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BAKGRUND
  De senaste tio åren har det skett stora och omvälvande förändringar på den svenska biografmarkna-
den. Vi har kunnat se flera stora aktörer, på både biograf- och distributionssidan försvinna samtidigt 
som ett antal mindre aktörer har etablerat sig. Det verkar dock som om situationen de senaste tre åren, 
det vill säga ungefär sedan tiden för Astorias konkurs, stabiliserats betydligt. Med undantag från en 
del mindre rockader på distributionssidan innebär detta att det nu utkristalliserats en marknad bestå-
ende av några mer beständiga aktörer. På biografsidan innebär detta att vi sedan en tid tillbaka har en 
dominerande biografkedja (SF/Svenska bio) och att resterande 20 % av marknaden består av ett antal 
föreningsdrivna biografnätverk och biografer i kommunal eller privat regi. 
  I februari 2010 presenterade vi, inom ramen för en projektbeskrivning till SFI, en analys av hur den 
nuvarande situationen påverkar kvalitetsfilmsbiograferna och hur detta i sin tur påverkat kvalitets-
filmens förutsättningar på biograf. Vi kunde då konstatera att det rådde stora brister på samordning 
och att situationen lett till en ogynnsam konkurrens mellan aktörerna och att det inom gruppen utveck-
lats en rad ”slutna system”. Denna brist på kontakt och erfarenhetsutbyte har i sin tur verkat missgynn-
samt på kvalitetsfilmens möjligheter att nå ut till en bredare publik.  
  Våra slutsatser baserades endast på informella samtal med biograf- och distributörskollegor under våra 
år som biografföreståndare på Zita och våra intryck från 2008 års nätverksträffar. För att få en djupare 
föreståelse för situationen föreslog vi därför att ett antal individuella intervjuer skulle genomföras med 
de största kvalitetsfilmsaktörerna, både distributörer och biografer.

SYFTE
  Syftet med denna kartläggning har varit att försöka förstå de individuella aktörernas situation och be-
hov för att på så vis få en djupare förståelse för kvalitetsfilmens förutsättningar på svenska biografer. 
  Den analys vi presenterade i februari innehöll även ett förslag på en helt ny organisation (Biografernas 
Sambandscentral) vars syfte skulle vara att stärka kvalitetsfilmen, samordna den alternativa biograf-
marknaden och att förenkla kommunikationen mellan biograf och distributör. Målet för organisationens 
arbete skulle vara att underlätta de svenska biografernas situation och att på sikt försöka nöta ner de 
trösklar av ogynnsam konkurrens som vi ser idag. 
  Redan då kunde vi konstatera att aktörernas vitt skilda förutsättningar och behov gjorde frågan om 
en samarbetsorganisation till en mycket komplex fråga. Vi har därför försökt utröna om det finns ett 
intresse för en samordning av den alternativa biografmarknaden, vilka tjänster en sådan organisation 
skulle kunna tillhandahålla och hur en eventuell samordning skulle kunna se ut. Vi har i detta syfte även 
tittat närmare på andra europeiska nätverksinitiativ. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
  För att pröva dessa antaganden har vi genomfört en rad individuella intervjuer med de största kvali-
tetsfilmsaktörerna, både distributörer och biografer. Det innebär att vi sammanlagt träffat 2 befintliga 
svenska nätverk, 6 distributörer och 13 biografer runt om i landet. Utöver det har vi skickat ut en enkät till 
ytterligare 13 biografer. Totalt medverkar alltså 26 biografer i detta underlag. 
  De frågor vi ställt till de medverkande har handlat om de intervjuades arbetssituation, relation till kolle-
gor och konkurrenter, de specifika förutsättningarna på den lokala biografmarknaden, deras intryck från 
nätverkssamtalen 2008, deras framtida utmaningar, eventuella intresse för ett nätverk och vilka tjänster 
ett sådant isåfall skulle tillhandahålla. 
  Vi har besökt Tyskland och Storbritannien för att tala med befintliga nätverk och representanter för 
nätverk som är på väg att bildas i andra länder. Under våra besök har vi kommit i kontakt med en rad 
olika typer av organisationer, både ideella och mer kommersiella, i olika faser av sin utveckling. Tack vare 
dessa studieresor har vi kunnat jämföra olika europeiska kvalitetsfilmsmarknader, fått en inblick i olika 
nätverks incitament och uppbyggnad och vilka svårigheter som kan uppstå längs med vägen i samband 
med bildandet av ett nationellt nätverk. 
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URVAL
  För att bättre förstå biografernas skilda förutsättningar och behov har vi försökt göra ett så brett urval 
som möjligt i förhållande till hur biograferna visar kvalitetsfilm. I denna rapport finns således alla typer 
av verksamheter representerade. Här finns biografer med allt från 560 besökare till sådana med upp 
till 99 000 besökare per år. Här finns singelbiografer och biografer med upp till fyra salonger. Här finns 
kommunala, privata, Folkets Hus och Parker och Folkets Biobiografer representerade. Och här finns en 
geografisk spridning av biografer från Luleå i norr till Malmö i söder. Alla med den gemensamma nämna-
ren att de visar kvalitetsfilm i någon utsträckning. 
 Av alla de biografer som ingår i urvalet har vi dock valt ut de 13 som i störst utsträckning arbetar med 
kvalitetsfilm och sedan besökt dem på plats. Merparten av dessa var involverade i samtalen kring ett 
alternativt nätverk 2008. 
För att ytterligare bredda underlaget har vi även utformat en enkät som vi låtit ytterligare 13 biografer 
som arbetar med kvalitetsfilm i varierande utsträckning svara på. Enkäten har även skickats till dem vi 
intervjuat då frågorna i den och vid intervjutillfällena har varierat. 
  När det gäller urvalet av distributörer har vi valt att intervjua de distributörer som distribuerar den 
största andelen kvalitetsfilm och som de flesta av de intervjuade biograferna kommer i kontakt med i sitt 
yrkesutövande. Vi har även inkluderat de som distribuerar lite bredare kvalitetsfilm, till exempel Nordisk 
Film och Scanbox Entertainment. Skälet till detta är att många biografer uttryckt önskemål om att visa 
fler så kallade ”cross-over” titlar (te x The Kids are all right, An Education, Maria Larssons eviga ögon-
blick). Sandrew Metronome hade också varit intressanta att tala med i detta sammanhang, men vi valde 
bort dem på grund av deras ovissa framtid. En fullständig förteckning över alla medverkande biografer 
och distributörer finns längst bak i denna rapport. 

MEDVERKANDE
  Av alla de 35 aktörer vi kontaktade med en förfrågan om att delta i denna rapport var det bara 3 som 
valde att inte medverka. 
  Samtliga 6 distributörer vi kontaktade tackade ja. Dessa är: Folkets Bio, Non Stop Entertainment, Nord-
isk Film, Scanbox Entertainment, Atlantic Film och Novemberfilm. 
Både Folkets Bio och Folkets hus och Parker/Framtidens Mötesplats riksorganisationer medverkar 
också i denna rapport i egenskap av befintliga nätverk. 

  Av de sammanlagt 13 biografer vi kontaktade med en intervjuförfrågan var det bara två som inte hade 
möjlighet att träffa oss. Den kommunala biografen Röda Kvarn i Borås uppgav tidsbrist som skäl men har 
istället svarat på den enkät vi skickade ut. Intervjun med den privata Biografen Fyris i Uppsala ställdes in 
med kort varsel och har därför kompletterats med en telefonintervju. 
  Enkäten skickades ut till sammanlagt 23 biografer, även till dem som blev intervjuade. Bara 3 av de 
biografer som blev tillfrågade att bara svara på enkäten svarade inte, Svenska Bios biograf Grand i 
Stockholm, den föreningsdrivna biografen Bio Frideborg i Uddevalla och Våra Gårdars biograf Metropol 
i Eksjö. Här nedan är namnen på de intervjuade biograferna: 

Bio Arenan (Karlstad) - Anders Ek
Bio Rio (Stockholm) - Ellen Tejle/Katja Uneborg
Bio Roxy (Örebro) - Kjell Andersson/Bo Emmerik 
Bio Roy (Göteborg) - Cornelia Bjurström
Bio Spegeln (Malmö) - Carina Clack
Bio STURE (Stockholm) - Emelie Samuelsson 
Elektra (Västerås) Kerstin Klingman/Åsa Högström/Börje Rönnqvist/Anders Eriksson
Fyrisbiografen (Uppsala) – Göran Annell
Hagabion (Göteborg) - Nancy-Anne Delaney
Harlekinen/ CNEMA (Norrköping) - Johan Karlsson 
Kino och Södran/ DocLounge (Lund) - Fredrik Jönsson/Maja Lindquist
Panora (Malmö) - Suzanne Wiktorsson 
Zita (Stockholm) - Max Edenborg/Carina Pettersson
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EUROPEISKA NÄTVERKSINITIATIV 
  Även om situationen naturligtvis varierar stort mellan länder så är det tydligt att det finns en rad 
gemensamma utmaningar för kvalitetsfilmen på nationell, europeisk och global nivå. Det handlar om 
den ökade konkurrensen från kommersiella aktörer, begränsade ekonomiska förutsättningar, ett ibland 
ogynnsamt kulturpolitiskt klimat och ett lågt allmänintresse för kvalitetsfilm på bio. Det visar sig dock att 
det ända sedan 40-talet utvecklats en rad samordnande initiativ runt om i Europa för att komma tillrätta 
med dessa problem. 
  Vi har i arbetet med den här rapporten kommit i kontakt med ett brett spektrum av europeiska bio-
grafnätverk vars enda egentliga gemensamma nämnare är att de alla arbetar med att visa kvalitetsfilm på 
biograf.  Deras incitament varierar. Oftast har utgångspunkten dock varit att öka konkurrenskraften med 
en på den lokala marknaden dominant visningsorganisation eller kommersiell aktör. Därför har lösningen 
för vissa  varit att skapa ett kvalitetsfilmsbiografnätverk helt anpassat till en kommersiell marknad. För 
vissa har bildandet av ett nätverk handlat om att skapa opinion kring kulturpolitiska frågor och att på sikt 
försöka öka allmänhetens intresse för kvalitetsfilmen som sådan. Andra ser bildandet av ett nätverk som 
det enda sättet att överleva en svår ekonomisk situation. Sist men inte minst finns det de som bildat icke 
vinstdrivande organisationer vars enda syfte är att sprida kvalitetsfilm. Några av de organisationer vi träf-
fat har många års erfarenhet av nätverkande medan andras nätverksplaner är i sin linda. 
Mycket väl medvetna om de stora skillnaderna i ländernas respektive marknader vad det gäller befolk-
ningsantal, antal biografbesök per år och ekonomiska förutsättningar, har det ändå varit intressant att 
ta del av andras erfarenheter och se vilka svårigheter som kan uppstå vid bildandet av ett nationellt 
nätverk.  

NÄTVERKSTRÄFF BERLIN (FEBRUARI  2010) 
  På initiativ av CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d’art & essai ) samlades en grupp 
europeiska nätverksaspiranter för att utbyta erfarenheter och diskutera vilka eventuella förutsättningar 
det finns för att bilda nationella nätverk i de respektive länderna. CICAE är en organisation vars uppgift 
det är att stärka kvalitetsfilmen och uppmuntra till bildandet av nationella nätverk för biografer. Följande 
personer närvarade vid mötet: Sylvie da Rocha, VD för CICAE, Dr. Detlef Rossmann, styrelsemedlem 
AG Kino - Gilde och föreståndare Casablanca i Oldenburg (Tyskland), Vilma Levickait, föreståndare 
Skalvija Cinema Center (Litauen) och Ilona Jurkonyte föreståndare Romuva Cinema i Kaunas samt 
drivande bakom Kaunas International Film Festival (Litauen), Aloyna Bocharova föreståndare Pioner 
(Moskva, Ryssland) och Jon Barrenecha, Piqture Houses/City Screen (Storbritannien). 
  Den gemensamma nämnaren för de nätverk vi kom i kontakt med i Berlin och utgångspunkten för deras 
nätverksinitiativ visade sig vara upplevelsen av en ”fiende” mot den egna verksamheten. I Storbritannien 
och Tyskland utgjordes denna fiende i stor utsträckning av kommersiella aktörer eller närliggande multi-
plex medan de östeuropeiska nätverkens hotbild är sprungen ur bristen på filmkopior och ekonomiska 
resurser. 

