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Biograferna, filmen, momsen och 
digitaliseringen som aldrig tar slut
 

Nulägesrapport 2018 över situationen för  
biograferna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län
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Ågot Byström är en av alla frivilliga på Tjust Bio. Foto: Bertil Hertzberg
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Inledning
Att se och uppleva film på biograf är idag en av de mest lättillgängliga kulturformerna. Sydostregio-
nen är unik med sin biograftäthet - det finns 42 biografer med sammanlagt 65 salonger i Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län, en region med ca 600 000 invånare. Sydost har inte drabbats av “bio-
grafdöden”, utan de allra flesta biograferna finns kvar och är aktiva. 

I varje av regionens 25 kommuner finns minst en biograf. Många biografer ligger i ett Folkets hus på 
en mindre ort. Den lokala biografen är en viktig mötesplats och ofta central i ortens kulturliv. Många 
biografer har också andra evenemang som Live på bio och skolbio .

Av de 42 biograferna i sydostregionen drivs 18 i regi av Folkets Hus och Parker. 7 biografer drivs av 
privata aktörer och 6 är knutna till en förening. 5 biografer ägs av SF/Svenska Bio och 4 biografer 
drivs av Våra Gårdar. 1 biograf är kommunal och 1 tillhör Folkets Bio.  

Övergången från analog till digital teknik har förändrat förutsättningarna för biograferna, speciellt på 
landsbygden. Idag har alla biografer i princip tillgång till filmerna på premiärdagen. Men den digitala 
tekniken kräver också underhåll, och den första generationens digitala biografteknik behöver nu upp-
dateras vilket innebär stora kostnader. 

En viktig omställning för många biografer har varit höjningen av biomomsen som berör hälften av de 
svarande biograferna och som infördes 2017. Andra frågor som utmanar biograferna på landsbyg-
den är publiktillströmningen och rekryteringen av ideella krafter till verksamheten.

Med denna rapport som grundar sig på en enkät som genomfördes av Filmregion Sydost våren 
2018 vill vi ge en bild av läget för biograferna i vårt verksamhetsområde, deras styrkor, svårigheter 
och behov. Syftet är att identifiera hur biograferna kan stöttas på bästa sätt för fortsatt överlevnad 
och vidareutveckling.
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Vad vi gjorde och varför
Filmregion Sydosts syfte var att kartlägga hur biograflandskapet i sydost ser ut år 2018.  
Vilka aktörer finns och hur ser man på t.ex. teknikutvecklingen och momsfrågan?  
Vilka utmaningar, behov och möjligheter möter regionens biografer? Enkätsvaren utgör 
underlaget till denna nulägesrapport som ska ge svar på hur regioner, landsting, kommuner 
och resursorganisationer som Filmregion Sydost och Svenska Filminstitutet bäst kan stötta 
biograferna.  

Vi ville ha svar på följande frågeställningar:

• Hur ser verksamheten ut beträffande repertoar, målgrupper och marknadsföring?
• Hur ser samarbetet med kommuner och övriga föreningar och organisationer ut?
• Hur har momshöjningen påverkat biograferna?
• Vad har digitaliseringen inneburit? Och hur rustad är man för kommande teknikinveste-

ringar? 
• Vilket stöd behöver biograferna?

En webbaserad enkät bestående av ett 40-tal frågor skickades ut till samtliga biografer i 
sydostregionen. 23 svar från 42 biografer har inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 54 %. 
Det har visat sig vara svårt att få in fullständiga svar på samtliga frågor vilket kan bero på det 
stora antalet frågor eller att svaranden varit ovana vid webbaserade enkäter.

