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Bakgrund
Digitalisering är ett samlingsnamn för en rad processer i samhället som grundar sig i ett
teknikskifte från analoga- och manuella processer till processer som nyttjar
informationsteknologi eller så kallad digital teknologi.
Inom scenkonsten pratar man främst om två olika saker när det gäller digitalisering. När man
använder digital teknologi i det sceniska uttrycket eller när man för över scenkonst via digital
teknologi till en publik som inte finns på plats i tid och rum där det sceniska uttrycket äger rum.
Det är det senare som vi syftar på här, något vi kallar för digitala utsändningar av scenkonst.
2010 tillkännagav EU-kommissionen till EU-parlamentet den digitala agendan för Europa. Det är
en av sju delar av EUs strategi Europa 2020 (Europeiska kommissionen)för att skapa tillväxt.
Den digitala agendan ska främja innovation, ekonomisk tillväxt och framåtskridande genom att
skapa förutsättningar för att bättre utnyttja potentialen hos informations- och
kommunikationsteknik.
Som en del av detta togs det 2011, av den svenska regeringen, fram en rad mål i skriften It i
människans tjänst – en digital agenda för Sverige (Regeringskansliet, 2011) och tillsatte en
digitaliseringskommission med uppdrag att främja och bevaka digitaliseringsprocesser i enlighet
med och förhållande till det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
sig av digitaliseringens möjligheter.
Den digitala agendan för Sverige innehåller två områden kring tillgängliggörandet av kultur och
upphovsrätt som bland annat berör scenkonsten.
2013 fick Statens Kulturråd i uppdrag av regeringen att kartlägga hur de offentligt finansierade
scenkonstinstitutionerna använder sig för att tillgängliggöra sina produkter för allmänheten.
Kartläggningen presenterades i en rapport med namnet Digitalisering på scenonstområdet
(Statens kulturråd, 2013) i maj 2013.
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Bra
anschenk
käten 201
13 om Diigitaliserring
Unde
er våren 2013
3 genomförde Svensk Sccenkonst en enkätunders
sökning blandd sina
medle
emmar där vi
v bland anna
at ställde fråg
gor om digita
alisering. Und
dersökningenn gick ut till alla
a
Svensk Scenkonssts medlemm
mar (då 104) och av dess
sa kan man kalla
k
ungefärr 70 för
produ
ucerande me
edlemmar. Av
v dessa svarrade 64 (91 %)
% på frågorna om digitaalisering.

Tabelll 1 - Arbetar ni eller plane
erar ni att arbe
eta med digittala utsändningar av scen
nkonst

Den tteknik och infrastruktur so
om krävs förr att digitalise
era scenkons
sten har nu fu
funnits tillgän
nglig
länge
e. Ändå så ärr det en mino
oritet av Sve nsk Scenkon
nst medlemm
mar som har arbetat eller
plane
erar att arbetta med digita
ala utsändnin
ngar av scenk
konst. När un
ndersökningeen gjordes
svara
ade endast 39
3 % av respondenterna a
att de idag arbetade
a
ellerr planerade aatt arbeta me
ed
digita
ala utsändnin
ngar (se Tabe
ell 1). Dessa
a fick följdfråg
gor om Frågo
orna var ställlda så att de
e som
plane
erar eller har digitaliserat fick svara på
å frågor om varför
v
och hu
ur, medan dee som svarad
de nej
fick ssvara på frågan om varförr de avstod ((se Tabell 11 i senare avs
snitt).
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Digitalisering av
v scenkonste
en
De avv Svensk Scenkonst med
dlemmar som
m idag arbeta
ar med digita
alisering av sscenkonsten gör
så på
å olika sätt occh har nått olika
o
långt i siitt arbete. Nå
ågra har reda
an gjort digitaala utsändnin
ngar
under flera år medan andra fo
ortfarande ärr kvar i utredn
nings och pro
ojekteringsfaasen. Det so
om
framg
går med tydliighet är att det i nästan a
alla fall handlar om att göra scenkonssten mer tillgä
änglig
för pu
ubliken (92 %)
% och nå up
ppställda mål i organisatio
onen (64 %). Av fritextsvaaren framgår det
att de
et kan vara mål
m om just tillgänglighet och att nå utt till andra pu
ublikgrupper som är den
drivan
nde faktorn av
a digitaliserringen. Därem
mot är det få
å som tror att digitaliseringg kan minska
a
kostn
naderna (8 %)
% eller öka in
ntäkterna (12
2 %) (se Tab
bell 2).