TYSKLAND - AG KINO - GILDE 
  AG Kino (Arbeitsgemeinschaft Kino) är ett av Europas äldsta biografnätverk med sammanlagt 40 
medlemsbiografer runt om i Tyskland. Det bildades redan på 40 – talet och startades ursprungligen för 
att öka medlemsbiografernas konkurrenskraft vid programsättning av film. Samarbetet inleddes med 
skapandet av en gemensam bokning. 
  AG Kino har idag utvecklat ett så kallat abbonemangskort: Gildespass. Det är ett kort där besökarna, 
mot en initialkostnad, går billigare på nätverkets samtliga medlemsbiografer. Detlef Rossmann anser 
att kortets viktigaste funktion är att vara en ”imagebyggare” gentemot publiken. Men kortet genererar 
naturligtvis också vissa intäkter till nätverket, närmare bestämt ca 50 000 euro per år. Pengar som 
delvis går till att administrera själva nätverket. För att hålla nere omkostnaderna har man valt att bara 
ha två anställda på kontoret. Detta gör i sin tur att de kan hålla nere medlemsavgifterna för biograferna i 
nätverket. 
  Under Berlins Filmfestival, arrangerar AG Kino särskilda kvalitetsfilmsdagar för branschen. Då visas ett 
urval av de nya filmer som kommer att gå upp på någon av nätverkets biografer under våren.  
  Detlef Rossmann menar att den största utmaningen när AG Kino bildades var att överbrygga rivaliteten 
mellan de tilltänkta samarbetsparterna. Det var därför oerhört viktigt att försöka hitta de gemensamma 
nämnarna kring vilka ett samarbete skulle vara fruktbart. 
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 STORBRITANNIEN - Piqture Houses/ City Screen
  Jon Barrenecha arbetar till vardags som föreståndare på biografen Duke of York` s i Brighton, en del 
av kvalitetsfilmskedjan City Screen. City screen bildades 1989, har idag ett 20 – tal biografer runt om i 
landet och är den ledande kvalitetsfilmskedjan i Storbritannien. Målet med verksamheten är framförallt 
att visa kvalitetsfilm men också att bygga arkitektoniskt intressanta biograflokaler. Centralorganisationen 
är mer eller mindre delaktig i driften av de lokala biograferna och deras programsättning. Det betyder 
att det inom ramen för City Screen ryms en rad olika typer av biografer med olika anslutningsgrader 
och ägarförhållanden. City Screen har med hjälp av investerare och sponsorer låtit bygga flera biografer 
från grunden. På vissa orter har man helt tagit över driften av befintliga biografer. Sedan finns det en rad 
fristående biografer som bara köper sin programsättning av City Screen. 
  Det finns också ett stort utrymme för bevarandet av biografers individuella identitet men för dem som 
ändå vill att det skall synas att de är en del av nätverket så har man tagit fram en gemensam biografprofil 
– ”Piqture Houses”.     
   Jon Barrenecha ser hur konkurrensen från de kommersiella aktörerna om biopubliken gradvis har ökat 
i Storbritannien och att de i allt större utsträckning visar de stora kvalitetsfilmstitlarna. Eftersom dessa 
filmer utgör själva fundamentet i City Screens affärsidé och är det viktigaste tillskottet till biografernas 
ekonomi tror Jon att detta på sikt kommer att innebära döden för många av de renodlade kvalitetsfilms-
biograferna. Därför planerar han att söka ett större samarbete i London. Genom att samordna samtliga 
kvalitetsbiografer och befintliga nätverk i huvudstaden vill han öka deras konkurrenskraft vid program-
sättning och på så vis utmana de kommersiella aktörernas nuvarande dominans. Enligt Jon är nyckeln 
till att få till en bred uppslutning att hitta en tydlig och solid affärsplan som kan garantera biograferna en 
ökning i antalet sålda biljetter. 

LITAUEN - Skalvija Cinema Center, Romuva Cinema, Kaunas Int. Film Festival 
  Den fria marknaden har slagit hårt mot de biografer som tidigare var statligt ägda och kraftigt subven-
tionerade. Många av dem har idag omvandlats till affärer, köpcentrum eller casinon. De få som fortfa-
rande drivs som biografer saknar sedan länge delvis eller helt tidigare anslag vilket gör att fastigheterna 
idag är i stort behov av renovering. All upprustning av interiörer, inventarier och teknik har stått helt 
stilla. Samtidigt har det tillkommit en rad biografer i form av nybyggda multiplex. Dessa är ofta inrymda 
i stora köpcentrum och har flera salonger, hög komfort och den senaste tekniken. Deras dragningskraft 
på den yngre publiken är naturligtvis större än de gamla biografernas, som kommit att förknippas med 
den ”gamla tiden”. Dessutom har dessa köpcentrum, som ofta ligger lite utanför stadskärnan, i grunden 
förändrat befolkningens rörelse- och konsumtionsmönster. De äldre biograferna som ligger i städernas 
absoluta geografiska centrum upplevs numera som avlägsna. Periferin har blivit centrum och vice versa.
 Den ekonomiska krisen i Baltikum har dessutom slagit hårt mot all typ av kulturverksamhet. Kultur har 
hamnat längst ner på dagordningen och publiken sviker - de har helt enkelt inte råd att gå på bio. 
  Politikernas och allmänhetens brist på intresse för gamla, historiska biografmiljöer leder ibland till 
märkliga situationer. Vilma Levickaits biograf Skalvija Cinema Center ägs till exempel av en affärsman 
som vill förvandla lokalen till ett casino. Hitintills har han dock inte lyckats hitta någon finansiering för 
projektet. Det innebär att det under många år hängt ett konstant vräkningshot över biografverksamhe-
ten. Vilma och hennes personal har vid upprepade tillfällen uppvaktat kommunen med förhoppning om 
att de skall köpa ut affärsmannen från kontraktet. Trots att det inte handlar om stora summor har dessa 
försök hittills inte gett några resultat. Vilmas förhoppning är att hon genom att bilda ett litauiskt nätverk 
för kvalitetsfilmsbiografer skall kunna rädda sin biograf, väcka opinion och öka allmänhetens intresse för 
bevarandet av dessa historiska miljöer. Kvalitetsfilmsdistributionen i hela Baltikum är också mycket efter-
satt, ibland finns det helt enkelt inga kopior att tillgå. Ett nätverk skulle öka medlemmarnas förhandlings-
kraft gentemot distributörerna och i vissa fall även leda till att man gemensamt går in och köper enstaka 
filmkopior. Ett litauiskt nätverk skulle bestå av fyra biografer. 

RYSSLAND - Pioner 
  Aloyna har nyligen tagit över den tidigare statligt ägda biografen Pioner. Hennes ambition är nu att visa 
kvalitetsfilm i en exklusiv miljö. Den del av Moskvapubliken som Aloyna ser som sin målgrupp beskriver 
hon som mycket sofistikerad, kräsen och köpstark:
- De kan mycket väl se filmen i Paris istället för att komma till Pioner. Därför måste jag hålla en hög nivå 
och presentera ett så aktuellt utbud som möjligt på min biograf. 
  Konkurrensen om publiken i Moskva är hård och Aloyna har i dagsläget ingen kontakt med de andra 
biografföreståndarna i staden. Rivaliteten är helt enkelt för stor. Aloyna ser dock tillgången på filmkopior 
som sitt eget och de andra biografernas största problem. Nyligen tvingades hon till exempel att köpa en 
kopia av filmen Det vita bandet av Michael Haneke från den ryska distributören. Annars riskerade hon 
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att inte ha något att visa på sin biograf överhuvudtaget runt jul. Det ojämna styrkeförhållandet mellan 
distributör och biograf gör det svårt för biografer att överleva ekonomiskt. Hon tror därför att ett nät-
verk för biografer i Moskva skulle göra dem starkare i förhandlingar med distributörerna. 

STUDIEBESÖK LONDON (AUGUSTI 2010)

DEN LOKALA BIOGRAFMARKNADEN
  London har 7, 5 miljoner invånare och dess kvalitetsbiografmarknad består av 32 biografer, 64 dukar 
och över 10 000 stolar (alla av dessa är dock inte renodlade kvalitetsfilmsbiografer). Det finns tre stora 
kvalitetsfilmskedjor: Curzon (6 biografer, 12 dukar, 2528 stolar), City Screen (5 biografer, 19 dukar, 2892 
stolar) och Everyman (som helt programsätts av City Screen) (5 biografer, 9 dukar, 944 stolar). Utöver 
dessa tre aktörer finns det en rad privata och ideella biografer med kvalitetsfilmsinriktning och så har 
British Film Institute sin egna biograf: BFI Southbank. De största kommersiella biografaktörerna är 
Odeon, Vue och Cineworld. 
  Intresset för att se film på bio i Storbritannien är större än i Sverige. 2009 såldes det 41 miljoner bio-
biljetter bara i London (173,5 miljoner i hela landet). Av Londonintäkterna löstes 93 % av biljetterna till 
någon av de 100 populäraste filmerna. Publiken väljer alltså i större utsträckning kommersiell film framför 
kvalitetsfilm när de går på bio. En stor utmaning för dem som arbetar med kvalitetsfilm i Storbritannien 
är att den brittiska filmmarknaden helt domineras av amerikansk film. Distributörerna gör större för-
tjänster på amerikanska filmer genom att de slipper bearbeta marknadsföringsmaterial och översätta 
filmerna. 81 % av biljettintäkterna tillfaller därför amerikansk film. 

ANDRA BRITTISKA BIOGRAFAKTÖRER
  Förutom de biografkedjor vi nämnt finns det en rad organisationer som arbetar med biograffrågor i 
Storbritannien. 
UK Film Council bildades 2000 och finansierar med hjälp av pengar från The Lottery Fund brittisk 
filmproduktion och distribution men ger även i mindre utsträckning bidrag till biografer.  När vi besöker 
London i augusti är The UK Film Council ämnet på allas läppar då den brittiska regeringen i juli beslutat 
sig för att lägga ner deras verksamhet. Tanken är att BFI skall ta över deras arbete. The UK Film Council 
var de som 2006 initierade projektet Digital Screen Network (DSN) som finansierade och distribuerade 
240 digitala projektorer till biografer över hela landet. Som motprestation var biograferna tvungna att 
viga en bestämd del av sin repertoar åt kvalitetsfilm. 
British Film Institute (BFI) har som sitt främsta syfte är att bevara den brittiska filmkulturen. Det innebär 
att de handhar det brittiska filmarkivet, ger ut tidningen Sight & Sound och distribuerar nyrestaurerade 
klassiker på bio. BFI drev en gång i tiden egna biografer runt om i landet men driver idag endast BFI 
Southbank i London. 
The Cinema Exhibitors Association (CEA) är en slags brittisk motsvarighet till Biografägarförbundet. 
De bedriver lobbying kring frågor om till exempel illegal nedladdning. Ungefär 90 % av alla visningsloka-
ler för film i Storbritannien är medlemmar i denna organisation. 

