arbetsgrupp inom kommunen som arbetar med frågor kring film och rörlig
bild?
Om ja: vilken sammansättning har gruppen?

Om nej: Skulle en sådan arbetsgrupp vara önskvärd?  Finns något annat forum i kommunen
där film/rörlig bild och visningsfrågor diskuteras?

b) Finns i dagsläget något samarbete mellan din kommun och biografidkarna i kommunen?
Om ja; hur ser samarbetet ut?

Om nej: skulle ett sådant samarbete vara önskvärt?

c) Finns i dagsläget något samarbete mellan din kommun och andra kommuner?
Om ja; hur ser samarbetet ut?

Om nej: skulle ett sådant samarbete vara önskvärt?
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12 kommuner har svarat att de har någon form av arbetsgrupp kring film/rörlig bild. De
flesta av dessa arbetsgrupper (10 st) är kopplade till verksamhet för barn- och unga, främst
inom skolbio och filmpedagogik. I dessa grupper ingår lärare och personal från
kulturförvaltningen. I vissa fall finns även personal från kommunernas IT-avdelningar
representerade. Ibland sammanfaller gruppen med kommunens barnkulturgrupp.

Vid behov, när film- och biograffrågor av olika anledning hamnar i fokus i en kommun,
bildas ofta tillfälliga arbetsgrupper för att hantera de då aktuella frågorna. Det kan
exempelvis, som i Lund, vara det nätverk som bildades i samband med att ett förslag till
handlingsplan för kommunens kulturstrategi skulle utarbetas. I Kristianstad bildades en
grupp i samband med att en Mediepedagogisk handlingsplan skulle utarbetas.

I Ystad diskuteras frågorna i Filmstrategigruppen som har en bred sammansättning från
kommunens förvaltningar och bolag. Denna grupp träffas regelbundet för att hantera de
olika frågor som är kopplade till kommunens filmpolitiska satsningar.

I 11 kommuner finns för närvarande ingen arbetsgrupp. I Landskrona har det funnits en
arbetsgrupp kring biografens framtid bestående av både politiker och tjänstemän. I
Kristianstad är arbetsgruppen vilande för tillfället. I tre av kommunerna håller arbetsgrupper
på att formas.

Av de kommuner som saknar arbetsgrupp svarar 4 av kommunerna att de inte har något
behov av en arbetsgrupp medan 3 kommuner anser att en sådan grupp vore önskvärd. I
Tomelilla diskuteras vissa utvecklingsfrågor kring film i den styrgrupp som är kopplad till
Hasse & Tage museet.

Finns i dagsläget något samarbete mellan din kommun och biografidkarna i kommunen?

Om ja; hur ser samarbetet ut?

Om nej: skulle ett sådant samarbete vara önskvärt?

När det gäller samarbetet mellan kommunerna och de lokala biografidkarna har 14
kommuner svarat att de har ett sådant samarbete. Oftast sker samarbetet vid behov och ej i
formaliserad form. De vanligaste samarbetena kan hänföras till skolbiovisningar och annan
filmvisning för utvalda målgrupper på dagtid. Samarbetet inom ramen för visningsnätverket
CineSkåne nämns också liksom samarbeten kring filmfestivaler och filmpremiärer. Vid en
genomgång av enkätsvaren förefaller det vara tillfälligheter om den som fyllt i enkäten
betraktat de många kontakterna som samarbete eller som just kontakter.
11 kommuner har uppgett att de inte har något samarbete med biografidkare. För 10 av
dessa är anledningen helt enkelt att de inte har någon biograf i kommunen eller att de för
tillfället saknar biografidkare till sin biograf.

I Sjöbo och Skurup drivs biograferna i kommunal regi. I en av kommunerna håller man på
och bygger upp ett samarbete.

Finns i dagsläget något samarbete mellan din kommun och andra kommuner?

Om ja; hur ser samarbetet ut?

Om nej: skulle ett sådant samarbete vara önskvärt?
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9 kommuner uppger att de har någon form av samarbete med andra kommuner. De svar som
har kommit in kan främst hänföras till samarbeten kring filmpedagogisk verksamhet för
barn och unga och till visningsnätverket CineSkåne. Vidare nämns samarbetet mellan Hasse
& Tage-museet i Tomelilla, Filmmuseet i Kristianstad och de olika filmverksamheterna i
Ystad.  I sydöstra Skåne förekommer också olika former av samarbeten kring de filmer som
spelas in i området. Som exempel nämns arrangemang vid filmpremiärer.

17 kommuner uppger att de inte har något samarbete alls med andra kommuner i inom
området film/rörlig bild.  Av dessa kommuner anser 5 kommuner att samarbete med andra
vore önskvärt medan 6 kommuner av olika skäl ställer sig mer tveksamma till samarbete
över kommungränserna.
3 kommuner har ej besvarat frågan.