Tabelll 2 - Varför arrbetar er orga
anisation me
ed digitala uts
sändningar av
v scenkonst?
?
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Att sända till lok
kal
Allt fle
er biografer i landet har digitaliserats
d
, vilket möjlig
ggör för dess
sa att ta emoot och visa
utsän
ndningar av kulturk
och sp
portevenema
ang. Det gör till exempel att man på ssmå orter har
kunna
at visa direkttsändningar eller inspeln ingar av ope
era från Metro
opolitan i Neew York.
Av re
espondentern
na är det 28 procent som
m direktsände
er sina produktioner till föör ändamålet
avsed
dd lokal, främ
mst Dramaten, Operan, K
Kungliga filha
armonikerna och Göteborrs Symfonike
er och
ytterliigare 20 proccent som pla
anerar att görra på det härr sättet (se Tabell
T
3). Dett framgår doc
ck av
textsvvaren att äve
en om man skulle
s
vilja gö
öra på detta sätt
s prioritera
ar man andraa lösningar,
främsst på grund av
a att lokalerna inte finns på de platse
er man vill nå
å ut till.
På Dalateatern ha
ar man tillsam
mmans med Riksteatern istället utvec
cklat ett systtem där man kör
ut utrrustning till platser man vill spela på. T
Tekniken är interaktiv på det sättet attt publiken på
båda platserna ka
an höra varandra och att man i pause
en kan prata med varanddra via länk.
Föruttom att utöka
a scenrumme
et blir även p
platsen utöka
ad genom dig
gitalisering. G
Geografiska
gränsser suddas ut
u genom tekniken och en
n ny sorts scenrum skapa
as. Fördelen med den hä
är
teknikken är att ma
an är relativt platsoberoe
ende så länge
e det finns en
n internetupppkoppling.

Tabelll 3 - Vill er orrganisation arbeta med elller arbetar ni med direktsä
ända digitalaa utsändninga
ar av
scenk
konst till för ändamålet
ä
av
vsedd lokal (ttill exempel biograf)?
b
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Någo
ot färre arbeta
ar med (17 %)
% eller plane
erar att göra (25 %) utsändningar av inspelade
produ
uktioner (se Tabell
T
4). Frä
ämst handla r det om att man vill värn
na om det levvande mötet med
detta då det är billigare att
publikken. Däremo
ot finns det fö
ördelar med d
a spela in e n produktion
n som
sedan
n kan visas på
p en plats oberoende
o
avv när den urs
sprungligen spelades.
s

Tabelll 4 - Vill er orrganisation arbeta med elller arbetar ni med inspela
ade digitala uttsändningar av
scenk
konst till för ändamålet
ä
av
vsedd lokal (ttill exempel biograf)?
b
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Att sända via intternet
Att gö
öra digitala utsändningar
u
r via internet eller så kalla
ad streaming
g möjliggör attt nå ut till
publikken i deras eget
e
hem elle
er på vårdinsstitutioner. Te
ekniken för att
a ta emot säändningarna finns
hos a
alla som har en dator med
d internetupp
pkoppling eller en smart telefon och äär en kostnad
d
som kkonsumenten själv står fö
ör. Det man behöver inve
estera i är själva utsändnningen. Det kan
k
vara en förklaring
g varför så många arbeta r på detta sä
ätt eller plane
erar att arbette på detta sä
ätt.
Även om 32 proce
ent anger attt de arbetar m
med direktsä
ändningar via
a internet så framgår det av
fritexttsvaren att detta oftast sk
ker i speciella
a fall. Detta gäller
g
även de
d som planeerar att göra på
det här sättet. De
et finns dock undantagsfa
all som Göteb
borgs Symfoniker som haar ambitionen att
er tillgängliga
a direktsänt.
göra alla konserte

Tabelll 5 - Vill er orrganisation arbeta med elller arbetar ni med direktsä
ända digitalaa utsändninga
ar av
scenk
konst via inte
ernetbaserad tjänst (stream
ming)?
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Att gö
öra inspelade
e produktioner tillgängliga
a på internett är det absolut vanligaste
te sättet att
digita
alisera scenkkonst. Av de svarande
s
är det 43 proce
ent som arbe
etar med det idag och 35
proce
ent som planerar att göra
a så (se Tabe
ell 6). Av de textsvar
t
som
m lämnats påå den här fråg
gan
och ssamtliga frågor som prese
enterats inna
an framgår det att det är det här sätteet som prioritteras
på grrund av enke
elhet och tillgänglighet förr publiken.
Att gö
öra en inspelning är mind
dre tekniskt kkrävande än att sända direkt och matterialet blir äv
ven
tillgän
ngligt när publiken själv vill
v titta. Det ffinns även möjlighet
m
för att
a efterbehanndla materialet
genom att klippa ihop från flerra olika framfföranden på ett sätt som inte är möjli gt med
direkttsändningar.

Tabelll 6 - Vill er orrganisation arbeta med elller arbetar ni med inspela
ade digitala uttsändningar av
ming)?
scenk
konst via inte
ernetbaserad tjänst (stream
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Var ä
är man i processen idag
g?
I dagsläget är dett bara 24 pro
ocent av de ssom arbetar med
m digitalisering som innte har någon
n
lösnin
ng klar. De allra
a
flesta an
nlitar kompete
ens efter beh
hov (32 %) eller
e
har någoon sorts
komb
binationslösn
ning av att an
nlita folk, ha kkompetens in
n house ellerr fasta samaarbetspartnerrs (20
%) (sse Tabell 7). Göteborgs Symfoniker
S
h
har under flera års tid utv
vecklat ett syystem för
inspe
elning och utssändning helt in house m
medan man i andra textsv
var anger att man antagligen
komm
mer att kunna
a sköta hela produktione n men behöv
ver hjälp med
d distributionnsledet.

Tabelll 7 - Hur ser er
e lösning ut för digitala u
utsändningarr av scenkons
st?
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