INDEPENDENT CINEMA OFFICE – ICO
Vi träffade Catharine Des Forges, chef för ICO och Simon Ward som ansvarar för organisationens 
programsättningsverksamhet, på deras kontor i London. ICO är en nationell organisation som arbetar 
för att stödja och främja visning av kvalitetsfilm. De samarbetar med kvalitetsfilmsbiografer, filmfestivaler, 
filmklubbar samt nationella och regionala biografförbund. ICO bildades 2003 och är organiserad som en 
icke vinstdrivande stiftelse. Stiftelsen har en styrelse som består av tre noggrant utvalda ledamöter vars 
syfte är att vara språkrör för organisationen gentemot filmbransch och media. Organisationens mål är att 
främja mångfald inom filmvisningssektorn, arbeta för en större medvetenhet kring kvalitetsfilm, öka in-
tresset för icke-kommersiell film samt att tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling för dem som 
arbetar inom biografsektorn. ICO har en årsomsättning på ca 600 000 £ varav ca 40 % kommer från 
egna intäkter i form av medlemsavgifter, konsultarvoden och kursavgifter. Resten utgörs av bidrag och 
projektstöd. ICO får in ca 50 000 £ i avgifter från biograferna för sin programsättningsservice och får 
160 000 £ i verksamhetsstöd från British Film Institute per år. ICO:s utbildningsverksamhet är den del 
av verksamheten som ger störst intäkter, dels i form av bidrag från Skillset och dels i form av kursavgifter. 
  Kärnan i verksamheten är dock dess programsättningskontor. De programsätter ca 18 biografer helt 
och hållet. Filmhyran förhandlas med distributörerna, ofta handlar det om en fast procentsats på
mellan 25 % - 35 %. På ICO ser man programsättningstjänsten som ett sätt för verksamheten att få 
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ökad betydelse och legitimitet i filmbranschen. Biograferna i sin tur är beredda att betala för tjänsten 
eftersom ICO prismässigt är billigare än andra som erbjuder samma tjänster och att ICO har en mer 
upparbetad relation till distributörerna än vad de själva har. Det är egentligen fler som vill ha ICO:s 
programsättning än vad det är biografer som får vara med. Catharine Des Forges är benhård med att 
bara samarbeta med personer hon gillar. Hon har därför utvecklat en policy om att nyanslutna biografer 
måste genomgå en provperiod. Därefter utvärderar båda parter samarbetet innan man slutligen be-
stämmer sig för om man vill ingå ett mer långsiktigt avtal. Vissa av de anslutna är heltidsbiografer, andra 
är det bara på deltid. Men ingen är privatägd på grund av Catherines dåliga erfarenheter av samarbeten 
med privata aktörer. 
  ICO samarbetar även med en mängd alternativa visningsfönster som till exempel konsthallar, bibliotek 
och museer och hjälper dem att arrangera filmvisningar. Det innebär att det, utöver de 18 biografer ICO 
programsätter, ingår ytterligare cirka 250 medlemsbiografer och andra typer av visningslokaler i deras 
nätverk. Inom ramen för programsättningen hjälper ICO även enskilda festivaler samt BFI s Cinematek-
verksamhet att få ut särskilda filmpaket på turné runt om i landet. Det händer också ICO distribuerar 
filmer själva. Detta sker i enstaka fall då ingen av de traditionella distributörerna tar sig an filmer som 
ICO tycker är intressanta. 
  ICO s kursverksamhet är mycket välutvecklad. De skräddarsyr kurser inom bland annat marknadsfö-
ring, teknik och förvaltning för biografsektorn och bjuder årligen in till särskilda kvalitetsfilmsdagar. För 
att citera Jon Barrenecha så har mer eller mindre alla som jobbar inom biografdrift i Storbritannien gått 
någon av ICO:s utbildningar. Dessutom anlitas ICO: s personal kontinuerligt på konsultbasis av företag, 
kommuner och festivaler som vill starta upp en biograf- eller en alternativ filmvisningsverksamhet. För 
att underlätta det arbetet har ICO även samlat information och sammanställt nedladdningsbara mallar 
kring en rad olika områden och gjort dessa tillgänglig på sin hemsida.

JON BARRENECHA
  När vi återigen träffar Jon Barrenecha, som vi tidigare träffade i Berlin, har han just slutfört sin Mas-
ters uppsats i Arts & Cultural Management på just temat: europeiska biografnätverk. Vi har fått ta del 
av uppsatsen som består av en branschöverskridande analys av mekanismerna bakom bildandet av 
nätverk, för- och nackdelar med nätverk som samarbetsform och vilka svårigheter som kan uppstå längs 
med vägen. Men uppsatsen är också en ambitiös kartläggning av ett område som det skrivits mycket lite 
om. Här finns en jämförelse mellan några av de större europeiska ländernas strukturer och stödsystem 
inom film och biografvisning där Frankrike och Tyskland har en framträdande roll med sina mycket gene-
rösa statliga och regionala bidragssystem. Men uppsatsen innehåller även en kartläggning av situationen 
i en rad mindre länder såsom Litauen, Irland och Holland. 

HOLLAND - CINEVILLE
  En stor del av uppsatsen består av en närstudie av det holländska kvalitetbiografnätverket Cineville, 
baserat i Amsterdam. Jon Barrenecha har följt dess tillblivelse och redovisar för deras incitament, utma-
ningar och resultatet efter ett års samarbete. 
  I Holland säljs det ca 27 miljoner biobiljetter om året, varav 4 miljoner enbart i Amsterdam (2009). Av 
dessa säljs 1, 8 miljoner på en kvalitetsfilmsbiograf.  Den franska biografkedjan Pathé dominerar biograf-
marknaden. De driver tre multiplex med 14, 13 och 6 dukar vardera i Amsterdam. Och det var när Pathé 
började intressera sig för de lite större kvalitetsfilmstitlarna och tillslut hade över 50 % av de totala 
biljettintäkterna från dessa filmer som kvalitetsfilmsbiograferna reagerade. 
 För att utmana Pathés dominans bildade tretton kvalitetsfilmsbiografer i Amsterdam 2009 ett nät-
verk med namnet Cineville.  Målet för samarbetet var mycket tydligt och enkelt från allra första början. 
Genom gemensamma marknadsföringsåtgärder såsom ett abonnemangskort (likt Pathés) och en publik 
hemsida för repertoarinformation ville de återerövra publiken från Pathé. Niels Büllers (nätverkets grun-
dare) största utmaning för att få till stånd ett nätverk var att ena forna rivaler. Han var också tvungen att 
övertyga dem om att ett nätverk initialt skulle kräva en investering för att så småningom kunna ge ökade 
biljettintäkter. Efter många möten och tack vare en bra affärsplan lyckades man enas om nätverkets 
riktlinjer. Cineville organiserades som en stiftelse, ledd av en styrelse och ett antal anställda som var 
satta att driva den dagliga verksamheten. Alla biografer fick en rådgivande plats i styrelsen. Det hol-
ländska stödsystemet till biografer som visar kvalitetsfilm är välutvecklat och Cinevilleprojektet erhåller 
visst kommunalt bidrag. En av få negativa aspekter som förts fram av de medverkande är att Cineville 
försvagat de individuella biografernas egna varumärken något.  I juni 2010 gjorde man en utvärdering 
av det gemensamma abbonemangskortet och det visade sig då att det hade 4 400 abonnenter. Nu går 
idén på export till andra holländska städer såsom te x Rotterdam. 
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”GÅ SAMMAN ELLER DÖ”
  Jon Barrenecha menar att det enda sättet för kvalitetsfilmsaktörer att överleva i framtiden, när kon-
kurrensen från de kommersiella aktörerna ökar, är att gå samman. Om de inte gör det riskerar kvalitets-
filmsbiograferna på sikt att dö. 
  Jons syfte med att jämföra den holländska och brittiska kvalitetsfilmsmarknaden är att se om Cinevilles 
koncept är överförbart till brittiska förhållanden. Inom det närmaste året planerar Jon att tillsammans 
med Cinevilles initiativtagare approchera samtliga kvalitetsfilmsbiografer i London för att få till ett lik-
nande nätverk. Målet för samarbetet är att öka biografernas intäkter, stärka deras marknadsföringsprofil, 
skapa en känsla av enighet gentemot publiken och att återta marknadsandelar från de kommersiella 
aktörerna. 
 Jon Barrenecha ser det som sin största utmaning att överhuvudtaget få aktörerna att komma till för-
handlingsbordet. Londons kvalitetsfilmsmarknad är mycket tävlingsinriktad och utgörs av flera aktörer 
vars syfte är att rendera vinst. Lösningen är därför att, precis som i Holland, presentera en så tydlig och 
attraktiv affärsplan som möjligt så att dessa aktörer ”köper” idén. Ytterligare en aspekt av nätverksarbe-
tet som Jon Barrenecha har dragit lärdom av från Cinevilleprojektet är att man måste vara lyhörd inför 
den oro som finns hos en del biografer inför att förlora kontrollen över den egna verksamheten. Men 
han ser att nyckeln till alla nätverks framgång är att man som initiativtagare tidigt måste vinna parternas 
förtroende och att nätverkets mål och regler måste vara tydliga för alla inblandade från allra första bör-
jan. Genom att dessutom kunna redovisa resultatet av det holländska initiativet tror Jon Barrenecha att 
han kommer att lyckas med sitt företag. 
  Till skillnad från Holland har de statliga och kommunala bidragen till biografverksamhet i Storbritannien 
minskat de senaste åren och Jon Barrenecha är övertygad om att kvalitetsfilmsbiografer på sikt kom-
mer att behöva söka andra typer av finansiering. Han anser att kvalitetsfilmen i framtiden måste kunna 
konkurrera på en kommersiell marknad och för att göra det krävs det en anpassning. Genom ett utökat 
samarbete i form av nätverk, en marknadsanpassad affärsplan och genom att aktivt söka samarbete med 
sponsorer tror han att kvalistetsfilmsbiograferna kan överleva krisen. 

STUDIEBESÖK
  Förutom mötena med ICO och Jon Barrenecha besökte vi 8 kvalitetsfilmsbiografer i London. Dessa 
var: BFI Southbank (Brittiska Filminstitutets biograf), Ritzy Brixton och Gate Notting Hill (City Screen), 
The Prince Charles Cinema (oberoende), The Aubin Cinema och Electric Cinema Theatre (fristående 
biografer som programsätts av City Screen), Curzon Soho (Curzon) och den kommersiella biografen 
Odeon Theatre. 
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DEN SVENSKA KVALITETSFILMSMARKNADEN
 
GEMENSAMMA UTMANINGAR
  Det är tydligt att det finns en rad gemensamma utmaningar för kvalitetsfilmsmarknadens aktörer. Dessa 
handlar i allmänhet om att öka människors intresse för kvalitetsfilmen och i synnerhet om hur man ska 
hantera digitaliseringens utmaningar och bristen på balans på biografmarknaden. 

DIGITALISERINGEN
  Den digitala utvecklingen har gått fort. Bara det senaste året har det hänt oerhört mycket. Idag arbetar 
distributörerna i allt större utsträckning med digitala filmkopior och allt fler biografer har fått möjlighet 
att installera digital teknik. Detta innebär att produktions- och leveranskostnaderna blivit betydligt 
lägre, att tillgången på filmkopior blivit bättre och att filmerna snabbare kommer biograferna tillhanda. 
Det som en del biografer utryckte som sitt största problem 2008, tillgången på film, är det idag ingen 
som talar om vid våra samtal. Däremot kvarstår önskemålet om att i större utsträckning bli erbjudanden 
premiärer av filmer. 
 Trots de många positiva aspekterna av digitaliseringen uttrycker nästan alla vi talat med att det råder 
stora kunskapsbrister vad det gäller den digitala tekniken. Detta gäller alla led i branschen, från distri-
butör till biografföreståndare och maskinister. I princip alla vi talat med efterfrågar en standardisering av 
format och teknisk utrustning. De nuvarande tekniska lösningarna dras fortfarande med en rad barnsjuk-
domar. Det handlar om svårigheter med överföring av filer och driftstörningar när t ex tvixar stannar mitt 
under pågående visning. Idag håller ett antal nyckelpersoner informella utbildningar på förfrågan och 
löser de mest akuta problemen vartefter de uppstår.  Dessa punktinsatser saknar dock långsiktighet och 
kommer inte alla till del.
 Det faktum att biograferna har olika digital standard och att själva produktionen av vissa digitala format 
kräver omständliga och kostsamma processer (framställs på olika labb) gör att vissa distributörer nu helt 
slutat arbeta med vissa format. Sedan finns det fortfarande distributörer som inte kommit igång med det 
digitala arbetet. Detta gäller till exempel Scanbox som har flera av de större kvalitetsfilmstitlarna som en 
del av biograferna efterfrågar. En biograf vi talat med tycker att distributörerna också borde få hjälp att 
samordna sig för att skynda på digitaliseringsprocessen. På sikt krävs en standardisering och samord-
ning av de digitala formaten och en allmän kompetenshöjning för att de digitala visningsmöjligheterna 
skall kunna nå sin fulla potential. 