Undersökningen gjordes med webbverktyget SurveyMonkey. 
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Översikt över vilka som driver biograferna i sydostregionen, våren 2018

Folkets Hus och Parker 18

Privata aktörer 7

Övrig föreningsdrift 6

Svenska Bio/SF 5

Våra gårdar 4

Kommunal bio 1 Folkets Bio 1

Folkets Hus och Parker

Privata aktörer

Övrig föreningsdrift

Svenska Bio/SF

Våra gårdar

Kommunal bio 

Folkets Bio

Biograflandskapet i sydost 
 
Sydostregionen är unik såtillvida att det finns minst en biograf i varje kommun, vilket ger en stor  
biograftäthet och goda förutsättningar för en levande filmkultur i Blekinge, Kalmar och Kronobergs 
län. En stor andel av biograferna drivs av organisationen Folkets Hus och Parker. Men det finns 
också andra ägandeformer, se diagrammet nedan.

Den typiska biografen i sydost ligger i ett Folkets Hus. Här Centrumbiografen i Torsås.



5

Kronoberg 

Kronobergs län har 16 biografer - 4 i Uppvidinge kommun, 3 i Växjö kommun,  3 i Lessebo 
kommun, 2 i Alvesta kommun, 1 i Älmhult, 1 i Markaryd, 1 i Ljungby och 1 i Tingsryds kom-
mun. Det finns en stor koncentration av Folkets Hus-biografer, men några biografer drivs 
också av Våra Gårdar, Folkets Bio, Scoutkår och privata aktörer. 6 biografer i Lessebo, 
Uppvidinge och Emmaboda kommun är medlemmar i föreningen Film i Glasriket som har 
arrangerat en egen årlig festival sedan 2006.
10 av 16 biografer i Kronoberg har svarat på enkäten. De svarande biograferna har i snitt 
anordnat 93 filmvisningar och haft 35 besökare per föreställning under 2017. 

Kalmar 

Kalmar län har 21 biografer - 3 i Emmaboda kommun, 2 i Kalmar kommun,  2 i Mörby-
långa kommun, 2 i Hultsfreds kommun, 2 i Nybro kommun, 2 i Mönsterås kommun, 2 i 
Borgholms kommun, 2 i Västerviks kommun, 1 i Högsby kommun, 1 i Vimmerby kommun, 
1 i Oskarshamns kommun och 1 i Torsås kommun. Biograferna drivs av en blandning 
av aktörer såsom FHP,  Våra Gårdar, Bygdegårdarna och övriga biografföreningar. En bio 
drivs kommunalt, och Svenska Bio finns på tre orter. 5 biografer i Nybro, Emmaboda och 
Torsås kommuner är medlemmar i föreningen Film i Glasriket.
9 av 21 biografer har svarat på enkäten. De svarande biograferna har i snitt anordnat 181 
filmvisningar och haft 19 besökare per föreställning under 2017.

Blekinge 

Blekinge län har fem biografer, en i varje kommun. Biograferna i Blekinge drivs uteslutande 
av privata aktörer. 3 av 5 biografer har svarat på enkäten. De svarande biograferna har i 
snitt anordnat 786 filmvisningar och tillsammans haft 41 besökare per föreställning under 
2017. 

Unik biograftäthet i sydost.
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Landsortsbiografen - en ideell angelägenhet
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Det som förenar biograferna i sydost är att de i 
stor omfattning drivs av ideella krafter. 
40 % av de svarande biograferna har ingen an-
ställd personal överhuvudtaget. 25 % har 0,5 till 
1 anställd. 25 % har 2-5 anställda (delvis på tim-
bas) och 2 % har fler än 5 anställda (på timbas). 

Arbetet utförs i huvudsak av ideella krafter, antalet aktiva kan variera från 1 till över 30 personer. I 
snitt har biograferna i sydost 8 ideellt arbetande personer till sitt förfogande (ej inräknat Folkets Bio 
Växjö som har ett 30-tal ideellt arbetande i sitt nätverk). Detta får ses som förklaring till att många inte 
hinner med strategiskt publikarbete, marknadsföring, förebyggande tekniska åtgärder och insatser för 
att söka finansiellt stöd. Även förbättringsarbeten såsom att införa ett digitalt biljettsystem får stryka 
på foten. Krafterna går helt enkelt till den dagliga verksamheten. Här finns stor förbättringspotential 
för majoriteten av biograferna. Enligt erfarenhet ökar både antalet visningar, antalet besökare och 
därmed omsättningen på biografer med anställd personal.