Sammantaget förefaller samarbetet mellan kommunerna kring film- och biograffrågor vara
ganska blygsamt, även om det faktiska utbytet troligen är mer omfattande än vad som
framkommer av enkätsvaren. Exempelvis är det endast några av kommunerna som ingår i
CineSkåne- nätverket som nämner detta.   Vidare förekommer att kommuner uppger sig
samarbeta med andra kommuner vilka i sin tur inte säger sig ha något samarbete alls.

Fråga 8 - Om Film/Rörlig bild som en kommunal angelägenhet?

Film- och biograffrågor har oftast betraktats som något som hör det privata näringslivet till
och som därför inte omfattats av den kommunala kulturpolitiken. Kan kommunerna
resonera på samma sätt idag när förutsättningarna för att bedriva biografverksamhet ser så
radikalt annorlunda ut än för bara några år sedan. (Kostsam digital teknik, ändrade
medievanor, konkurrens från nya visningsfönster m.m.)? Hur ser du på detta?

Av de kommuner som svarat på enkäten anser en stor majoritet att film och biograffrågor
självklart ska omfattas av den kommunala kulturpolitiken. Vad detta innebär i praktiken
varierar däremot stort. Vissa kommuner erbjuder ett brett spektra av stöd och insatser inom
området för att garantera visningsmöjligheter, bredd i utbudet och filmpedagogiska
satsningar för barn och unga. I andra kommuner är stöd och aktiviteter inom området
obefintliga.

Att förutsättningarna för att bedriva biografverksamhet ser så radikalt annorlunda ut idag än
för bara några år sedan har bidragit till att flera kommuner har tvingats att aktivt förhålla sig
till rörlig bild på ett helt annat sätt än tidigare.

I Helsingborg har kulturnämnden gjort rörlig bild till ett prioriterat område inför 2010 och
utredningen ”Talang Hbg. Utredningsförslag till program för rörlig bild i Helsingborg” som
blev klar tidigare i år ligger till grund för diskussioner och beslut inom området. Under
hösten har ett Manifest för film och rörlig media antagits av kulturnämnden. Även Malmö
har nyligen genomfört en liknande utredning och i fjor gjordes biografutredningar i Höganäs
och Landskrona. Detta är några exempel på kommuner där frågor kring film rörlig bild
hamnat i fokus under den senaste tiden. I Ystad har kommunen valt att utifrån ett
näringspolitiskt perspektiv profilera sig kring film och i Skurup där biografen drivs i
kommunal regi intar den rörliga bilden en central position i den kommunala kulturpolitiken.

Fråga 9 Om kulturpolitiskt program
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Ingår film och biograffrågor i kommunens kulturpolitiska program? Om svaret blir ja,
fördjupa gärna svaret något?

Ingår film och biograffrågor i något annat politiskt antaget styrdokument i kommunen
(skolplan, näringslivsprogram, integrationsplan o.s.v.)?

10 kommuner har svarat ja på frågan om film ingår i kommunens kulturpolitiska program.
En majoritet av kommunerna (17) har svarat nej. Hur många som svarat nej därför att
kommunen helt saknar kulturpolitiskt program framgår inte. Frågan om vad som betraktas
som kulturpolitiskt program skiljer sig också åt från kommun till kommun.

I de fall där kommunerna (8st) uppger att film- och biograffrågor förekommer i något annat
styrdokument i kommunen vid sidan av kulturprogrammet är det vanligaste svaret att
frågorna finns med i skolplanen. I en av kommunerna håller nya dokument på att utarbetas.
3 kommuner uppger att de inte vet. 15 kommuner har svarat nej på frågan.

Finns någon särskild filmplan?

Särskilda filmplaner förekommer i få av kommunerna.
Lund har sedan tidigare en filmplan som nu har ersatts av Handlingsplan för kulturpolitisk
strategi. I Helsingborg har den utredning som genomfördes under våren legat till grund för
ett manifest för film och rörlig media.  Och i Malmö ska den utredning som genomförts
under året ligga till grund för en filmplan för Malmö stad, där alla aspekter av filmlivet -
visning, pedagogik, produktion, festivaler och arrangemang, turism och näringsliv. m.m. ska
ingå. Andra kommuner har för avsikt att ta fram kommunala filmplaner.

Fråga 10 - Om bredbandskapacitet

Vilken bredbandskapacitet har ni idag (på bibliotek, kulturhus och liknande lokaler)?
Är den kapacitet ni har också den maximalt tillgängliga?