BRIST PÅ BALANS PÅ BIOGRAFMARKNADEN
  En annan fråga som engagerar alla vi talat med har att göra med den nuvarande bristen på balans på 
biografmarknaden. För även om de uttrycker att relationen mellan distributör och biograf i grunden är 
god så är alla medvetna om att den utgår ifrån en mycket bestämd premiss - distributörernas beroende-
ställning till den dominerande biografaktören på marknaden - SF. Flera anser att  distributörernas förhål-
lande till SF präglas av ängslighet. Några vi talat med ger exempel på hur distributörer brutit muntliga 
avtal med biografer i sista stund för att istället sätta filmerna på SF. Ur distributörernas perspektiv kan 
de alternativa biograferna i nuläget inte konkurrera med SF- biografernas biljettintäkter. Men även dist-
ributörerna upplever SFs dominans som ett problem och flera vi talat med efterfrågar därför alternativa 
programsättningsmöjligheter. 
  Både distributörer och biografer tar även upp SF:s dominans vad gäller biljettförsäljning på nätet som 
ett problem och efterfrågar en gemensam hemsida för de alternativa biografernas repertoarinformation 
och biljettförsäljning. Detta skulle enligt distributörerna göra de alternativa biograferna attraktivare vid 
programsättning. 
  Eftersom de flesta biografer vi talat med är så kallade komplementsbiografer konkurrerar de egentlige-
nom inte om filmer med SF. Men i takt med att allt fler kvalitetsfilmsbiografer nu expanderar kan deras 
relation komma att förändras. Med upp till tre salonger att fylla kommer de i allt större utsträckning att 
behöva bredare kvalitetsfilmstitlar för att gå runt ekonomiskt. Per automatik blir de då konkurrenter 
till SF. Då kan deras uppdrag - att vara ett komplement till det ordinarie utbudet på orten - komma att 
ifrågasättas. 

BIOGRAFERNA
  Vi ser flera glädjande tendenser i mötet med biograferna. Framförallt verkar de flesta vi möter se med 
tillförsikt på framtiden. Flera beskriver sin ekonomi som stabil, biljettintäkterna som goda och stödet 
från kommunen som starkt.  Allt detta gör att vi nu ser en rad satsningar runt om i landet. I Norrköping 
planerar kommunen till exempel att öppna en helt nybyggd biograf med tre salonger i februari -  
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CNEMA och i Västerås har Elektra precis öppnat sin andra salong (54 platser) och lanserat en ny hem-
sida. Flera andra biografer planerar att inom några år bygga ut, flytta till större lokaler eller utveckla nya 
delar av sin verksamhet.  
  Vi kunde redan i vår tidigare rapport konstatera att de biografer som skulle vara aktuella för ett even-
tuellt nätverk var väldigt olika varandra vad det gäller deras organisationsform, ekonomiska och geogra-
fiska förutsättningar, tekniska standard och huruvida de har en central eller lokal programsättning. Men 
under samtalen kommer det fram att de, trots att de verkar under så vitt skilda förhållanden, har en rad 
gemensamma nämnare. Det gäller framförallt deras syn på vad som är kvalitetsfilmens och biografernas 
största utmaningar. 

DET ALLMÄNNA FILMKLIMATET
  En av de största utmaningarna handlar om det allmänna filmklimatet i Sverige, synen på kvalitetsfilm 
och hur man på sikt kan öka allmänhetens intresse för kvalitetsfilm på biograf. Flera menar att det fak-
tum att antalet kvalitetsfilmsbiografer och tillfällen att se kvalitetsfilm i andra medier blivit färre 
är en huvudorsak till det sjunkande allmänintresset för den här typen av film. 
”Det har skett en förändring i synen på vad som anses vara smalt. Tidigare visade SVT i större utsträck-
ning den här typen av film, nu vet folk väldigt lite om den. Det känns som om vissa anser att det finns 
nördar som gillar modelljärnvägar och pappersdrakar - och så finns det kvalitetsfilmsälskare.”
  En föreståndare anser att medias konservativa filmbevakning får negativa konsekvenser för biografer 
med många enstaka visningar. Eftersom filmbevakningen följer gamla distributionsmönster och därmed 
främst uppmärksammar repertoarfilm genom premiärrecensioner finns det mycket lite utrymme att 
skriva om filmer som visas utanför den ordinarie repertoarvisningarna.
 Flera anser att det låga allmänintresset för kvalitetsfilm delvis är resultatet av att mediernas kulturbe-
vakning blivit allt mer populärkulturellt inriktad de senaste åren. En av distributörerna menar att en films 
konstnärliga uttryck eller ursprungsland, inte antalet kopior och spridning,  kan göra att vissa filmrecen-
senter anser att en film är för smal för att motivera mediautrymme. Många biografer menar också att det 
är ett av skälen till att de vill visa bredare kvalitetsfilmer.  Förhoppningen är att dessa filmer skall locka in 
nya publikgrupper till biografen som sedemera löser biljett till någon av deras andra, lite ”smalare” filmer. 
Ett stort pedagogiskt arbete måste till för att förändra dessa strukturer och för att på sikt öka allmänhe-
tens intresse för kvalitetsfilm. 

ARBETSFÖRHÅLLANDENA
  Flera vi talat med menar att föreståndaryrkets arbetsbeskrivning är väldigt bred och kräver multikom-
petens. 
”Man är ytterst ansvarig för allt. Som i alla små kulturella verksamheter är det en enorm spännvidd, från 
att hämta posten till att förhandla avtal. Det är svårt att ge 100 % i allt man gör och man har sällan nå-
gon backup. Man befinner sig hela tiden i tre tidszoner samtidigt – det som varit, dagens arbetsuppgift  
och framtiden. ” 
Många efterfrågar därför, förutom utbildning inom biografdrift, även utbildning inom projektledning, 
marknadsföring, bokföring och en chefsutbildning. För förutom de utpräglade biograffrågorna skall en 
föreståndare idag även sköta personalfrågor, lokalärenden, föreningsverksamhet och nu även i större 
utsträckning driva flera alternativa verksamheter under ett och samma tak. På Hagabiografen har man 
till exempel nyligen omvandlat lokalen till en restaurang (som visserligen drivs av en extern entreprenör). 
På Södran driver man en konsertverksamhet och på flera biografer säljer man kaffe, DVD: er och godis. 
 Flera av de biografer som arbetar med externa arrangörer säger sig ägna mycket tid åt att hjälpa och 
coacha nya aktörer men de allra flesta ägnar ändå större delen av sin tid åt administration och mark-
nadsföring. Och det är just marknadsföringen som är det överlägset mest återkommande samtalsämnet 
i mötet med biograferna. Alla säger sig ägna en stor del av sin arbetstid åt att marknadsföra sina filmer 
och evenemang men är osäkra på hur man egentligen utför uppgiften på bästa sätt. 75 % av de som sva-
rat på enkäten säger sig vilja ha hjälp med marknadsföring. Biograferna tycker också att distributörerna i 
större utsträckning borde satsa mer resurser på gemensam nationell marknadsföring för filmerna.  

Det är egentligen bara två av de föreståndare vi talat med som har tidigare erfarenheter av att driva 
en biograf. Flera har dock ett förflutet i någon av landets filmstudios och många har en kulturbakgrund 
inom företrädelsevis teater. Det enda som tydligt skiljer föreståndarna åt vad gäller deras kompetens 
har att göra med hur många år de arbetat inom föreståndaryrket. Branschens informella strukturer och 
avsaknaden av en officiell utbildning för föreståndare ger den med mest erfarenhet ett givet försprång. 
  Av dem vi träffat är det egentligen bara en som gått någon av Europa Cinemas eller CICAE: s kurser. 
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10 av de 13 biografer vi talat med är Europa Cinemas medlemmar. Endast hälften av dem har varit på nå-
gon av EC:s konferenser och endast en av medlemsbiograferna skickar årligen en representant till deras 
konferenser. De flesta anser sig inte ha råd. 
  Inom FHP finns det utbildningar i arrangörskap och det hålls viss utbildning inom digital teknik, som 
även andra biografer i Sverige erbjuds att delta i. Både FHP och Folkets Bio arrangerar årligen interna 
filmdagar för sina medlemmar och möjligheter för sina föreståndare att mötas. De kommunala förestån-
darna träffades tidigare kontinuerligt men ses idag mycket sällan. Flera av dem vi möter efterfrågar fler 
mötestillfällen med samtliga i branschen. 

KONKURRENSEN
  Relationen mellan biograferna lokalt är god och man utbyter kontinuerligt information kring praktiska 
ting såsom filmleveranser, lösningar på tekniska problem och i vissa städer delar man till och med 
personal. Detta samarbete inbegriper även SF:s biografer. 
  Alla vi talat med verkar vara överrens om att ett rikt filmutbud på orten är positivt för alla parter och att 
det i sig genererar ett större allmänintresse för filmen som sådan. 
  Den största konkurrensen om besökarna kommer framförallt från andra aktiviteter såsom sport, krogliv, 
nöjen, friluftsliv och i Lund och Uppsala även från studentlivets rika utbud av aktiviteter.  På de sistnämn-
da orterna spelar naturligtvis även ekonomin in, då biograferna i studentstäderna är tvungna att konkur-
rera med många gratisevenemang och studenternas begränsade resurser. 
  För vissa biografer är ett närbeläget kvalitetsfilmsalternativt berikande. I fallet STURE och Zita, har ett 
omfattande samarbete utvecklats. Biograferna kompletterar varandra och ger en oländig gatuadress 
ökad dragningskraft. Premissen för samarbetet är dock att inte samma film visas på biograferna samti-
digt. För det är först när andra närbelägna biografer visar samma filmer som konkurrensen upplevs som 
negativ. De geografiska avstånden mellan biograferna anses då inte vara tillräckligt stora. 
  En annan typ av negativ konkurrens som lokalt kan uppstå är den mellan de kvalitetsfilmsbiografer 
som har ambitionen att visa bredare kvalitetsfilmstitlar och de SF- biografer som visar dessa filmer inom 
ramen för sitt ”Smultronställe”. Flera kvalitetsfilmsbiografer uttrycker frustration över att de inte får möj-
ligheten att visa dessa filmer, om än parallellt med SF. Flera anser att de skulle göra ett bättre jobb med 
filmerna än SF och hävdar att den nuvarande situationen leder till att vissa filmer aldrig hittar sin publik. 
Ju större ambitioner en biograf har att visa bredare kvalitetsfilm eller kommersiell film, dessto större är 
upplevelsen av SF som ett problem för programsättningsverksamheten. 
  Många vi talat med anser att det finns en rivalitet mellan Folkets Bio och Folkets Hus och Parker. Båda 
dessa nätverk har idag kvalitetsfilmsbiografer i tre av våra storstäder;  Stockholm, Malmö och Göteborg. 
Biograferna har flera gemensamma filmer på repertoaren och liknande programinnehåll. I Göteborg 
har därför etableringen av en ny kvalitetsfilmsaktör på orten väckt frågor om den egna identiteten och 
verksamhetens inriktning. I både Stockholm och Göteborg beskriver dock aktörerna att de geografiska 
avstånden mellan biograferna i staden gör att de inte ser varandra som konkurrenter om publiken. De 
olika stadsdelarnas respektive demografi bidrar till att locka olika målgrupper till samma film.  På så sätt 
blir biograferna snarare ett komplement än en konkurrent till varandra. 
Kvalitetsfilmspubliken i Malmö är betydligt mindre än i Stockholm och Göteborg och flera vi talat med 
anser att Malmö till och med  är på gränsen till för litet för att det skall finnas utrymme för två kvalitets-
filmsbiografer på orten. Därför är konkurrensen mellan kvalitetsfilmsbiografer påtagligast här. Men även 
om biograferna är konkurrenter när det gäller filmsättning och innehåll så finns det fortfarande ett visst 
utbyte och samarbete kring praktiska ting. 