“Det mest avgörande är att kunna rekrytera ideella som ställer upp inom alla funktioner för vår biograf.” 
(Berga Bio & Teater)

Antal anställda på biograferna i sydost

”Det mest avgörande är 
att kunna rekrytera ideella 
som ställer upp.”
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Repertoar och målgrupper 
Biograferna i sydostregionen visar i stor utsträckning kommersiell film, dels för att säkra publik och 
intäkter och dels för att tillgodose behovet av att visa aktuella filmer på sin ort. 94 % av de svarande 
biograferna anger att de visar breda filmer, s.k. blockbusters. Men ambitionen är ofta att erbjuda ett 
varierat program där även den så kallade kvalitetsfilmen får plats.  
76 % av biograferna anger att de visar kvalitetsfilm. Det blir tydligt att barnfilmen tar mycket plats på 
biografernas repertoar. 82 % av biograferna visar barnfilm. 29 % visar regional eller lokal film. 

 

 
“Grunden är en varierad repertoar av någorlunda kommersiellt gångbara filmer. När vi jämför med 
andra biografer i regionen ser vi att vi ofta visat filmer i vårt ordinarie program som andra visar som 
BioKontrast eller Filmstudio. En gång i månaden kör vi en kvalitetsfilm från andra länder än Sverige/
USA/England.” (Bioaulan, Mörbylånga)

Som huvudmålgrupper anger biograferna äldre (76 %), familjer (70 %) och barn (65 %). Det blir tydligt 
att filmutbudet nyttjas mest av pensionärer och barnfamiljer. 78 % av de svarande biograferna har 
programaktiviteter som vänder sig speciellt till barn och unga. 

På frågan vilka målgrupper biograferna inte når, men skulle vilja nå, anges ungdomar, unga vuxna, 
medelålders mellan 30-45 år samt nysvenskar. Här finns en viss diskrepans mellan repertoar och 
publik eftersom de blockbusters som visas i stor utsträckning borde tilltala just unga vuxna och 
medel-ålders. Det kan finnas andra faktorer som spelar in såsom bemötande, biografmiljö, möjlighet 
att köpa biljett digitalt och marknadsföring.

“De som är svårast att nå är tonåringar.” (Bio Konga)

Biograferna anser det som betydelsefullt att kunna 
premiärsätta filmer och att få filmer snabbt. Här 
har digitaliseringen gett positiv effekt. Det har blivit 
enklare att få “smalare” film. Det finns numera inte 
heller några krav från distributörerna på att visa 
filmen ett visst antal gånger. 

”De som är svårast att nå 
är tonåringar.”

Alltid uppkopplade men ändå svåra att nå - ungdomar.

“Vi vill nå unga vuxna. Vi har börjat med projekt Kompisbio och hoppas på att fånga några av dem där.” 
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Publikarbete och marknadsföring
Sydostregionens biografer har ett publiksnitt på 32 personer per föreställning. Att hitta sin publik och 
att fylla salongerna ännu bättre är en uppgift som alla biografer anser viktig. Av enkäten framgår att 
man i stor utsträckning använder sig av konventionell marknadsföring. 94 % jobbar med affischer. 
76 % har tryckta programblad och 59 % annonserar i lokalpressen. Detta kompletteras med annan 
marknadsföring, t.ex. i sociala medier. Samtliga svarande biografer (100 %) använder sig av Face-
book. 71 % har egen webbsida. 29 % jobbar med Instagram. 

41 % är medlemmar i en webbportal (t.ex. bio.se). 29 % samarbetar med lokala föreningar och för-
eningar. Biograferna som ingår i föreningen Film i Glasriket har en gemensam app där programmet 
finns för varje deltagande biograf. Dock kan man inte köpa biljetter till samtliga biografer via appen.

6 % har genomfört en publikundersökning. Detta kan ses i samband med att relativt lite riktad mark-
nadsföring förekommer. Endast 41 % av biograferna skickar ut ett nyhetsbrev som skulle kunna vara 
ett effektivt verktyg för riktad marknadsföring och publikarbete. 