De svar som har kommit in på ovanstående frågor om bredbandskapacitet är ej jämförbara
med varandra varför frågorna lämnas därhän.
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Bilaga 4

Sammanställning över inkomna förslag från kommunerna:

• ”samordna det som riktas till skolor att gälla hela kommunerna”

• ”förmedla kunskap om tekniska krav och möjligheter”

• ”vara aktiv gentemot svenska filminstitutet för att hitta vägar att stödja landsortsbiografer”

• ”svara för gemensamma upphandlingar till de kommuner som behöver stöd till detta”

• ”en regional strategi kopplad till övriga insatser inom rörlig bildområdet är ett stöd för
kommunernas eget utvecklingsarbete inom området”

• ”utbyggnad av optiska fiberkablar med stor bandbredd för nedladdning av film (i första hand
regional film) från central server i regionen”

• ”möjliggöra för de fria biografentreprenörerna som vill investera i ny teknik, att låna pengar
med Regionen som garant”

• ”köpa in utrustning som kan hyras ut/lånas ut till mindre biografer”

• ”ge visningsstöd baserade på faktiska kostnader per genomförd visning/besökare”

• ”tydlig  målsättning”   

• ”Filmpool för utlån förmedlat av Regionbiblioteket”

• ”Utveckla Scanet”

• ”vara en aktör för att säkerställa att visningsmöjligheter finns i hela Skåne, i dialog med
kommunerna och andra aktörer på plats”

• ”samordning/dialog, teknikstöd, projektbidrag– Hitta en finansiell stödform i kombination
med samkörning med den tekniska utrustningen”

• ”använda den digitala tekniken för att lyfta infrastrukturen så att hela regionen lever”

• ”låta den digitala tekniken användas till sjukvårdskonferenser, politiska möten m.m.”

• ”utveckla nätverk inriktade på att arbeta med olika målgrupper: barn och unga, äldre”

• ”IT-avdelningar ( teknisk support behövs) skolor och kulturförvaltningar bör vara
representerade”

• ”gemensamt nätverk och (om) distribution, marknadsföring, nya lokaler, nya grupper? ”



52

Bilaga 5

Enkät till biografer i Skåne
inför framtagandet av en

”Regional strategi för utveckling av
infrastrukturen för spridning och tillgänglighet av

digitalt förmedlad rörlig bild”
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Enkät till Biografer i Skåne

1. Om digitalisering

a) Har din biograf någon form av digital teknik idag? Om ja vilken?

b) Hur ser dina planer ut för framtiden när det gäller investeringar i digital teknik?

c) När de stora bolagen övergår till att enbart distribuera sina filmer digitalt är det
många som befarar att biografer på mindre orter kommer att slås ut eftersom
installationskostnaderna för den digitala tekniken är så hög. Hur ser du på
detta?

d) Hur anser du att frågan om finansiering ska lösas?

e) För att klara av konkurrensen från en rad andra visningsfönster för film/rörlig
bild, anser många att hela biografkonceptet måste förändras. Hur ser du på
detta? Vad är det som ska göra att publiken vill fortsätta gå på bio?

2. Om offentligt stöd

a) Erhåller biografen någon form av ekonomiskt eller annat stöd från kommun,
stat eller region idag och/eller har biografen erhållit stöd tidigare?

Om svaret är ja:

För vad?

Från vem?

Hur stort?

Vilket år?

Om svaret är nej:
 Ej ansökt om något?

 Sökt men fått avslag?
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Ej funnits relevant stöd att söka?

Andra anledningar?

b) Stöd från annat håll? Sponsorer?
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3. Om Regionala insatser

a) På vilket sätt anser du att regionen skulle kunna utforma sina insatser för att
utveckla infrastrukturen när det gäller digitalt förmedlad film/rörlig bild?

4. Om innehåll

a) Vilken form av verksamhet finns på din biograf idag? Hur ser utbudet av film
ut? Vilken sorts film visas? Anser du att utbudet är bra som det är eller skulle
du vilja förändra något vad gäller repertoar?

5. Om samarbete

a) Finns något formaliserat samarbete med kommunen kring biograf- och
visningsfrågor?
Om svaret är ja:

Hur ser samarbetet ut? Kring vad samarbetar ni?

Vilka deltar i samarbetet?
Om svaret är nej:
Skulle du önska att ett sådant samarbete fanns?

b) Andra samarbetspartners?

6. Om bredbandskapacitet

a) Vilken bredbandskapacitet har ni idag?
b) Är den kapacitet ni har också den maximalt tillgängliga?

7. Övriga kommentarer



56

Bilaga 6

Enkät till kulturinstitutioner i Skåne
inför framtagandet av en

”Regional strategi för utveckling av infrastrukturen för spridning och tillgänglighet
av digitalt förmedlad rörlig bild”

*****

1. Skulle det vara intressant för din institution att visa någon av era produktioner i
digital direktsändning på biografer och andra digitala mötesplatser?