RELATIONEN TILL DISTRIBUTÖRERNA
  Som vi tidigare nämnt upplever de flesta relationen till distributörerna som mycket god. Premissen för 
relationen är dock tydlig för alla. Kvalitetsbiograferna tillfrågas först efter att distributörerna uttömt sina 
möjligheter hos SF. En föreståndare vittnar dock om att ett upparbetat förtroende mellan biograf och 
distributör kan ge utrymme för en flexiblare sättning från distributörernas sida.  
”Om en film inte är allt för stor, 4 – 9 kopior, kan distributörerna bemöda sig om att göra en splittrad sätt-
ning, bara för att de vet att den går bättre hos oss. Man ska ju inte heller underskatta att de konkurrerar 
med sig själva om utrymmet på SF. De halvstora filmerna konkurrerar i sin tur med deras egna större 
titlar som de också vill skall få stort utrymme på SF:s repertoar…”
  De som säger sig vara mest nöjda är just de som kommit att etablera en personlig och kontinuerlig kon-
takt med distributörerna. Det är också tydligt att det är de med längst erfarenhet av föreståndaryrket 
som oftast tar initiativet i kontakten med distributörerna. 
  De biografer som överlag är nöjdast med de filmer de blir erbjudna är de som uteslutande eller framfö-

12



rallt bestämt sig för att visa en distributörs filmer, som tex Folkets Bios filmer . Några biografföreståndare 
på de mindre orterna har vissa invändningar mot distributörernas utbud och tycker att vissa titlar är i 
smalaste laget för att de skall fungera på deras lokala marknader. De upplever att det centralt  (i Stock-
holm) finns bristande kännedom om vad som fungerar på biograferna ute i landet. 

FÖRLEGADE STRUKTURER
  De biografer som i stor utsträckning arbetar med specialvisningar utanför den ordinarie repertoaren 
upplever administrationen kring dessa som oflexibel, tidsödande och reglerna som otydliga. Dessutom 
riskerar det faktum att det gäller olika regler, beroende på var man väljer att visa film, att leda till ett 
ojämnlikt konkurrensförhållande mellan biograf och andra typer av visningsrum. 
”För de specialiserade biograferna, med alla sina arrangemang och festivaler så funkar inte SFI:s gamla 
regler. De är anpassade efter vanliga repertoarvisningar. Ramen passar helt enkelt inte för alla biogra-
fer. Biografer skall till exempel inte stå som distributörer av film! Biografer visar bara film. Och varför gäl-
ler det vissa regler ifall ett bibliotek visar en film och arrangerar ett samtal men helt andra regler när en 
biograf gör detsamma? Och varför får festivaler ha slutna visningar? Det finns inga svar på dessa frågor 
och när man vill diskutera den typen av frågor är alla dörrar helt stängda.”
  Vissa säger att det ibland händer att de inte tar sig an nya projekt eftersom de inte känner att de hin-
ner med den administration som följer med. 
”Min största utmaning i mitt arbete är allt krångel vad det gäller regler och nödvändig administration för 
att ordna specialevenemang inom film. Det är betydligt mer reglerat än för andra kulturformer. När en 
filmare hör av sig och frågar om man kan visa hennes/hans film är det inte bara att köra, man måste för-
hålla sig till regler för öppna och slutna visningar och ingen verkar veta vad som egentligen gäller. Man 
får olika förhållningsregler beroende vem man pratar med på SFI och när. Systemet känns förlegat.”
  Här är några av de frågor som återkommer i samtalen med biograferna: När skall det vara öppna 
och slutna visningar och vad det innebär det? Varför skall biografer stå som distributör av en film när 
biografen bara hyr filmen av distributören? Varför gäller vissa regler vid medlemskort? Varför ska man 
ha medlemskort? Varför betalar biograferna STIM- och SAMI- avgifter för filmer som redan betalats av 
producenter och distributörer? 
  Flera anser att svårigheterna kring dessa frågor har att göra med att mycket av informationen är infor-
mell, bygger på antaganden och ofta är knuten till nyckelpersoner - kunskap som lätt försvinner när nå-
gon slutar. Samma sak gäller informationen om vilka stöd som finns tillgängliga för biografer att söka. Det 
finns också de som ifrågasätter att kvalitetsfilmsbiografer överhuvudtaget skall behöva betala SFI–avgift. 

ENKÄTEN
 Enkätens 30 frågor har haft tre huvudteman; programsättning, marknadsföring och en inventering av 
biografernas kompetens inom biografdrift. Den består både av frågor med färdiga svarsalternativ och 
frågor med utrymme för motivering och kommentarer. 23 biografer svarade på enkäten. 6 biografer 
valde att inte svara alls.  Av dessa 6 finns dock 3 med i intervjuunderlaget. 
  En kort summering av svaren visar att en majoritet (18 av 23) är positivt inställda till att skapa ett nytt 
nätverk mellan biografer. När biograferna uppmanas lista sina största utmaningar kommer frågan om att 
nå ut till publiken på klar första plats, tätt följt av problemen med att få premiärfilm och önskemål om en 
uppgradering inom den digitala tekniken. Flera tycker det är svårt att veta vilka filmer de skall visa och 
för flera av de ideella biograferna är medlemsarbetet en central fråga.
  Även om det endast är 4 stycken som svarar ja på frågan om de behöver hjälp med programsättning så 
skriver flera att de ser det som en stor fördel om man gemensamt skulle kunna förhandla premiärdatum 
och få premiärvisa större kvalitetsfilmer. Man föreslår även en samordning av filmserier och tillfälliga 
importer.
  13 biografer svarar att de har behov av vidareutbildning. Exempel på områden man vill lära sig mer om/
uppdatera sina kunskaper kring är distribution, projektledning, marknadsföring och specifika regler och 
lagar för biografer. I princip alla biografer efterfrågar först och främst kompetensutveckling inom digital 
teknik. De efterfrågar även erfarenhetsutbyte vad det gäller de senaste årens teknikutveckling och kon-
tinuerliga uppdateringar inom området.
  Många är också inne på att ett samarbete kan leda till ett större kunskapsutbyte kollegor emellan. En 
övervägande majoritet vill se fler möjligheter att möta kollegor från andra delar av landet. 9 personer 
svarar att de idag inte har någon kontinuerlig kontakt med kollegor och 16 personer efterfrågar fler möj-
ligheter att möta andra biografägare/föreståndare. 
  16 biografer svarar att de vill ha hjälp med marknadsföring och att de ser ett samarbete som en möj-
lighet för gemensamma marknadsföringsstrategier. Nästan alla trycker i dagsläget eget material, har en 
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webbsida och marknadsför sig genom tidningsannonser. 15 använder sig av sociala medier och endast 13 
arbetar med aktivt pressarbete. 2 stycken använder sig av webbannonser.

 Andra önskemål som dyker upp i enkätsvaren har att göra med ett gemensamma biljettsystem och 
bidragsansökningar, ett klargörande vad gäller öppna och slutna visningar, med mera. Önskemålen va-
rierar såklart utifrån vilken typ av verksamhet de tillfrågade bedriver och dess speciella förutsättningar. 

DISTRIBUTÖRERNA
  Vi har alltså träffat sammanlagt 6 svenska distributörer: Folkets Bio, Nordisk Film, Non Stop Entertain-
ment, Scanbox Entertainment, Atlantic Film och Novemberfilm. 
Alla distribuerar kvalitetsfilm (s.k. independentfilm, icke-engelskspråkig film, kortfilm, etc) för biograf-
visning. Syftet med intervjuerna har varit att ta reda på distributörernas behov, hur samarbetet med 
kvalitetsfilmsbiograferna fungerar, få respons på planerna om ett nytt nätverk och kartlägga förutsätt-
ningarna för ett framtida samarbete.
 Generellt är alla vi talat med mycket positiva till idén om ett nytt alternativt biografnätverk. Vissa ut-
trycker en förhoppning om att ett nätverk på sikt skulle kunna utmana SF:s dominans. Distributörerna 
ser gärna att ett nätverk erbjuder en central datumsamordning för premiärsättning av deras kvalitets-
filmstitlar. Andra tjänster som efterfrågas är en samordning av alternativa visningsfönster såsom mu-
seum, bibliotek och konsthallar. Det är en service som en av de distributörer vi talat med skulle kunna 
tänka sig att betala för. Annars är viljan att ekonomiskt bidra till ett biografnätverk mycket liten med 
hänvisning till distributörernas begränsade resurser. 
  En distributör tror att ett nätverk skulle kunna öka allmänintresset för kvalitetsfilm. Idén om att orga-
nisera årliga kvalitetsfilmsdagar – där man bara ägnar sig åt att titta på och diskutera kvalitetsfilm verkar 
vara efterlängtade av alla. 
  Många av distributörerna säger sig ha en god relation till de så kallade alternativa biograferna ute i lan-
det och har vissa ”önskesättningar”, till exempel Sture/Zita/Hagabion/Kino/Harlekinen/Elektra. Detta 
förutsätter dock att en sättning på SF:s biografer inte är möjlig. Men dessa ”önskesättningar” blir sällan 
verklighet då de enskilda biograferna inte är samordnade och har olika datum tillgängliga för sättning. 
Drömscenariet är visserligen en flexibel sättning på både SF:s/Svenska Bios biografer och de alternativa 
biograferna, men det motsätter sig oftast SF. 
  Några säger att deras största utmaning är att få ekonomin att gå ihop. En distributör säger att digitali-
seringen visserligen drastiskt sänkt deras omkostnader men att de fortfarande ser bristen på driftsäker-
het som ett stort problem. Återkopplingen från biograferna är dessutom bristfällig och information om 
fel som uppstår vid visning kommer distributören tillhanda långt efter att filmen har slutat att visas. Ett 
nätverk som kan arbeta med kompetenshöjning och kunskapsutbyte ses därför som mycket positivt. 
  Flera distributörer påpekar att en av anledningarna till att de inte programsätter sina filmer på de alter-
nativa biograferna är att de inte uppnår tillräckligt höga besökssiffror.
”De mindre orterna är dåliga på att arbeta gentemot sin lokala publik. Det verkar inte finnas en lång-
siktig planering även fast filmerna bokats långt i förväg. sf.se är den största biosajten där man når flest 
potentiella biobesökare. En riktig lansering av bioguiden vore bra för konkurrensen.”
 De biografer som inte exponeras på sf.se hamnar på efterkälken i förhållande till Svenska Bio, STURE 
och SF:s egna biografer då sf.se för de flesta svenska biobesökare är den enda källan för repertoarin-
formation på nätet. Alternativa biografer måste därför jobba hårdare för att hitta en plats i den lokala 
publikens medvetande.  Distributörerna ser en tydlig lösning på problemet: 
”Att fler biografer i landsorten blir bättre på marknadsföring. Då skulle vi våga satsa på fler kopior.”
 Ett fåtal biografer lyfts fram av distributörerna som förebilder tack vare sitt ambitiösa marknadsförings-
arbete, men distributörerna tycker att det stora flertalet har mycket kvar att lära. Distributörer av mindre 
kvalitetsfilmstitlar menar däremot, liksom flera biografer vi träffat, att det finns ett betydligt större pro-
blem som har att göra med det låga media- och allmänintresset för kvalitetsfilm.  
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ETT NÄTVERK
  Vad skulle då bildandet av ett nytt nätverk innebära för kvalitetsfilmsaktörerna? Och vilka förhoppning-
ar finns det på vad ett nätverk kan åstadkomma? För att ta reda på det har vi ställt frågor till biograferna 
om deras intryck från nätverkssamtalen 2008. Det verkar närmast råda samsyn.
”Det kändes som att det rann ut i sanden eftersom ingen egentligen hade tid att driva det. Och sedan 
var det ju den här rivaliteten mellan FHP och Folkets Bio om vem som skulle bestämma.”
Många vi talat med uttrycker också besvikelse över att samarbetet aldrig kom till stånd när intresset och 
uppslutningen var så stor. 
  Frågan är då hur aktörerna ställer sig till idén om ett nytt nätverk idag? Vår kartläggning visar att biogra-
fernas utmaningar i mångt och mycket är de samma som 2008. Det innebär att ett nytt nätverk måste 
kunna presentera lösningar på i princip samma problem som då. Det biograferna själva lyfter fram som 
de största svårigheterna med att få ett nationellt biografsamarbete att lyckas har att göra med deras 
skilda verksamhetsmål, förutsättningar och behov. 
”De olika biograferna har väldigt olika förutsättningar och alla har inte en tydlig bild av vad de vill (vilket 
kan försvåra gemensamma linjer).”
En annan synpunkt har att göra med vikten av kontinuitet och långsiktighet för att ett nätverk skall kunna 
lyckas. 
”Om tiden är för knapp för förarbetet kring nätverket för att man måste hålla ansökningstiderna som 
SFI ställt upp finns det en stor risk att detta blir som förra gången. Jag tycker att SFI måste rucka på 
reglerna med sitt ansökningsförfarande om detta skall ha en chans att komma till stånd. ”
  Men även om det finns en rad utmaningar och problem att lösa för ett eventuellt nätverk så är det trots 
allt många som är intresserade av att det skall komma till stånd. Här är några kommentarer kring idén om 
att bilda ett nytt nätverk: 

”Bra idé. Det vore otroligt intressant att få träffa och utbyta idéer med andra biografer. Det vore också 
mycket positivt om vi tillsammans kunde gå ihop och bilda exempelvis en alternativ biosajt”

”Det kommer helt rätt i tiden!” 

