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1. INLEDNING 
Denna rapport är framtagen för att ge en nulägesbild av det sydsvenska biograf-och 
visningslandskapet och bedöma behov hos biografer och andra visningsaktörer i regionerna 
Blekinge, Kronoberg, Kalmar Län, Halland, Jönköpings län och Skåne våren 2022. Den insamlande 
informationen har sedan utvärderats och förslag på möjliga främjande insatser har lagts fram. Dessa 
insatser formar grunden för det framtida projektet CineSyd.

1.1 BAKGRUND

Biograf och visning utgör en av de tre arbetsgrupper inom Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) 
samarbete på det filmkulturella området. Under pandemin har samarbetet inom visningsområdet 
varit mycket aktivt, samlande och krisbetonat. 

Pandemin har slagit hårt mot visningsaktörer och många biografer har fått stänga ner eller anpassa 
sin verksamhet efter rådande restriktioner, med stora intäktsbortfall som följd. Vid återstarten 
av kulturen kommer biografer, filmfestivaler och andra aktörer och visningsmiljöer att stå inför 
utmaningar där fokus blir ett stärkt publik- och målgruppsarbete, framtida teknikuppgraderingar 
samt generationsväxling. 

1.2 UPPDRAGET

För att lägga grunden för gemensamma interregionala insatser inom visningsområdet togs beslutet 
att göra en översikt och nulägesanalys av Sydsveriges visningslandskap i form av en kartläggning. 
Uppdraget gick till Ida Åkesson som har en bred erfarenhet inom biograf- och visningsområdet. 
Kartläggningen i rapportform presenterar även förslag på möjliga insatser och samarbeten.

1.3 METOD

Då tidigare kartläggningar genomförts i Skåne och Sydost 2018 lades särskilt fokus på regionerna 
Halland och Jönköping och kompletterande nedslag har gjorts i Skåne och Sydost (Blekinge, 
Kalmar Län och Kronoberg) till denna rapport. Arbetsgruppens representanter från Skåne och 
Sydost har själva kompletterat sina delar för att ge rapporten en bredare bild av visningslandskapet.

Under december 2021 – februari 2022 har en mängd olika biografer kontaktats, men även 
branschorganisationer, filmfestivaler, filmklubbar, filmutvecklare och andra nyckelpersoner inom 
kommun och region. 

De olika aktörerna har fått berätta om sina verksamheter, sina styrkor, vilka utmaningar de arbetar 
med och inom vilka områden de skulle behöva stöttning.

Många röster har bidragit till rapporten men det har inte varit möjligt att göra ett heltäckande 
underlag från alla visningsaktörer. I vissa fall har information inkommit från svar på enkätfrågor 
som mejlats ut. Utöver detta har ett trettiotal intervjuer via telefon eller videomöte genomförts.
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1.3 SAMMANFATTNING

Visningslandskapet i Sydsveriges sex regioner är varierat. Skåne med flest kommuner och störst 
invånarantal har flest salonger men inte flest antal biografer. Sydost med Kalmar län och Kronoberg 
har en stor koncentration av mindre Folkets Hus-biografer i det inre av Småland. I Blekinge finns 
endast privatägda biografer och i Halland är majoriteten privatägda. I Jönköping finns en jämnare 
spridning av föreningsdrivna och privata respektive kommunalt drivna biografer.

Landskapet av många små föreningsdrivna biografer är unikt för Sverige och innebär att det finns 
biografer i orter som annars inte skulle haft en mötesplats för den lokala kulturen. En stor utmaning 
för biografernas överlevnad bygger på att det ideella engagemanget bibehålls och förstärks.

En uppdaterad och välfungerande teknikpark är av stor vikt för att kunna erbjuda en filmupplevelse 
med komfort och kvalitet. 

Av kartläggningen framkom att många anser att visningsaktörer behöver lägga större vikt vid 
upplevelsen för att locka tillbaka publiken. Förändrade publikmönster och nya affärsmodeller gör 
att biograferna måste ställa om och växla upp för att fortsätta vara relevanta.

Om man vill driva en framgångsrik verksamhet räcker det inte med att bara visa film. 
Filmutbudet är så klart avgörande för tillströmningen av publik och biograferna är beroende av 
attraktiva filmer. Ett väl kurerat program är en tillgång för en biograf, såväl som kringarrangemang.
Kafé- och bistroverksamhet tillsammans med tex filmsamtal och livemusik ger dessutom besökarna 
ett mervärde till filmupplevelsen.

En framgångsfaktor för en hållbar verksamhet är samverkan med förenings- och näringsliv för 
att nå nya målgrupper till sin biograf och en separat inkomst som inte nödvändigtvis är relaterad 
till filmvisning. Exempel på detta är konferenser för kommuner eller företag men även privata 
fester. Även samarbeten med bibliotek, kyrkor, fritidsgårdar samt lokala föreningar är vanligt 
förekommande.

Här är en organiserad skolbioverksamhet i samverkan med kommunen också en viktig pusselbit  
för att ge en regelbunden inkomst till biografen såväl som en väg in till målgruppen barn och unga.
Rapportens slutsatser mynnar ut i förslag på insatser som kan vara utgångspunkter för framtida 
samverkan. Syftet med CineSyd är att skapa ett ännu större nätverk där samtliga sydsvenska regioner 
skulle kunna dra nytta av varandras kompetenser och skapa ett unikt samarbete i Sydsverige inom 
visnings- och spridningsområdet där allas förutsättningar får utrymme. 