“Nyhetsbrevet ska bli bättre, en publikundersökning är på gång.” (Folkets Bio, Växjö)

Webbsida, programblad, en gemensam app är sätt att marknadsföra sig.
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“Fler företag förlägger konferen-
ser till biografen då bild och ljud 
imponerar på hyresgästerna”.  
(Folkbiografen, Åseda)

“Nytt ljud och hörslinga står på 
önskelistan, likaså att anpassa 
entrén från gatan till rullstol/per-
mobil.”  
(Wenströms biograf, Vimmerby) 

Digitalisering och uppgradering av tekniken
Majoriteten av biograferna beräknar att de behöver investera i ny teknik inom ett till tre år. Detta gäl-
ler både projektorbyte och t.ex server.

Hela 68 % av biograferna i sydost vill ha en teknisk inventering för att få en översikt över vilken teknik 
som behöver uppgraderas och när. Detta kan ses mot bakgrund av en teknisk inventering som Fol-
kets Hus och Parker genomförde bland sina medlemsbiografer nyligen. Denna inventering visar på 
ett stort och akut behov av investering i ny teknik för att säkra verksamheten. 

68 % av biograferna i sydost anger att de behöver söka stöd för att uppgradera sin teknik. 
45 % känner behov av kompetensutveckling.

Flera biografer i sydost är på gång med inköp av duk. Biostolar, ljudförbättringar och skyltar är annat 
man behöver finansiera. Även service och underhåll kostar pengar.  

Sammanlagt upplever biograferna att digitaliseringen har underlättat för dem även i tekniskt hänse-
ende. Det har blivit enklare och går snabbare att hantera tekniken. Dock krävs mer kunskap kring tek-
nik och support. Den digitala tekniken gör att biografen lättare kan nyttjas för bl.a. konferenser, och 
den ger möjlighet att ordna andra evenemang såsom Live på bio och sportsändningar. Biografen blir 
också mer attraktiv för uthyrning. 

Veteranen Jan Troell i filmhisto-
riskt sällskap på Gamleby Film-
festival.  
Foto: Bertil Hertzberg
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Moms och biljetter
Hälften av biograferna som svarat på enkäten är momsregistrerade vilket innebär att de omfattades 
av momshöjningen för biobiljetter från 6 % till 25 % som trädde i kraft den 1 januari 2017. 

På frågan om momshöjningen har påverkat verksamheten svarade 38% biografer Ja och 62% Nej. 
Flera biografer uppger att man numera har en “markant mindre marginal” p.g.a. momshöjningen.  
Man gissar också att besöksantalet har sjunkit till följd av att biljettpriset höjdes för att kompensera 
för momshöjningen.

I sydostregionen har momshöjningen framför allt påverkat privat drivna biografer. De har då kom-
penserat detta med höjda biljettpriser. Dessa biograferna är givetvis också de som är mest negativt 
inställda till momshöjningen. 

Flertalet av de mindre biograferna som inte påverkas på samma sätt har inte höjt sina biljettpriser 
under 2017. På frågan om man har höjt biljettpriset sedan momshöjningen svarade drygt 54% Ja och 
45% Nej.

Det finns ändå exempel på motsatsen, som en biograf i ett mindre samhälle, Hovmantorp i Kronoberg 
som svarat att “momsen påverkar inte oss. Men vi vill hålla en prisklass strax under närmsta stad för 
attraktionsvärdet, och för att det är mycket god kvalitet på utrustningen”.

Biljettpriset varierar mellan 60-120 kr. I snitt kostar en biobiljett 99 kr för ordinarie föreställning och 
75 kr för en matiné. 64 % av biograferna har inget digitalt biljettsystem vilket även det ska sättas i 
samband med vilka publikgrupper som nås. Den unga och medelålders generationen ser det som en 
självklar service att kunna köpa biljett online. 