”vi blev väldigt glada när vi hörde talas om enkäten och iden om nätverk skulle återupptas….”

” Om man i ett nätverk kunde koordinera marknadsföring o gemensamma premiärer skulle det vara 
toppen. Ett nätverk skulle verkligen kunna hjälpa till med gemensam marknadsföring och presentera 
paket med film och regissör som kan gå på turné – det är det vi vill ha! ”

”Positivt – det skulle kunna innebära en avlastning vad gäller alla organisationer som kontaktar oss och 
vill anordna filmfestivaler, klubbar etc. men vet inte vad det innebär. En ny organisation skulle kunna 
hjälpa till.”

”Jättekul o intressant idé med ett närverk för indiebiografer”

”När ses vi? ”
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SWOT-ANALYS
Här en SWOT– analys som redovisar för en eventuell samordnings styrkor och svagheter och vilka möj-
ligheter och hot det finns i arbetet med att bilda ett nätverk.

STYRKOR SVAGHETER

Ett stort dokumenterat intresse för ett samarbete 
från samtliga kvalitetsfilmsaktörer. 

Biografernas begränsade möjligheter att ägna tid 
och ekonomiska resurser åt nätverksarbete. 

Stor mångfald och geografisk spridning bland 
representerade verksamheter inom nätverket. 

Svårigheter att skapa en känsla av nationell enhet 
på grund av biografernas  varierade förutsätt-
ningar och intressen. 

Stor kunskapsbank och bredd i den medverkande 
gruppen vad gäller erfarenhet av biografdrift

Risk för att den egna identiteten kommer i skym-
undan för ett nationellt samarbete. 

En ny och flexibel organisation med olika anslut-
nings- och utvecklingsmöjligheter

En ny organisation med barnsjukdomar

MÖJLIGHETER HOT

En möjlighet att skapa fler alternativa 
distributionskanaler och premiärsättnings-
möjligheter

Konkurrenternas reaktion? 

En möjlighet till ökat utbud av kvalitativt innehåll 
såsom större filmtitlar, festivaler, filmpaket, etc för 
de medverkande biograferna

Risken att kostnaderna för att upprätthålla 
nätverket blir för höga och att inte tillräckligt 
många biografer har råd att vara med

En möjlighet att skapa gemensamma marknads-
föringsstrategier som kan öka biografernas synlig-
het gentemot sin publik

Konkurrentens överlägsna tillgång till 
distributionskanalerna. 

En möjlighet att öka biografernas kompetens Att ett nätverk inte kan erbjuda tillräckligt många 
attraktiva tjänster till de medverkande. 

Större möjligheter att bedriva lobbying, lösa 
viktiga gemensamma frågor, ge större konkurrens-
fördelar och sänkta kostnader i förhandlingar och 
uppköp av tjänster, inventarier, utbildningar etc

Risk för viss förlorad självständighet vid gemen-
samma projekt och premiärsättning 

På sikt kan samordning leda till ökad kännedom 
och ökat intresse för kvalitetsfilm i Sverige

Att rivaliteten mellan aktörerna inte går att 
överbrygga. 

 

SLUTSATS
  När vi nu summerar våra intryck kan vi konstatera att en majoritet av alla aktörer som vi träffat eller som 
svarat på enkäten fortfarande ser positivt på en samordning av svenska kvalitetsfilmsbiografer. Aktö-
rerna vill att ett nätverk ska kunna samordna marknadsföring av filmer, verka för en standardisering kring 
digital teknik, i viss mån erbjuda premiärsättning av film och alternativt innehåll, driva arbetet med en 
alternativ repertoarsajt gentemot publiken, anordna en kvalitetsfilmsdag och mötestillfällen, driva frågan 
om en kompetenshöjning inom digital teknik, hitta lösningar på administrativa problem och höja biogra-
fernas kompetens vad det gäller marknadsföring. 
  Med den ICO - inspirerade och flexibla organisation som vi tittat på, där varje biograf sluter ett sam-
arbetsavtal med nätverket utifrån sina behov, tror vi att man skulle kunna komma runt stötestenarna 
från 2008 kring huvudmannaskap, skilda behov, organisationsform och om vilka som skulle få vara med 
i ett nätverk. Det finns en rad tjänster ett nätverk skulle kunna erbjuda biograferna och flera konkreta 
problem som ett nätverk skulle kunna försöka hitta lösningar på. 
  Vår slutsats är därför att det finns potential för en samordning av kvalitetsfilmsbiografmarknaden och 
att det skulle kunna nöta ner den ogynnsamma konkurrens som finns mellan aktörerna idag. Detta kan 
i sin tur leda till ökad mångfald i utbud och visningsmöjligheter vilket skulle gynna alla parter – såväl 
filmskapare, biografer, distributörer som publiken.
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FÖRTECKNING ÖVER MEDVERKANDE 

MEDVERKANDE BIOGRAFER
INTERVJUADE BIOGRAFER
Bio Arenan (Karlstad) - Anders Ek
Bio Rio (Stockholm) - Ellen Tejle/Katja Uneborg
Bio Roxy (Örebro) - Kjell Andersson/Bo Emmerik 
Bio Roy(Göteborg) - Cornelia Bjurström
Bio Spegeln (Malmö) - Carina Clack
Bio STURE (Stockholm) - Emelie Samuelsson 
Elektra(Västerås) Kerstin Klingman/Åsa Högström/Börje Rönnqvist/Anders Eriksson
Fyrisbiografen (Uppsala) – Göran Annell
Hagabion(Göteborg) - Nancy-Anne Delaney
Harlekinen/ CNEMA (Norrköping) - Johan Karlsson 
Kino och Södran/ DocLounge (Lund) - Fredrik Jönsson/Maja Lindquist
Panora (Malmö) - Suzanne Wiktorsson 
Zita (Stockholm) - Max Edenborg/Carina Pettersson

ENKÄTSVAR
Biografen Arenan (Karlstad) 
Bio Kronan/Folkets Bio (Luleå)
Bio Laxen/Mörrums Folkets Hus (Mörrum) 
Bio Rio (Stockholm)
Bio Roy (Göteborg) 
Bio Roxy (Örebro) 
Bio Scala (Båstad) 
Biografen Spegeln (Malmö) 
Fokus och Ugglan (Jönköping) 
Folkets Bio Regina (Östersund)
Folkets bio Umeå 
Folkets Bio Västerås/Elektra 
Harlekinen/CNEMA (Norrköping) 
Kino (Lund) 
Klarabiografen (Stockholm) 
Maxim (Landskrona/Markaryd) 
Panora (Malmö) 
Roxy (Visby) 
Röda Kvarn (Borås) 
Sollentuna Bio (Stockholm)
Viktoria/Svenska Bio (Stockholm)
Vågen/Folkan, Folkets Hus och parker (Nynäshamn) 
Zita (Stockholm) 

MEDVERKANDE DISTRIBUTÖRER 
Folkets Bio – Rose Marie Strand/Bettan von Horn/Katrina Mattson
Non Stop Entertainment – Jakob Abrahamsson/Johannes Glaumann
Nordisk Film - Linda Westin/Patrik Andersson
Scanbox Entertainment - Kristina Pesznecker/ Claes Gunnarsson
Atlantic Film – Candace Droguett
Novemberfilm – Martin Sörnäs

MEDVERKANDE NÄTVERK
Folkets Bio – Rose Marie Strand/Bettan von Horn/Katrina Mattson
Folkets hus och Parker - Gunno Sandahl
FHP/Framtidens Mötesplats - Mikael Sandberg
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BILAGA Biografenkät
Svar insamlade under perioden 6 september - 1 oktober 2010

Beskriv kort biografens inriktning och programsättning:
1

Komplement. Köra det bästa/mest intressanta som inte SF/Filmstaden kör.
2

Följer den yttre verksamhetens konstnärliga inriktning, ej repertoar, serier, projekt och festivaler.
3

Merparten av programmet riktar sig till barn och familjer. Svensk film är uppskattat och givetvis de stora publikfilmerna. 
Vi försöker bredda repertoaren med att köra någon "Arthouse" film i veckan.

4
att visa film från länder & områden som vanligtvis inte syns på de svenska biograferna
att visa dokumentärfilm på biograf, att samarbeta med andra intresserade organisationer, föreningar och
aktörer för att belysa intressanta aktuella händelser, att visa lokalt, regionalt, nationellt och internationellt producerad korfilm på biograf

5
Biograf 1: skolbio, filmstudio, stadens filmfestival plus något enstaka
arr. med öppna visningar.
Biograf 2: Kvartersbio i höghusområde. Ganska kommersiell inriktning. Vill gärna visa mångkulturella filmer,
men funkar inte riktigt att få publik till dessa. Populärt med barnfilm (Disney o dyl).