Ett interregionalt nätverk med fokus på filmupplevelsen - För att lyfta goda exempel och ge 
inspiration föreslås interregionala nätverksträffar. Biografer, visningsaktörer och festivaler som visat 
initiativ, haft framgång eller lagt särskild fokus inom ett område bjuds in. Exempel på fokusområden 
kan vara kreativ marknadsföring och publikarbete, attrahera och organisera ideell arbetskraft samt 
ungt arrangörskap. Nätverkandet bör ske i fysisk form med möjlighet till digitala inslag. Tid bör 
avsättas för ett mer informellt utbyte där deltagare med verksamheter av liknande storlek och form 
får träffa varandra.
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Stärkta samarbeten mellan biografer och lokala aktörer - Biografer är kulturbärare men också 
näringsverksamhet. Ett samarbetsprojekt föreslås där biografer paras ihop med en extern aktör för 
att gemensamt skapa event på biografen. Den externa aktören bör ha en lokal anknytning och kan 
anta många olika former – en kultur-, sport- eller annan förening eller företag. Syftet är att öka 
biografens förankring i närområdet och stimulera det lokala närings- och kulturlivet, attrahera nya 
målgrupper och starta upp nya samarbeten.

Slutligen så föreslås en övergripande satsning på skolbio som skulle ha en positiv effekt 
på visningslandskapet både på kort och lång sikt. Hinder för en långsiktig och varaktig 
skolbioverksamhet i kommunerna handlar ofta om brist på resurser, struktur och samordning.  
Här kan samverkan mellan regionerna ha en viktig roll att fylla.

På Biograf Maxim i Laholm arrangeras årligen Filmfestivalen Svenska Filmdagarna Laholm. (Fig. 1).  
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På Biograf Maxim i Laholm arrangeras årligen Filmfestivalen Svenska Filmdagarna Laholm. (Fig. 1).  

2. VISNINGSLANDSKAPET I SYDSVERIGE
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Skåne är den region med flest invånare och flest salonger, men varje kommun i Skåne har inte en 
egen biograf. Nio av Skånes 33 kommuner står utan biograf men flera av dessa visar istället film på 
kulturhus eller bibliotek. 55% av biograferna i Skåne drivs av en privat aktör, 37% är föreningsdrivna 
och 8% drivs av en kommun/region. 

Under pandemin har bl.a Scala Biografen i Båstad utmärkt sig genom att utveckla konceptet med 
privata visningar för mindre sällskap som blivit norm för biografer över hela Sverige. Scala har även 
arbetet med innovativa visningar för gosedjur och krukväxter.

Spegeln Bar & Bistro i Malmö har under pandemin valt att bygga om och har nu servering i alla 
salonger. Även systerbiografen Röda Kvarn i Helsingborg har utvecklat sin evenemangsprofil med 
tillhörande servering. Panora i Malmö är södra Sveriges största arthousebiograf och Biografteatern 
Scala i Ystad, Sveriges äldsta bevarade biograf.

I Skåne finns flera besöksmål som är viktiga platser i visningslandskapet. Filmmuseet på 
Regionmuseet i Kristianstad har en autentisk inspelningsateljé från början av 1900-talet som även 
rymmer en mindre biograf med en aktiv filmstudio. Hasse och Tage-museet som är världens minsta 
filmmuseum är beläget i Tomelilla. I Ystad finns Ystad Studios Visitor Center, i ett samarbete mellan 
Ystad kommun och Film i Skåne, och är ett upplevelsecentrum för film med en rik verksamhet och 
en väl utvecklad filmpedagogisk profil.

I regionen finns även flera större filmfestivaler med internationell profil såsom BUFF Barn- och 
ungdomsfilmfestivalen, Malmö Arab Film Festival och Nordisk Panorama Film Festival. Dessa tre 
festivaler har utvecklade branschforum kopplade till sig och verkar dessutom regionalt och inte bara 
i Malmö där festivalerna äger rum. Exempel på mindre festivaler är Latinamerika i Fokus, Fantastisk 
Filmfestival och Lilla Filmfestivalen i Båstad. DocLounge har välbesökta filmklubbar i Malmö, 
Lund och Helsingborg.

CA 1 340 000 INVÅNARE   
33 KOMMUNER

   
38 BIOGRAFER    
88 SALONGER    
  

FILMSTADEN/SVENSKA BIO  9 
ANNAN PRIVAT AKTÖR 12
FOLKETS HUS & PARKER  7
FOLKETS BIO  4
ANNAN FÖRENING  3
KOMMUNAL  3

2.1 SKÅNE
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Pixel Skånes filmfestival är regional uttagningsfestival till Novemberfestivalen.

Den regionala verksamheten för visning ryms under samlingsnamnet CineSkåne och drivs av Film 
i Skåne. CineSkåne är ett nätverk för regionens visningsaktörer som syftar till att utveckla lokal 
filmverksamhet. Bakgrund till CineSkåne beskrivs mer i kapitlet “Förslag och möjliga insatser”. 
Film i Skåne gör insatser i flertalet av regionens filmfestivaler och branschforum, medan 
den regionala kulturnämnden fördelar verksamhetsbidrag till de större filmfestivalerna och 
utvecklingsbidrag till speciella projekt.