Biljetterna tog snabbt slut när Scala Bio i Sölvesborg premiärvisade ”Jordgubbslandet”.  
Foto: Tove Ronnebäck, Sydöstran
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Samarbeten och stöd
83 % av de svarande biograferna har eller har haft någon form av samarbete med föreningar, företag 
eller kommunala aktörer på sin ort. Dessa bokar t.ex. ett antal platser eller hela visningar. Bibliote-
ket, PRO, Rotary, studieförbund, idrottsföreningar och teaterföreningar nämns som återkommande 
samarbetspartner. Att ingå samarbeten med lokala föreningar och organisationer är uppenbarligen 
en styrka för landsortsbiografer. 

 
De allra flesta biograferna (94 %) har sökt stöd hos Svenska Filminstitutet för upprustning, publikar-
bete och öppna visningar. 59 % har sökt stöd hos sin kommun eller region. 45 % har sökt stöd hos 
Filmregion Sydost. 41 % har sökt stöd hos andra aktörer (lokal sparbank, stiftelse, Boverket, FHP, 
Våra Gårdar osv.) Här finns säkert potential för många fler biografer att utöka sin finansiering av 
nödvändiga åtgärder. Det som sätter stopp är många gånger att den ideella tiden inte räcker till att 
bevaka finansieringsmöjligheter och att få iväg ansökningar.

“Att söka medel är ofta tidskrävande, krångligt och har stoppdatum som är lätt att missa när man 
arbetar ideellt.“ (Centrumbiografen, Torsås)

Biograferna jobbar med festivaler, både egna 
(Gamleby Filmfestival), externa (Arab Film Festival 
på Palladium i Växjö) och gemensamma (Film i 
Glasriket). 

”Att söka medel är  
ofta tidskrävande  
och krångligt.”

Den gemensamma festivalen Film i Glasriket har funnits sedan 2006.
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Möjligheter och utmaningar  
“Bio är starkt!” “Våra möjligheter är stora!” 

Biograferna i sydost andas framtidstro och vilja att satsa. Man är väl medveten om sina styrkor och 
svagheter. Flera biografer anger att de vill utöka sin publik och utveckla verksamheten. Biografernas 
utbud är varierat - dagbio, Live på bio, skolbio, barnbio och mycket mer ordnas vilket berikar orternas 
kulturliv. Många biografer vill gärna bredda sitt utbud och hitta fler samarbeten. Redan idag visar  
53 % av biograferna film flera gånger i veckan, och 18 % visar film varje dag.

“Vi ska fortsätta finnas som ett komplement till storstädernas biosalonger. En fantastiskt bra biograf 
som kan konkurrera i kvalitet med storstäderna.” (Mönsterås Bio)

Den gemensamma utmaningen för nästan alla biografer i sydost är att de i stor utsträckning drivs 
ideellt, och att det är svårt att hitta frivilliga som är intresserade, engagerade och pålitliga, inte minst 
bland de yngre. Återväxten är dålig, och åldersstrukturen återspeglas också bland publiken där man 
har svårt att nå yngre målgrupper. Den ideella strukturen gör att man halkar efter på flera viktiga 
områden, såsom marknadsföring, publikarbete, digital biljettförsäljning och riktade rekryteringsåt-
gärder. Att öka publiken, förbättra marknadsföringen och rekrytera ideella medarbetare anges också 
av flertalet biografer som prioriterade områden. Dessutom anser man det viktigt att momsen, som 
upplevs som ett pågående hot, ska återgå till 6 %. 

“Det är lätt att inskränka sig till kommersiella filmer för att det är ”enklast” och tar minst tid. Behöver 
finnas annat också och det ger oftast mervärdet och glädjen hos publiken.”
(Centrumbiografen, Torsås)

”Vi ska fortsätta finnas 
som ett komplement  
till storstädernas  
biosalonger.”

Den andra stora utmaningen är det tekniska 
generationsskifte som förväntas inträffa för 
många biografer inom tre år, och som kommer 
att innebära ett stort finansieringsbehov.
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Hur hjälper vi biograferna bäst? 