6
Föreningens målsättning är att bredda filmrepertoaren i staden; c:a hälften
av våra filmer är från Folkets Bio

7
Det bästa av det mesta av det nyaste

8
Kommersiell film samt live bio med enriktning på live evenemang

9
Både kommersiell film smalare film, vill nå ut till alla
10
Arthouse-biograf med lokala inslag, Folkets Bio-filmer (Nonstop och en del andra mindre distributörer)
11
Kvalitetsfilmsbiograf, med medlemsvalda filmer för alla åldrar.
12
-



forts. Beskriv kort biografens inriktning och programsättning:
13
Daglig repertoarfilmsvisning med inriktning på kvalitetsfilm
Filmkoncept som exempelvis Dokusoppa (dokumentär, samtal, film och soppa), Filmfrukost och Cinemat (kortfilmsklubb).
Babybio, Kafébio, skolbio, familjefilm
14
Kvalitetsfilm med tonvikt på t ex svenska dokumentärer och ickeamerikansk film.
15
Biograf med dagliga biovisningar, direktsända föreställningar, egna arr ex. filmsamtal, uthyrningar
16
Internationell kvalitetsfilm med hänsyn till bland annat ursprungsland, genus, tematik, genre och konstnärsskap. 
Dessutom skolbioverksamhet och matinéfilm för barn samt programverksamhet av olika slag.
17
Art-Cinemasättning
18
Sverige- och lokala premiärer på kvalitetsfilm från hela världen, både i ordinarie form och även babybio, seniorbio, skolbio, matiné, festivaler etc
19
Vårt uppdrag är att visa en utpräglad kvalitetsfilms repertoar offentligt och samarbeta med föreningar och organisationer.
20
repertoar, festivaler, skolvisning,temaarrangemang
21
Vi vill komplettera den komersiella biomarknaden och erbjuda kultur som visar upp andra sidor av omvärlden och som kan förmedla insikter om
denna. Konstnärlig kvalité är vikitg, och där försöker vi hålla en linje (men den är svår att beskriva då detta i dig mycket handlar om en egen sorts
konstnärlig intuition). En stomme av nya premiärfilmer, s k "kvalitetsfilm". Även samarbeten med lokala festivaler & arrangörer, filmserier & samtal,
kortfilm, barnfilm, skolbio, livesända scenkonstarrangemang. Med mera med mera.
22
Kvalitetsfilmsbiograf, repertoarvisningar, skolbio, knattebio, babybio, digitala direktsändningar etc
23
Arthouse



Vilka är dina 5 största utmaningar som biografägare/programsättare/föreståndare? Formulera fem rubriker
1

få filmen lagom fort efter stockholm
konkurrens andra medier
konkurrens andra kulturformer i lokalen (teater/musik)
uppdaterad personal på digital utrustning
få korrekt feedback från boalget på filmens dragnignskraft alternativa publiken

2
Få loss rättigheter till att visa filmer
Jobba med intressanta projekt
Nå ut till nya målgrupper
Hitta nya samarbetsparter
Locka besökarna till annat än de är vana vid

3
Tillgång till filmkopior
Hålla en jämn reperoar
Få ekonomin att gå ihop

4
att programsätta film som intresserar publiken
att det finns tillräckligt antal kopior
att marknadsföra så att filmera når sin publik
att kunna visa tillräckligt många visningar
att vara djärv i sin programsättning

5
Kommunikation med målgrupp
Samarbete med andra tex föreningar.
Behöver fler ideella knutna till bion.
Framtidens teknik/ digitaliseringen

6
Att få folk att upptäcka oss
Få medlemmar
Få folk som vill hjälpa till
Att få biolokal i stan



forts. Vilka är dina 5 största utmaningar som biografägare/programsättare/föreståndare? Formulera fem rubriker
7

Rätt sammansättning av filmer
Hur mycket annonsering
Vilka filmer tål att repriseras
Hur många föreställningar orkar stan med
Vilka kringarr ska man hoppa på

8
-

9
Publik
Aktuell film
Smal film
Teknik
Synas
10
Publik
teknikomvandling
kontinuerlig upprustning
filmarr (programsättning/teman)
Hålla det ideella engagemanget vid liv
11
Att locka besökare
Att öka medlemsantantalet
Kunskapshöjning bland medlemmar
Att utveckla tekniken och upplevelsen
Att öka befintliga medlemmars engagemang och egna initiativ
12
-
13
Tillgång till film
Marknadsföringsresurser
Stor driftskostnad för liten verksamhet
Svårt att få redaktionellt utrymme i media
Byråkratiskt tidskrävande och krångligt att visa film för oss och för filmare



forts. Vilka är dina 5 största utmaningar som biografägare/programsättare/föreståndare? Formulera fem rubriker
14
Logistika lösningar för helheten
Balansen mellan bevarande och utvecklande verksamheter
Mängden av olika verksamhetensområden kopplade till tjänsten
Kontakter med utomstående aktörer
Personalansvar
15
-
16
Kvalitet i filmurvalet
Variation och bredd
Omsorg om olika publikgrupper
Nå ut till och locka nya besökare
Digitaliseringen av biografen
17
Att fånga publiken
Ekonomin
Att få filmer på 2 K
Att gissa vilka filmer som går bra
Att hitta lämpliga gäster till filmerna
18
Att få visa de filmer vi vill visa
Få hit nya filmer snabbt
Locka en publik att se filmerna
Balansera mellan smalt och brett
Att hinna arbeta med varje enskild film
19
Ekonomin
Programsättning
Marknadsföring



forts. Vilka är dina 5 största utmaningar som biografägare/programsättare/föreståndare? Formulera fem rubriker
20
Ekonomiskt stöd
Teknik
Publikarbete
Marknadsföring
Filmutbud
21
Bygga om biografen (fler salonger, bättre biutrymmen (mötesplats))
Uppgradera digital visningsteknik (till s k "2K")
Ökat ekonomiskt stöd till verksamhet
Äga byggnaden
22
Att få fler besökare till biografens alla föreställningar och arrangemang
Att få alla verksamheter vi bedriver att gå i hop ekonomiskt
23
-



Hur stor andel filmer per år, angivet i procent, visar du från:
Sverige Europa USA Övriga länder

1 30 41 16 13
2 20 50 15 15
3 30 20 50
4 20 40 5 35
5 ? ? ? ?
6 25 40 10 25
7 30 4 65 1
8 50 10 30 10
9 45 10 40 5

10 30 30 10 30
11 20 30 30 20
12
13 40 30 10 20
14 35 40 15 10
15
16 13 45 22 20
17 30 30 10 30
18 20 40 30 10
19 20 60 15 5
20
21 20 60 15 5
22 15 60 20 5
23 15 55 30



Vad ägnar du mest arbetstid åt som biografägare/programmerare/föreståndare?
1 rreklam
2 Producerande, planering, koordinering, administration
3 Marknadsföring och planering av arbetet på biografen.
4 mesta tiden går åt till själva biografverksamheten, förutom programsättning. markandföring och hämta/skicka filmer
5 Marknadsföring.
6 Stå i kassan, räkna ihop och betala filmer, jag är kassör.
7 Då jag både säljer biljetter och visar film själv så blir det arbetet på biografen som tar mest tid.
8 maskinist samt marknadföring
9 Att få de senaste filmerna, locka publiken till biografen, hitta nya vägar

10 programsättning/ideellt rekryteringsarbete/info/marknadsföring
11 Visningar, mail, administration kring film.
12
13 redovisning, rapportering, ekonomi, utbildning och handledning av alla filmskapare och uthyrare som vill visa film på bio
14 Administration/logistik
15
16 Program; sättning, skrivning. Skolbiobokningar, Kontakter, Marknadsföring
17 Ekonomi
18 Programsättning och publikarbete
19 Leta filmer, samarrangemang med föreningar och organisationer, ekonomi frågor.
20 personal, lokal, marknadsföring,samordning
21 innehåll
22 Filmhantering, administration, skolbio, marknadsföring, svara på mail, uthyrningar, 
23 Prata i telefon



Visar du redan idag kvalitetsfilm (s.k. independentfilm, icke-engelskspråkig film, dokumentärfilm, kortfilm, etc.) på din biograf?
Nej Ja Ja, men skulle gärna visa mer

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
Summa: 20 2



Visar du idag festivaler och/eller annan typ av specialprogram på din biograf?
Nej Ja

1 X hela sveriges filmfest, premiärer från Film i länet
2 X Stockholms filmfestival
3 X
4 X special arrangemang i egen eller tillsammans med andra, t ex African Story Week 

(filmer från den afrikanska kontinenten), miljöfilmfestival eller Film & Samtal
5 X stadens filmfestival 1 gång om året, fem dagar. Ibland enstaka fler specialare.
6 X Vi har haft snabbinsatta Videocrazy och Hur kunde hon, med regissörsbesök mm
7 X Filmstudio och Sveriges enda filmfestival med 100% inriktning på Svensk Film, 

där vi bland annat delar ut stadens Filmpris.
8 X Opera direktsänd och andra evenemang såsom Cirkus circör
9 X

10 X Tematiska filmhelger/lokal guldbaggegala m m
11 X Skolvisningar, små festivaler.
12 X
13 X Filmfestivaler, Klubbar, Filmfrukost, Dokusoppa, Film och samtal, Scen & Film klubbar
14 X Ny finsk film, Kinoteka m.fl
15
16 X Ny finsk film, Varierande filmarrangemang, (Bergmantema, konstfilm, mm)
17 X Många olika…
18 X Prideveckan, hela Sveriges Filmfest, stadens filmfestival, samtalskvällar med Sv Kyrkan etc
19 X Stadens filmklubbs filmfest, föreningar och organisationers önskemål om visningar k

ring viktiga frågor typ miljö, livsfrågor m.m.
20 X
21 X Fransk filmserie, samarbeten med konsthall, Latinamerikansk film, Arkitekturfilmfestival, 

svensk kortfilm, Bebisbio, Barnfilm för de yngsta, otaliga samarbeten med extern part, 
livesända scenkonstarrangemang, diverse filmserier mm mm

22 X Lokala festivaler som BUFF, Latinamerika i Fokus, ARF etc är exempel på festivaler som är återkommande 
vare år

23 X Filmfestivaler



Hur är din relation till svenska distributörer?
1

God
2

Inte särskilt bra. Eftersom vi inte är en repertoarbiograf jobbar vi mer med andra organisationer, festivaler o.dyl.
3

God!
4

God
5

Helt ok. Men för de kommersiella filmerna får man ju vänta tills de gått färdigt på SF. Trist de gånger man får vänta så länge att de hunnit komma
ut på DVD. Vi tar inte in så mkt pengar, det är nog anledningen. Kontakt funkar fint när vi ska ha filmfestival!

6
Både Folkets Bio och Non stop och egentligen alla vi har att göra med funkar bra, men en del filmer går ju inte att få tag på.

7
Mycket bra

8
Jag tycker de borde se till så vi får mer digtalt till 1,4k maskiner

9
Den relation jag har med ett fåtal distributörer är fruktansvärt bra
10
kvalitetsfilmsinriktade, bra! De kommersiella, ömsesidigt ointresse!
11
Bra
12
-
13
Vi tillhör C eller D -laget, vilket innebär att vi inte får den film vi önskar. Om vi får film finns det ofta inga resurser att marknadsföra den med.
Mycket goda relationer till de minsta distributionsbolagen som Novemberfilm, Atmo, Njutafilm och Tre vänner.
14
Nära till Folkets bio; huvuddistributören. Samt goda relationer med Nonstop och Novemberfilm t ex.
15
-
16
Goda



forts. Hur är din relation till svenska distributörer?
17
Bra
18
Bra med de allra flesta, det handlar om problem med att få vissa enskilda titlar (dels pga Smultronstället, dels pga för få kopior och avsaknad av digitala kopior)
19

20
God
21
Relativt god
22
Bra med alla
23
Bra



Var/Hur gör du ditt urval av film?Tittkopior Festivaler Malmö FD Internet Övrigt
1 X Recensioner stockholm
2 X X X Förslag från kunniga samarbetsparter
3 X X
4 X X X artiklar och recensioner
5 X X X Tidningar, läser på. Radio. Skulle gärna vilja veta mer om MalmöFilmdgr!
6 X X
7 X X X Förhandsrecensioner i tidningar
8 X filmsättning från FHP
9 X lyssnar på andra

10 X X
11 X Filmvalsmöten
12 X X
13 X X X X Filmskaparna själva kommer med film
14 X X Premiären på Folkets Bios film är inte valbara för oss föreståndare.
15
16 X X X Recensioner, artiklar,
17 X X X X
18 X X X X
19 X X X X
20 X X X X
21 X X X X X kontakter i och utanför bransch
22
23
Summa: 10 11 8 10 15



Hur sker bokningen av film i nuläget?
Jag kontaktar distributören Distributören kontaktar mig Båda delarna

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22
23
Summa: 14 0 6



Känner du ett behov av att få hjälp med programsättning?
Ja Nej

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22
23
Summa: 4 16



Hur når du ut med biografens program till din publik i dagsläget?
Eget tr. mat. Distr tr. mat Webbsida Dig nyhetsbr.Tidningsann. Webbann.Aktivt pressarb.Soc medier Övrigt

1 X X X X X X
2 X X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X
5 X X X
6 X X X X X
7 X X X X
8 X X X X
9 X X X X X

10 X X X X
11 X X X
12 X X X X
13 X X X X X X
14 X X X X X X X X
15
16 X X X X X X
17 X X X X X X X X
18 X X X X X X
19 X X X X X X X
20 X X X X X X X
21 X X X X X X X X
22 X X X X X X X X
23 X X X
Summa: 19 10 22 16 19 2 13 15 5