Inom CineSkåne arrangeras årligen en uppsamlande nätverksträff för filmfestivalerna och 
branschforumen. 

Film i Skåne har en konsulent som arbetar 100% med visning och spridning och som även har 
skolbio inom sitt uppdrag.. Det finns även en konsulent som jobbar med barn och unga på 100%.
Andra viktiga personella resurser omfattar en filmutvecklare på Region Skåne som arbetar 100 % 
och Malmö Stad har en egen filmstrateg.

Publiken får en upplevelse på en Doc Lounge visning (Fig 2). 
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Halland är en region med sex kommuner och åtta biografer. Varje kommun har minst en biograf. 
Av dessa drivs 75% av en privat aktör, 12,5% av en förening och 12,5% av en kommun.
I Halland finns flera aktiva filmklubbar med ett stort antal medlemmar och även en välbesökt 
DocLounge-klubb. Kultur i Halland - Film genomför sedan ett par år Hallands filmfestival, 
där halländsk film visas. PLAY är Hallands regionala kortfilmstävling och uttagning till 
Novemberfestivalen. 

I Halland finns en privat aktör, Lagan Bio AB,  ett familjeföretag som driver två biografer i 
Halland, och tre i Kronoberg.  De driver även filmfestivalen Svenska Filmdagarna sedan 1997 i 
Laholm. Pandemin har varit en svår utmaning för biografkedjan vars biografer i både Halland och 
Kronoberg har varit stängda till och från. Därav blev festivalen inställd 2020 och kraftigt reducerad 
2021. 

Kungsbacka kommun var först ut i landet med att anordna skolbio. Här finns fortfarande 
en välutvecklad skolbioverksamhet som täcker förskola till gymnasium och även inkluderar 
språkfilmdagar. 

Halland har även ett nytt initiativ där halländsk film kommer att finnas tillgänglig på tjänsten 
Cineasterna.com, som är knuten till bibliotekens filmerbjudande till låntagarna, något som endast 
Värmland gör idag. Verksamheten var budgeterad för start 2021  men har fått senareläggas. Start är 
planerad till 2022. 

Region Halland har en filmutvecklare och en projektledare för film, som tillsammans arbetar totalt 
inom filmområdet 180 %, och med en uppskattad del om cirka 60 % i uppdraget inom visning och 
spridning, där även skolbio ingår. 

Dessutom finns en utvecklare för barn och unga som jobbar strategiskt med övergripande frågor om 
barn och ungas rätt till kultur. 

CA 330 000 INVÅNARE   
6 KOMMUNER

   
8 BIOGRAFER    
18 SALONGER    
  

FILMSTADEN/SVENSKA BIO  3 
ANNAN PRIVAT AKTÖR 3
ANNAN FÖRENING  1
KOMMUNAL  1

2.2 HALLAND
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2.3 SYDOST

BLEKINGE

CA 160 000 INVÅNARE   
5 KOMMUNER

5 BIOGRAFER    
11 SALONGER
     

FILMSTADEN/SVENSKA BIO  1 
ANNAN PRIVAT AKTÖR 4

KALMAR LÄN

CA 245 000 INVÅNARE   
12 KOMMUNER

21 BIOGRAFER    
33 SALONGER
     

FILMSTADEN/SVENSKA BIO  3 
ANNAN PRIVAT AKTÖR 1
FOLKETS HUS & PARKER  7
VÅRA GÅRDAR  3
ANNAN FÖRENING  6
KOMMUNAL  1

KRONOBERG

CA 200 000 INVÅNARE   
8 KOMMUNER

16 BIOGRAFER    
21 SALONGER
     

FILMSTADEN/SVENSKA BIO  1 
ANNAN PRIVAT AKTÖR 3
FOLKETS HUS & PARKER  9
FOLKETS BIO 1
ANNAN FÖRENING  2

Regionerna Blekinge, Kalmar län och Kronoberg benämns i denna rapport som en gemensam 
sydostregion då de tre länen omfattar Filmregion Sydosts ansvarsområde, det interregionala 
resurscentrat för film i sydöstra Sverige. 
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Sydostregionen har en unik biograftäthet. I nuläget finns det minst en biograf i samtliga 25 
kommuner. Lessebo och Uppvidinge har vardera tre biografer. Invånarantalet är inte större än 
10 000 invånare per kommun. Det som utmärker Kronoberg och Kalmar län är just den stora 
mängden föreningsdrivna biografer som drivs av Folkets Hus och Parker, ofta på mindre orter i 
glesbygd.

67% av biograferna i Sydost drivs av en förening, 31% av en privat aktör och 2% drivs i kommunal 
regi.

I regionerna Kalmar län och Kronoberg finns nätverket och föreningen Film i Glasriket som fyller 
15 år 2022. Film i Glasriket består i nuläget av sju biografer i kommunerna Lessebo, Uppvidinge, 
Nybro, Emmaboda och Torsås. Samarbetet har resulterat i en årlig festival under höstlovsveckan 
och gemensam marknadsföring genom hemsida, app och ett digitalt presentkort. Föreningen har 
möjliggjort överlevnad för de mindre biograferna som under ett antal år delade på ambulerande 
projektorer. 