Bortsett från den höjda biomomsen, som är en statlig-kulturell fråga och svår att lösa på regional 
nivå, utkristalliseras tre fokusområden i enkäten.

• Finansiellt stöd till teknisk uppgradering 
• Rekrytering av personal
• Marknadsföring och publikarbete

När det gäller teknisk uppgradering är det viktigt att SFI, regionerna och kommunerna tar sitt ansvar 
och tillsammans förser biograferna med det kapital som krävs. Majoriteten av biografer önskar mer 
pengar att söka, i första hand för teknisk uppgradering för projektorer, ljud, servar, samt för duk, sto-
lar  och upprustning av lokaler.

Det är bra att ta höjd för uppgraderingskostnaden i kommande budgetar för att vara rustad när 
behovet inträffar. De flesta haverierna i biosalongen kommer oannonserade i samband med någon 
visning. Vi anser det därför av stor vikt att en teknisk inventering kan genomföras på samtliga bio-
grafer där det ännu inte skett.  
 
Samtidigt behöver biograferna undersöka hittills outforskade finansieringsmöjligheter eller bättre ut-
nyttja de som finns. Som stöd i den ofta krångliga ansökningsprocessen kan t.ex. Filmregion Sydost 
bistå med kompetens. 

Biostaden i Kalmar har numera 8 salonger och ägs av Svenska Bio. Maskinist Svante Johansson var 
med om skiftet till digital teknik.
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Marknadsföring och publikarbete är tidskrävande, men det finns verktyg för detta som är effektiva 
och enkla att lära sig. Vi föreslår praktiskt orienterade insatser såsom workshops (t.ex. i hur man 
skapar nyhetsbrev eller jobbar på sociala medier) och träffar för erfarenhetsutbyte. Även ett pilotpro-
jekt inom bemötande skulle kunna vara en konkret och överskådlig insats som påtagligt kan för-
bättra biografernas publiktillströmning. Det finns goda exempel i landet som inspirerar och som man 
kan ta lärdom av. Mycket handlar om att ta bort hinder för biobesöket. 

När det gäller rekrytering av unga och nya krafter är det dags att tänka utanför den invanda fören-
ingsstrukturen. En ung filmnörd vill kanske inte sitta på föreningsmöten eller stå i kassan, men kan 
mycket väl platsa i en programgrupp som väljer filmer, eller sköta biografens instagramkonto. Att 
bjuda in brett och att fördela arbetsuppgifterna efter kompetens och intresse skapar engagemang 
och ansvarskänsla. Det innebär också att man måste släppa lite på kontrollen och låta de nya vara 
med och bestämma. Det gäller att skapa ett klimat där volontärer känner sig välkomna och behöv-
da. Filmregion Sydost hjälper gärna till med att sammanföra de regionala aktörerna med de goda 
exemplen och att initiera samtal och projekt som leder framåt. 

“Streamingtjänsternas inverkan på oss har en positiv effekt på biobesökarna. Ser man mer film, ser 
man också mer film på bio.” (Lagan Bio) 

Sammanfattningsvis är läget för biograferna ljust, med stora förbättringsmöjligheter inom mark-
nadsföring och service och därmed bemötande av publiken. Det finns en vilja att möta kom-
mande utmaningar. Arrangörskap och samarbete står i fokus. Det krävs dock en gemensam 
ekonomisk kraftsamling av biografer, kommuner och regioner för att säkerställa den tekniska 
uppgraderingen som flertalet biografer står inför i en nära framtid.

Filmregion Sydost, november 2018
”Ser man mer film, ser man 
också mer film på bio.”

Palladium i Växjö drivs av föreningen Folkets Bio. Här visas kvalitetsfilm flera gånger i veckan.
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Kontakt 
För frågor om rapporten och biografutveckling i sydostregionen, 
vänligen kontakta:

Lotta Nyblom
Filmkonsulent
Filmregion Sydost 
Vilhelm Mobergs gata 2
352 29 Växjö
Tel. 0733-47 79 11
Mail: lotta@filmregionsydost.se
www.filmregionsydost.se