Känner du ett behov av att få hjälp med marknadsföring av dina filmer och evenemang?
Ja Nej

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23
Summa: 16 5



Vilka är dina viktigaste informationskällor i ditt yrkesutövande?
1

Press.
2

Kunniga samarbetspartners. iMDB. Distributörers hemsidor.
3

Filmbolagens hemsidor. SFI. Inetrnet i övrigt.
4

-
5

Filmbolagens hemsidor. Kritiker.se.
6

Internet. Filmfestivaler. Kulturradion Kino.
7

Distributörernas Hemsidor. iMDB. Andra biografers hemsidor.
8

Tidningar. Mediaskåp. Internet.
9

-
10
Telefon. Distributörer. Internet.
11
Utskickad information. Internet. Tidningar.
12
-
13
Bioguiden. SFIs hemsida. Statens biografbyrå.
14
iMDB. Biografbyran.se. Folketsbio.se
15
-
16
Media. Festivaler. Det vi själva ser.
17
internet.
18
internet.



forts. Vilka är dina viktigaste informationskällor i ditt yrkesutövande?
19
-
20
-
21
Web/mail. Tidningar. Telefon
22
Google. Bioguiden. SFIs hemsida.
23
-

Vilka möjligheter finns det för kompetenshöjning inom biografdrift för dig och din personal?
1

acceptabla
2

Finns antagligen om förslag kommer från mig
3

Djupare kunnskap inom skolbio och filmklubbsevenemang.
4

-
5

På önskelistan står möjligheter kring digitalbio-utrustning. Vad finns för bra budgetvarianter? Vi har inte så mkt pengar till kompetenshöjning.
6

mkt små eftersom vi visar film så sällan.
7

Ingen aning
8

vi har inom egna nätverket utbildning och träffar samt resor i och utanför europa och USA/Hollywood
9

-
10
???
11
Kurser, internfestivaler och kongress folkets bio, interna utbildningar av erfarna medlemmar.
12
-



forts. Vilka möjligheter finns det för kompetenshöjning inom biografdrift för dig och din personal?
13
Inga speciellta. Vi åker årligen på egna nätverkets filmdagar med seminarier och träffar, samt har egna möten med föreståndarna inom kedjan.
14
Möjligheter finns, men det har inte jobbats aktivt med att undersöka efterfrågan. Vissa egna initiativ av utbildning t ex inom digital projektion har förekommit.
15
-
16
Möjligheter finns, men tidsbrist är ett hinder.
17
Vet ej.
18
Vi har i kommunen avsatt medel för det vid behov
19
-
20
för lite pg a tidspersonalbrist
21
Rent allmänt så kan vi lära oss mer om att driva en verksamhet med allt vad det innebär. Exempelvis långsiktighet, marknadsföring, bidrag, arbeta i grupp. 
Specifikt biografdrift så är det inga större behov (snarare kan vi lära andra)
22

Det finns goda möjligheter inom vårt egna befintliga nätverk.
23
-



Känner du ett behov av vidareutbildning?
Nej Ja Vilket område?

1 X
2 X Distribution, alltid bra med fortbildning i projektledning
3 X Filmkunskap och skolbio.
4
5 X Projektledning och marknadsföring.
6 X
7 X I och med digitaltekniken behöver man en ny typ av kunskap
8 X man måste hålla sig uppdaterad i allt.
9

10 X marknadsföring, hemsidesarbete m m
11 X
12 X
13 X Distribution, regler och förordningar
14 X utbildning inom lokalfrågor t ex, och översiktlig kurs "biografverksamhet - från ax till limpa"
15
16 X Digitalbio
17 X
18 X
19
20 X markndasföring, biografdrift
21 X avancerad bokföring
22 X Vore bra inom de flesta områden med vidareutbildning, inspirationsträffar, få möjlighet att åka på fler filmfestivaler.
23 X
Summa: 6 13



Har du kontinuerlig kontakt och utbyte med andra biografägare/programsättare/föreståndare?
Ja Nej

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
Summa: 13 9



Skulle du vilja ha mer möjligheter att möta biografägare/programsättare/föreståndare?
Ja Nej Kanske

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
Summa: 16 3 3



Vad tycker du om idén om att bilda ett nytt nationellt nätverk för biografer?
Pos. inställd Neg. inställd Ingen åsikt Ev kommentar

1 X
2 X
3 X
4 svårt att säga när det gäller ideellt drivna biogafer med begränsad verksamhet, många frågor i enkäten känns som om de gäller för andra typer av biografer

5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15
16 X Positiva men osäkra på vad

17 X
18 X
19 X
20 X Vill veta mer

21 X X Kanske kan inte SFI komma "ovanifrån" och skapa ett oberoende nätverk. En annan risk är också att de olika biografernas

skiftande karaktär gör det svårt att få ut så mycket ur ett nätverk som blir för stort. Vill man ha ett samarbete på

programnivå så får det inte vara för heterogent nätverk, däremot finns det såklart en massa gemensamma faktorer där 

väldigt många kan ha nytta av liknande saker. Så eventuellt behövs ett större löst nätverk för allmänna biograffrågor och 

sedan ett mindre nätverk i detta för renodlade art housebiografer (om de kan ha gemensam nytta av detta återstår att se).

22 X
23 X
Summa: 18 1 3



Vad ser du för möjligheter med att ingå i ett biografnätverk?
1

vi skulle ställa upp men knappast finansiera
2

Samarbeten i landet, stärka relationerna gentemot distributörer tex
3

Ta del av infoamtion snabbare och andras erfarenheter framför allt.
4

Kan vara intressant, men beror på vad den skulle ha för mål och inriktning
5

Vi har öppna visningar i mkt lite skala därför är jag tveksam till hur vi skulle platsa i ett biografnätverk. Men vi skulle gärna var med på gemensamma idédagar, träffar, osv.
6

-
7

Den stora fördelen är ju att man kan hjälpa varandra vid problem, vilket jag och de i min närhet redan gör.
8

Vi kan lära oss mycket av var andra sammarbete främjar bion. Ett nytt biljettsystem med så som liftkorten i saälen eller nåcgot liknande
9

-
10
Man kan samarbeta i alla avseenden (med marknadsföring, programsättning mm)
11
Inspiration
12
-
13
Bistå med utbildningar. Dela med sig av erfarenheter. Ta fram standarmaterial gällande regler och lagar inom biografbranschen. Hitta viktiga frågor som man kan 
driva gemensamt. Lobbyverksamhet gentemot distributörer och media.
14
Bättre information, tidsbesparande, trygghet, idéskapande
15
-
16
Erfarenhetsutbyte
17
Stora möjligheter
18
Det ser vi positivt på, utan att veta mer om vad det skulle innebära



forts. Vad ser du för möjligheter med att ingå i ett biografnätverk?
19
Att vi kan sammarrangera permiärer över hela landet. Att vi i framtiden har en egen inport av film, där vi lyfter fram film från bl.a. europa. Att vi ökar vårt samarbete  
inom EU, vi är ju medlemar och borde ge oss den möjligheten att förstå den euoropeiska mentaliteten, där tror jag filmen har en uppgift att fylla, men också film från andra  
delar av världen för att nå kunskap och förståelse. Att vi kan hjälpa varandra med idéer kring marknadsföring, arrangemang och teknikfrågor.
20
ingår i befintligt nätverk men möjligheter för utöka nätverk är goda
21
Samordning av filmserier, tillfälliga importer, bidragsansökningar, kassasystem, teknikutveckling, erfarenhetsutbyte. 
Vad gäller premiärsättning så måste man nog bygga långsammare underifrån, men enstaka titlar kan genom ett nätverk spridas bättre.
22
Dela med sig av erfarenheter, positiva som negativa till varandra. Insdpirera varandra. Bli starka tillsammans som kvalitetsfilmsbiografkedeja mot distributörerna! 
Stötta och hjälpa varandra, ge varandra goda idéer etc
23
-



Ser du några svårigheter med att ingå i ett biografnätverk?
Nej Ja Vilka?

1 X samordning övrig verksamhet på biografen

2 X Vi jobbar inte som de flesta andra biografen så det kan vara svårt att hitta gemensamma problemlösningar och samarbetssätt

3 X
4 X vill säga vet inte vad är syftet och meningen med nätverket hur ska det verka

5  X Om villkoren är sådana att man måste visa x antal filmer osv så kan vi ha svårt för det eftersom vi visar så få öppna visningar. 

Men vi vill gärna vara med och utbyta idéer, kontakter, tips o tricks…

6 X
7 X
8 X
9 X

10 X kanske konkurrens...

11 X kontinuitet

12 X
13 X
14 X Att man är konkurrenter möjligen

15
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X de olika biograferna har väldigt olika förutsättningar och alla har inte en tydlig bild av vad de vill (vilket kan försvåra gemensamma linjer)

22 X
23 X
Summa: 12 10



Vilken är den viktigaste tjänst du vill att ett eventuellt nätverk skall tillhandahålla?
1

snabb filmtillgång
2

Branschträffar m inspiration tex tekniska nyheter
3

Oj, kan inte prioritera en enda...
4

-
5

För oss: Tips om teknik och marknadsföring. Tips om filmer som är på gång och roliga gäster att bjuda in. Kontakter med branschen.
6

idéutbyte
7

Vet ej
8

Biljett samanhållning
9

-
10
utbyte av idéer, marknadsföring, filmsättning m m
11
Att frågor som berör tex distribution, stöd, biografutveckling kommer upp.
12
-
13
Gemensam plattform för biografer som jobbar med samma typ av utbud och stöter på samma typ av problematik i branschen.
14
tillgängligörandet av diverse viktig information
15
-
16
Olika kontaktytor när det gäller olika frågor.
17
Filmer.



forts. Vilken är den viktigaste tjänst du vill att ett eventuellt nätverk skall tillhandahålla?
18
Att förhandla fram sättning, digitala kopior t ex, av vissa nya större kvalitetsfilmer, en mötesplats för idéer o samtal, vara en påtryckande part i digitaliseringsfrågan
19
-
20
samordning
21
?
22
Vet ej
23
-

Om du redan ingår i ett befintligt nätverk, vad krävs för en eventuell anslutning till ytterligare ett nätverk?
1

-
2

Vi är bara kommunala, inget nätverk.
3

-
4

-
5

-
6

Att man får vara med i båda, utan förbehåll
7

Vet ej
8

Vi ingår i befintligt nätverk men har problem med samverkan i mellan de olika
9

-
10
-



forts. Om du redan ingår i ett befintligt nätverk, vad krävs för en eventuell anslutning till ytterligare ett nätverk?
11
Att det ger något.
12
-

13
Att det blir ett nationellt nätverk som många hakar på.
14
-
15
-
16
-
17
Svår fråga...
18
?
19
-
20
tid
21
?
22
Att man får ut något värdefullt av det!
23
-

Finns det något ytterligare du vill tillägga?
1

-
2

-
3

-
4

-



forts. Finns det något ytterligare du vill tillägga?
5

Jättekul o intressant idé med ett närverk för indie-biografer. Superlycka till! Vi har lättast att få folk till konceptvisningar/specialvisningar. Bara vanliga visningar funkar  
dåligt för oss, för detta är SF och Folkets Bio mer etablerade platser. Vår potential ligger nog mer i att knyta ihop bion mer med bibliotek, arkiv och museum, barnkultur 
och allmänkultur som ligger i samma byggnad. Filmfestival och filmstudio går himla bra, men när vi försökt med ngn mer "lös" visning så har det gått sådär.

6
-

7
Nej

8
Vi måste sammarbeta mer mellan biograferna. Träffas och byta erfarenheter.

9
-
10
-
11
Nätverk med diverse utskick kan lätt bli ointressant, men ett bra nätverk kan ju leda till en bra utveckling för filmkulturen i sverige.
12
-
13
När ses vi?
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
Individuellt stöd till kvalitesfilmsbiografer är vikitgare. Nätverk för distribution av kvalitetsfilm är lika vikitgt.
22
-
23
-
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