Lagan Bio AB är ett familjeföretag som driver fem biografer i både regionerna Kronoberg och 
Halland. Som nämns ovan i avsnittet om Halland så arrangeras en filmvecka med fokus på svensk 
film “Svenska filmdagarna” i Laholm. Sedan några år är filmveckan också etablerad i Ljungby. 
I Växjö finns Folkets Bio anrika Palladium. Folkets Bio visar ett brett spektra av film och arrangerar 
såväl frukost- som stickbio. Stort fokus ligger på samarbete med det lokala föreningslivet. 
Blekinge har en biograf i vardera fem kommuner. Samtliga är privata.

Entreprenörerna som driver Centrumbiografen i Ronneby och Metropol i Karlshamn satsar på 
att bygga en helt ny biograf i Karlshamn. Scala Bio i Sölvesborg kombinerar en ombonad äldre 
biografmiljö med moderna vippbara stolar.

Sedan 2017 arrangeras Carl Film Forum i Karlskrona, ett forum där filmbransch och politiken 
möts för att diskutera utvecklingen av filmnäringen i södra Sverige med internationella 
utblickar. Forumet var en del av Carl International Film Festival, en filmfestival med fokus på 
Östersjöområdet. Festivalen är vilande sedan 2020.

Sydostregionen har idag få filmfestivaler förutom de nämnda Film i Glasriket och Svenska 
Filmdagarna samt TellUs Filmfestival, den regionala uttagningsfestivalen till Novemberfestivalen. 
Däremot finns det en starkt rotad filmstudiokultur med aktiva föreningar i Kalmar län (sex) och 
Blekinge (fyra). Dessa är anslutna till Sveriges Förenade Filmstudios, en ideell organisation med 
omkring 100 filmstudios runt om i landet.

Filmregion Sydost har en filmkonsulent som arbetar 70% med frågor kring visning och spridning 
och även har skolbio inom sitt uppdrag. Utöver detta finns det ytterligare två konsulenter för barn 
och unga (i nuläget 140%) som sammanlagt lägger 30% på skolbiofrågor. Biografer och arrangörer 
kan söka ekonomiskt stöd för bla arrangemang, fortbildning och barnbio.
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I Region Jönköpings län finns det 19 biografer. 13 kommuner har biograf och två kommuner står 
utan bio sedan många år. Även i Jönköping finns det många föreningsdrivna biografer, 58% drivs av 
en förening, 31,5% drivs av en privat aktör och 10,5% är i kommunal regi.

Även i Jönköping är en stor andel biografer beroende av ideella krafter som vill engagera sig på sin 
fritid. Resultatet av detta är att det är svårare för biograferna att utvecklas då all kraft går åt till att 
tillgodose daglig drift.

För mindre biografer är publikunderlaget även ett problem och det är svårt att täcka underhåll och 
kostnader för biografen med begränsade biljettintäkter. Samtidigt är det svårt att organisera extra 
visningar som skolbio på dagtid om dessa måste skötas ideellt.

I Nässjö finns däremot Saga Bio som drivs av den privata aktören Eurostar som före pandemin 
bestämde sig för att satsa. Betydande renoveringar genomfördes såsom nytt ljudsystem, vippbara 
stolar och inbyggd kylning i mugghållarna och som resultat ökade antalet besökare från 10 000 till 
40 000 på ett år.

Jönköping har flera filmfestivaler, Jönköping Filmfestival, PING kortfilmstävling som är en regional 
uttagning till Novemberfestivalen, Tranås at the Fringe och ny för 2022 är Värnamo Filmhistoriska 
Filmfestival i april. 

Region Jönköpings län har en filmutvecklare på 100% som har samtliga verksamhetsgrenar på sitt 
bord dvs barn och unga, talangutveckling och produktion samt visning/spridning. Fokus ligger nu 
på talang och produktion. Resultatet är att endast ca 20% kan läggas på visning och spridning.

CA 360 000 INVÅNARE   
13 KOMMUNER

   
19 BIOGRAFER    
30 SALONGER    
  

FILMSTADEN/SVENSKA BIO  3 
ANNAN PRIVAT AKTÖR 3
FOLKETS HUS & PARKER  4
VÅRA GÅRDAR  3
ANNAN FÖRENING  3
KOMMUNAL  2

2.4 JÖNKÖPINGS LÄN
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3. UTMANINGAR OCH GODA EXEMPEL
Biograferna verkar i en utmanande tid. Redan före pandemin hade de svår konkurrens från TV, 
streaming och annan kultur och två år av nedstängning och olika restriktioner har slagit hårt. 
Förändrade publikmönster och nya affärsmodeller gör att biograferna måste ställa om och växla upp 
för kunna fortsätta att vara relevanta.

3.1 BIOGRAFERNAS TEKNIKUTVECKLING

De mindre föreningsdrivna biograferna som drivs av ideella krafter har ofta haft stängt under 
längre perioder under pandemin då de inte är beroende av biljettintäkter i samma utsträckning som 
kommersiella biografer. Detta har  inneburit att teknisk utrustning som servrar ibland har stått 
avstängd under längre perioder och inte uppdaterats med resultat att tekniken inte längre fungerar.
Eftersom biografer konkurrerar med det mer lättillgängliga filmutbudet hemma i soffan är det 
viktigt att ha en uppdaterad och välfungerande teknikpark, och att kunna erbjuda en filmupplevelse 
med komfort och kvalitet. Vissa biografer satsar mer på teknik än andra men bra bild och ljud är 
onekligen faktorer som lockar publik.