2. Känner ni till vad det ungefärligen skulle kosta att direktsända en föreställning?
(teknik, rättigheter m.m.) Om ja, i så fall hur mycket?

3. Hur skulle de regionala insatserna kunna utformas för att bidra till utvecklingen på
området?

4. Övriga kommentarer och synpunkter
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Bilaga 7, Projektets aktiviteter i datumföljd

 26/1 ”Seminariet ”Regional film i framtiden” under Göteborgs filmfestival

5/2 Möte med projektets arbetsgrupp

12/2 Möte med Eva Bergstrand, kulturutvecklare, Skurups kommun

16/2 Möte med Håkan Persson, avdelningschef och Emelie Zeilon, kulturassistent,
Landskrona kommun

16/2 Möte med Heidi Viman, kultursamordnare, Kävlinge kommun

19/2 Möte med Lena Birgersdotter, tf VD, MMSS

19/2 Möte med Janne Wallin, filmutredare, Helsingborgs kommun

26/2 Möte med Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef, Höganäs kommun

27/2 Möte med Anders Westin, film och biografkonsulent, Landstinget i Västmanland och
Jerry Eriksson, utvecklingsledare för film, Regionförbundet i Örebro län

5/3 Möte med projektets arbetsgrupp

12/3 Möte med Annelie Börjesson, bibliotekskonsulent, Region Skåne

12/3 Möte med Jens Lanestrand, Filmkonsulent, Västra Götalandsregionen

19/3 Möte med projektets styrgrupp

26-27/3 Konferensen ”Biografen mitt i Byn” arrangerad av Film i Värmland och Film i
Dalarna

30/3 Möte med Ingrid Borg, Bibliotekarie IT, Ystads Stadsbibliotek

2/4 Möte i Eslöv med Ola Jacobson, Region Skåne, och Lars Johansson, konsult/senior
advisor, angående framtagandet av en handlingsplan kopplad till Region Skånes
kulturpolitiska program.

15/4 Möte med projektets arbetsgrupp

17/4 Projektmöte med MMSS i Malmö

22/4 Möte med Jon Dunås och Johanna Wistedt på Filmutredningen

23/4 Möte med Bengt Toll och Ramon Reissmüller på Svenska Filminstitutet
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4/5 Möte med nätverket Cine Skåne

4/5 Digital direktsändning av Rossinis opera Askungen från Kungliga Operan i Stockholm,
på Biograf  Rio i Tomelilla

6/5 Dialog- och förankringsmöte i Eslöv för området Film, IT och Media, kring
framtagandet av ett kulturpolitiskt handlingsprogram.

28/5 Möte med projektets referensgrupp

3/6 Möte med projektets Arbetsgrupp

8/6 Samtal om filmen i södra Sverige, arrangerat av MMSS och Film i Skåne, där olika
pågående projekt och utredningar presenterades för inbjudna tjänstemän och politiker.

1/7 Möte i Bromölla, Premiär för 2K och 3 D på Filmpalatset

18/8 Möte med Camilla Malmberg i Malmö om Doc Lounge

20/8 Möte med styrgruppen i Malmö

20/8 Möte med Arbetsgruppen i Malmö

24/8 Svenska Filminstitutets seminarium om digitalisering under Malmö Filmdagar

27/8 Möte på MMSS i Malmö

7/9 Möte med Rosi Gerlach och Cecilia Langemark, Region Skåne, kring resultaten av
 kulturinstitutionernas enkätsvar

9/9 Möte med referensgruppen i Bromölla

14/9 Dokumentärfilm på Doc Lounge i Malmö
(Bergmans hushållerska och Bilder från lekstugan)

2/10 Region Skånes KulturParlament i Helsingborg - informerat om projektet.
Temat för höstens kulturparlament var ”Den nya kartan – teknologin och
kulturpolitiken”. Inbjudna till kulturparlamentet var politiker och tjänstemän från de
skånska kommunerna.

9/10 Digital biopremiär på Fredrik Gerttens dokumentärfilm ”Bananas” med satellitsänd
interaktiv debatt i anslutning till filmvisningen. Projektledaren närvarade vid
visningen på Rio-biografen i Tomelilla.

3/11 Arbetsseminarium kring de förslag till insatser som föreslås inom projektet samt
redovisning av inkomna enkätsvar. Inbjudna till seminariet var de som tidigare
mottagit enkäten (kommunala kulturtjänstemän och biografidkare). Seminariet ägde
rum på Hässleholms kulturhus

12/11 Möte med projektets arbetsgrupp
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20/11 Möte med projektets styrgrupp

16/12 Möte med projektets arbetsgrupp

22/12 Möte med projektets styrgrupp
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