Exempel på biografer som satsat på sin teknik är Saga Bio i Nässjö (som beskrivet i avsnittet om 
Jönköping) och Centrumbiografen I Ronneby. Där har de privata ägarna fokuserat på att erbjuda 
den bästa ljud-och bildupplevelsen i landet och blivit belönade. Fram tills första kvartalet 2020 slogs 
besöksrekord varje år 12 år i rad.

Flera biografaktörer önskar rådgivning från en oberoende och neutral part angående vilken teknik 
som passar just den egna biografens behov och kapacitet.

3.2 IDEELLA KRAFTER – EN SJÄLVKLARHET?

Ibland har själva byggnaden ett kulturellt värde och är något att bevara i sig.
Exempel på detta är Aneby Konserthus i Jönköpings län som är Sveriges näst äldsta konserthus. 
Byggnaden som även fungerar som en biograf drivs av ett 20-tal volontärer i en ort på 3 500 
invånare. Ett annat exempel är Mariannelunds Bio som är en av Sveriges äldsta biografer från 1913 
och som nu hotas av nedstängning p g a brist på ideellt engagemang.

Dessa biografer hålls levande av en stark vilja att bevara biografen som funnits på orten under lång 
tid. Med allt starkare konkurrens och svårare villkor krävs det insatser för att förhindra att dessa 
kulturverksamheter går i graven.

Framgångsrika biografer behöver inte drivas kommersiellt och det finns utmärkta exempel på 
föreningsdrivna biografer som blomstrar med hjälp av ideella krafter. 

Folkets Hus i Älmhult tidigarelade 2020 en planerad renovering p g av pandemin. Samtidigt passade 
man på att fräscha upp hela huset. Föreningen investerade i en ny gradäng, nytt ljud, nya stolar, 
ny ridå och ett nytt restaurangkök. De fick ställa in den planerade premiärveckan p g a ytterligare 
pandemi men har sedan drivit verksamhet med bio, restaurang och live-events. Verksamhetsledare 
Anna Liljedahl berättar att det inte har varit lätt att driva verksamhet med en maxgräns på 8 i 
publiken men att hon nu känner att biografen har visat att den finns. På orten är man mån om att 
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den finns kvar. Folkets Hus Älmhult har en anställd på heltid, två på halvtid och några timanställda 
men framför allt drivs verksamheten av en väldigt engagerad styrelse och en grupp volontärer.

I Halland har Varbergs Filmklubb funnits sedan 1984. Filmklubben drivs ideellt av en styrelse på 
fyra personer och ytterligare åtta volontärer. När den lokala biografen togs över av en ny privat aktör 
fungerade inte samarbetet som tidigare. Hyran för filmklubben höjdes och biografen byggdes om 
till fler salonger med färre platser i varje. Detta passade inte filmklubben vars snittpublik ligger kring 
150 personer per visning. Ett nytt samarbete startades med kommunen och Varbergs Barnfilmklubb 
och båda filmklubbarna flyttade till anrika Varbergs Teater. 

Med hjälp av stöd från Svenska Filminstitutet, kommunen och Sparbankstiftelsen har ett arbete 
påbörjats med att digitalisera teatern från 1895 och skapa ännu en biograf för Varbergs invånare. 
Kulturförvaltningen hoppas också att på att starta upp skolbio här.

3.3 PUBLIKARBETE OCH ARRANGÖRSKAP

Det som starkast framkommit av den genomförda kartläggningen visar att visningsarrangörer, 
oavsett driftsform, måste lägga större vikt vid upplevelsen för att kunna locka publiken. Om man 
vill driva en framgångsrik verksamhet räcker det inte med att bara visa film och hoppas att publiken 
hittar till biografen.

Vissa biografer satsar på ljud och bild, andra investerar i kafé-eller bistroverksamhet så att besökarna 
får ett mervärde till filmupplevelsen. Det finns exempel på mindre föreningsdrivna biografer som 
med enkla medel investerar i lokalerna för att göra salongen och foajén till en mysig och attraktiv 
plats.

Tjust Bio i Gamleby tog bort de första stolsraderna i salongen och ersatte dessa med saccosäckar. 
Detta för att erbjuda en unik och rolig upplevelse men också för att ställa om lokalerna för att kunna 
ha livemusik och events under tider då film inte visas. 

Själva filmutbudet är så klart avgörande för tillströmningen av publik och biograferna är beroende 
av tillgång till attraktiva filmer. Ett väl kurerat program är en tillgång för en biograf, såväl som 
kringarrangemang kring själva filmen. Inbjudna gäster, samtal, livemusik eller annat bidrar till att 
göra biobesöket till en upplevelse som är mer än bara en film.

3.4 SAMARBETE - EN FRAMGÅNGSFAKTOR

Ett verktyg för ökad aktivitet i verksamheten är samarbete. Av tillfrågade biografer i den här 
kartläggningen är det stor skillnad på de olika aktörernas inställning till och kapacitet för 
samarbeten. Kommunalt drivna biografer är ofta öppna för samarbeten och ser sig som en 
verksamhet som ska vara tillgänglig för alla kommuninvånare. Det är däremot oklart om dessa 
biografer själva söker samarbeten eller endast har en positiv attityd till förfrågningar.

Föreningsdrivna biografer har olika kapacitet för samarbete. Vissa har svarat att de samarbetar 
med alla de kan, andra rapporterar svårigheter i att få detta att fungera med ett begränsat ideellt 
engagemang. De biografer som har fler samarbeten ger en bild av att känna sig tryggare, troligtvis p g 
av ökad lokal förankring.
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Privata biografer har också olika inställning till samarbete. Vissa fokuserar helt på visning av 
repertoarfilm. Andra söker aktivt samarbetspartners för att få nya målgrupper till sin biograf eller 
separat inkomst som inte är relaterad till film. Exempel på detta är konferenser för kommuner 
eller företag men även privata fester. Samarbeten för att nå nya målgrupper kan vara att kontakta 
äldreboenden i området och arrangera visningar till ett rabatterat pris dagtid. Det finns även 
exempel på samarbeten med bibliotek, kyrkor, skolor och fritidsgårdar samt lokala föreningar.

3.5 UTMANINGAR OCH UPPLEVDA HOT 

Under kartläggningens gång har den mindre biografens villkor gentemot distributörerna lyfts 
upprepade gånger. Det finns en upplevd frustration över att dessa ställer allt högre krav på 
biograferna samtidigt som filmerna ibland släpps på streaming kort efter biopremiär. 
Exempel på krav är höga garantihyror, dvs ett hyres-minimibelopp som biografen måste betala för 
varje visning samt tvång på fler visningar. För en biograf i en stad eller större ort är detta fullt rimligt 
men för små biografer på mindre orter är detta problematiskt då publikunderlaget är begränsat. 
Andra röster menar att staten måste hjälpa biograferna genom att återgå till 6% moms på 
biobiljetter. 

Dessa uttalanden tyder på en pressad biografbransch som behöver stöd för att överleva. Trots detta 
finns det också en övertygelse om att film är bäst på bio och att det finns en plats för gemensamma 
upplevelser i samhället, särskilt efter två år av pandemi. De som har arbetat i branschen länge 
medger att streaming är en tuff konkurrent men samtidigt har biobranschen hittills överlevt TV, 
video och internet.

Hollywoodfilmen “Spiderman: No Way Home” som hade premiär på biografer den 15 december 
2021 är i skrivande stund nr 6 på listan över flest sålda biobiljetter i världen någonsin – och detta 
mitt i en pandemi. Färre filmer lockar en större andel av biopubliken, men vad händer med de andra 
filmerna? Hur kan vi få en större bredd av filmer att möta en publik på biografen och skapa en mer 
nyanserad filmkultur?
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4. FÖRSLAG OCH MÖJLIGA INSATSER
Efter analys av insamlad information från genomförd kartläggning framförs här förslag på främjande 
åtgärder som kan vara utgångspunkter för framtida samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige på 
området biograf och visning.

4.1 CINESYD

”CineSyd – stärker interregionalt samarbete, stöttar det mindre visningsrummet och främjar filmen i 
de sydsvenska regionerna.”

I detta kapitel beskrivs förslag på möjliga insatser inom en framtida samverkansmodell med namnet 
CineSyd. Förslaget tar sin utgångspunkt i det skånska initiativet CineSkåne som sedan 2005 arbetat 
med att stärka regionens visningsaktörer som syftar till utveckla lokal filmverksamhet. 

CineSkåne startades 2005 av Film i Skåne, ett visnings- och spridningsnätverk, som utvecklades och 
fick god effekt på den lokala infrastrukturen genom att bredda repertoaren och öka tillgängligheten till 
film i hela Skåne. Nätverket höll bl. a i nätverksträffar, kompetensutveckling och var delaktig i utbytet 
av lokala erfarenheter. 2017 blev nätverket vilande. 

2018 gjordes en förstudie med stöd från Kulturnämnden som hade syftet att beskriva och analysera 
verksamheten 2014-2016 och göra en bedömning av vilken effekt CineSkåne haft på den lokala 
infrastrukturen för film. Vad som framkom var att en hållbar organisation och långsiktig finansiering 
krävs för att vara en regional kunskapsnod och bas för visningsområdet där syftet är att bredda den 
lokala filmrepertoaren, utveckla mötet med filmen samt stärka lokalt arrangörskap i nära samverkan 
med kommunerna.

CineSkåne hade under en period en samordnande projektledare på deltid där Folkets Bio Malmö 
formellt varit arbetsgivare. Film i Skåne, Folkets Bio Malmö och ABF Skåne samverkande genom en 
styrgrupp.  

2018 återtog Film i Skåne huvudansvaret för CineSkåne inom det befintliga regionala uppdraget 
för visning och spridning. Begreppet CineSkåne används numera synonymt med hela Film i Skånes 
verksamhet inom visning och spridning och har sedan 2018 även breddats och inkluderar skolbio och 
filmfestivaler i regionen med tillhörande nätverk, allt för att skapa en ännu mer dynamisk filmregion.

Med det i bagaget och engagemanget i RSS sågs en möjlighet att använda metoden att bredda 
ytterligare för att gynna samtliga regioner. Syftet med CineSyd är att skapa ett ännu större nätverk 
där samtliga regioner inom RSS skulle kunna dra nytta av varandras kompetenser och skapa ett unikt 
samarbete i Sydsverige inom visnings- och spridningsområdet där allas förutsättningar får utrymme. 

Förslaget innebär i korthet att CineSyd-forumet samverkar inom Regionsamverkan Sydsveriges 
grupp för biograf och visning. CineSyd ska fungera som ett slags paraply inom vilket man kan 
driva utvecklingsarbete för att stärka det sydsvenska visningslandskapet som tar avstamp i de goda 
erfarenheterna från CineSkåne. Nedan presenteras två utgångspunkter för samverkan inom CineSyd. 
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4.1.1 ETT INTERREGIONALT NÄTVERK MED FOKUS PÅ FILMUPPLEVELSEN

Eftersom den här kartläggningen har genomförts vintern 2021-2022 har visningslandskapet 
precis genomlevt nästan två år av pandemi, vilket genomsyrar hela branschen och är omöjligt att 
bortse från. Att konstant behöva förhålla sig till plötsliga förändringar av restriktioner har varit 
utmanande. Vissa aktörer har försökt bibehålla sin verksamhet i så hög utsträckning som möjligt, 
andra har stängt ner, ställt om eller flyttat fram arrangemang. Det har inte funnits en gemensam 
linje eller reaktion.

Visningsaktörerna i Sydsverige har olika behov men känslan av stora utmaningar framåt gäller 
för nästan samtliga. Därför är åtgärder som lyfter biograferna på sin plats – branschen behöver 
inspiration, stöd och framtidstro.

För att lyfta goda exempel och låta visningsaktörerna inspirera varandra föreslås interregionala 
nätverksträffar. Biografer eller visningsaktörer som visat initiativ, haft framgång eller lagt särskilt 
fokus inom ett område bjuds in för att inspirera. Exempel på fokusområden är:

•  Biografen som upplevelse/rum
• 	 Att	skapa	events/mervärde	kring	filmvisningar
•  Kreativ marknadsföring/publikarbete
•  Att attrahera och organisera ideell arbetskraft
• 	 Nytt	innehåll,	samarbete	med	tex	filmfestivaler
•  Ungt arrangörskap

Nätverkandet bör ske i fysisk form med möjlighet till digitala inslag. Tid bör avsättas för ett mer 
informellt utbyte där deltagare med verksamheter av liknande storlek och form får träffa varandra.
Nästan alla som deltagit i kartläggningen är positiva till nätverkande med andra biografer eller 
visningsaktörer men att hitta tid till detta är en utmaning. Vissa har också uttryckt att de gärna vill 
nätverka men helst med en aktör av liknande storlek och driftsform som sin egen och heller inte 
med sin närmaste konkurrent.

Det är svårt att hitta ett sätt och en form att mötas som passar alla men med hela Sydsverige som 
upptagningsområde finns det en bredd av aktörer att bjuda in till deltagande. Filmfestivaler, 
biografer och andra visningsaktörer kan lära av varandra och nya samarbeten kan uppstå.

4.1.2 STÄRKTA SAMARBETEN MELLAN BIOGRAFER OCH LOKALA AKTÖRER

Biografer är kulturbärare men också näringsverksamhet. Ett samarbetsprojekt föreslås där biografer 
paras ihop med en extern aktör för att gemensamt skapa event på biografen. 
Den externa aktören bör ha en lokal anknytning och kan anta många olika former – en kultur-, 
sport- eller annan förening, ett företag, en person med en enskild firma – så länge det är en aktör 
som vill skapa ett event på biografen och bedöms kunna genomföra eventet för en intresserad 
publik.
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Den externa aktören och biografen gör en gemensam ansökan för att genomföra ett projekt inom 
ramverket för CineSyd och antagna ansökningar får en budget anpassad till projektets skala. Budget 
ska täcka ett  symboliskt arvode till den externa aktören och genomförande av eventet. Detta skulle 
kräva att projektet CineSyd resurssätts med stödmedel att fördela. En alternativ modell är att 
respektive region avsätter en summa för att stödja aktiviteter kopplade till projektet CineSyd. Ett 
tredje alternativ är att regionala filmutvecklare inom projektet CineSyd slussar projekten vidare för 
ansökan om medel från andra stödgivare som kommuner, Kulturrådet eller Svenska Filminstitutet. 
Syftet med projektet är att:

•  Öka biografens förankring i närområdet och stimulera det lokala närings-  
 och kulturlivet

•  Attrahera nya målgrupper till biografen
•  Starta upp nya samarbeten

Tanken är att det är den externa aktören som ska stå för merparten av arbetet kring eventet då 
mindre biografers tid upptas av den dagliga driften. Samtidigt är det en chans för biografen att skapa 
mervärde och ett nytt samarbete med nya målgrupper i närområdet.

Folket Hus Älmhult är värdefullt för invånarna på orten (Fig 3).
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4.2 SKOLBIO - EN GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

En övergripande satsning på skolbio skulle ha en positiv effekt på visningslandskapet både på kort 
och lång sikt.

Definitionen av skolbio är att film visas på biograf under skoltid i kommunal regi eller på uppdrag 
av kommunen. Skolbio är ett effektivt läromedel som går att koppla till läroplanen. Det är ett 
verktyg som både levandegör kunskap, utvecklar förmågan att tänka kritiskt och ger en gemensam 
upplevelse med möjlighet till samtal i vitt skilda ämnen. Eleverna får möjlighet att själva bli 
kompetenta kulturkonsumenter och känna att biografen är deras rum. Skolbio är förstås också en 
inkomstkälla för biografen och en möjlighet att få kontakt med den unga publiken.
För en organiserad skolbio krävs ett gott samarbete mellan kommun, skola och biograf. Hinder 
för skolbio är ofta brist på resurser, struktur och samordning. Pedagoger och beslutsfattarna i 
kommunen kan ha svårt att se kopplingar till läroplanen. Finns det inte  en biograf i kommunen 
kan kostsam logistik också bli ett hinder. 

Skolbio kan vara ett excellent verktyg i undervisning (Fig 4).
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Kartläggningen visade att förekomsten av skolbio varierar kraftigt från kommun till kommun, 
vilket är något som borde förbättras. Den senaste statistiken är givetvis kraftigt påverkad av 
pandemin och i Svenska Filminstitutets skolbiorapport 2020 svarade knappt knappt hälften, 46%, 
av kommunerna på den utskickade enkäten. Enligt rapporten uppgav endast 13 av Sydsveriges 77 
kommuner att man under året arrangerat skolbio. I rapporten från 2018 svarade strax över hälften, 
54%, av kommunerna och utav dessa arrangerade 21 kommuner skolbio. Det är tydligt att det finns 
stora skillnader kommuner emellan och i vilken mån barn och unga har en likvärdig tillgång till 
kulturformen film.

Exempel på en väl fungerande verksamhet är Kungsbacka kommun i norra Halland som i flera 
decennier har drivit en av landets bästa skolbioverksamheter. Kommunen har en filmutvecklare 
som har ett mycket bra samarbete med den lokala biografen som drivs av en privat aktör. 
Filmutvecklaren väljer filmer och tillhandahåller filmhandledningar men det är biografen som står 
för filmbokningarna och mycket av administrationen kring själva visningarna.

Ängelholms kommun i norra Skåne driver också en välorganiserad skolbio, om än inte för lika 
många årskurser som i Kungsbacka. Där finns det också en biograf som drivs av en privat aktör som 
är mycket delaktig i arbetet med skolbion.

I Laholm i södra Halland arrangerar den privatdrivna biografen olika evenemang och visar god 
kapacitet på att kunna administrera skolbioverksamhet.
Återkommande skolbio skulle vara ett sätt att öka aktivitet och inkomst för biografen i Laholm som 
har haft det svårt under pandemin. 

Det verkliga vinnarna skulle dock vara Laholms skolelever som i nuläget går miste om kultur som 
elever i grannkommuner tar för givet. Inte heller grannkommunerna Falkenberg, Halmstad eller 
Hylte har i nuläget någon organiserad skolbio.

REGION HALLAND KULTURPLAN:

”Alla barn och unga i Halland har rätt till ett rikt kulturliv med möjlighet till upplevelser och eget 
skapande. Kultur ska vara en självklar del av deras vardag, såväl i skolan som på fritiden, oavsett var 
de bor eller vilka de är.”

Kommuner som inte bedriver organiserad skolbio är framför allt i behov av ekonomiskt stöd. De 
flesta kommunerna har möjlighet att få igång en skolbioverksamhet men det kräver att kommunen 
får rådgivning och/eller möjlighet att söka ekonomiskt stöd.

Filmregion Sydost riktade p g av pandemin om sitt arrangemangsstöd hösten 2021 för att istället 
erbjuda ett mindre stöd för skolbio och skapade på så sätt 11 skolbioprojekt i 10 kommuner i 
sydostregionen. Flera kommuner hade redan skolbio men använde stödet för att utöka skolbion. 
Andra fick chansen att testa på en helt ny verksamhet.
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Familjers vanor har ändrats och den gemensamma upplevelsen är inte självklar (Fig 5). 

Region Blekinge erbjuder samtliga kommuner i länet ett ekonomiskt stöd för att arrangera och 
utveckla skolbioverksamhet i syfte att elever ska få möjlighet till ökad kunskap om film. Detta är 
troligtvis anledningen till att alla fem kommunerna i Blekinge har skolbio i någon form.
Flera biografer berättar om successiva nedskärningar av skolbion under årens lopp. Det är oklart om 
detta beror på reducerade budgetar för skolbio eller omprioriteringar i kulturutbudet som erbjuds 
skolorna. Det är olyckligt att ställa olika kulturformer emot varandra. Samtidigt är barn och unga 
stora konsumenter av rörlig bild och det är viktigt att skolan inkluderar film i undervisningen och 
diskuterar mediets språk, innehåll och introducerar kritiskt tänkande. 

Film kan också främja integration och vara en ingång till diskussioner om jämställdhet, rättvisa och 
demokrati.

Om man beaktar förändrade vanor i hur familjer konsumerar film och rörlig bild  finns även här 
ett långsiktigt perspektiv för biograferna. I hemmet blir det allt vanligare att film konsumeras som 
en buffé, inte som en gemensam måltid. Olika familjemedlemmar tittar på olika slags innehåll på 
varsin enhet och den gemensamma upplevelsen är inte självklar. Alla har inte heller en ekonomisk 
möjlighet att ta med hela familjen till biografen. Skolbio blir därför ännu viktigare för att ge alla 
barn och unga möjlighet till filmupplevelser på biograf.
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