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Kan vårt unika biograflandskap klara krisen? 
I våras gjorde Filmregion Sydost en enkät om det akuta läget på de regionala biograferna i 
sydost. Nu har vi följt upp denna kartläggning med en ny enkät som skickades ut till regio-
nens biografer. Enkäten bestod av 10 frågor kring biografernas nuvarande situation till följd 
av Covid-19. Vi ville inte minst kartlägga vilka ekonomiska insatser som krävs för att biogra-
ferna ska kunna överleva och finnas kvar efter krisen.

26 av 39 tillfrågade biografer svarade (SF/Svenska Bio ingick ej i undersökningen). 
Enkätsvaren är insamlade mellan 9 oktober och 5 november. 
 
Svaren och denna sammanställning kom till innan de nya råden om max. 8 personer på  
allmänna sammankomster trädde i kraft.

Hösten 2020 har varit en prövningens tid för biograferna. Restriktionerna kring sittande 
publik vid evenemang har under den här perioden ändrats mer än en gång. En försiktig opti-
mism bland biografidkare att åter öppna för en större publik än 50 personer har vänt. 

Det nuvarande förslaget att begränsa allmänna sammankomster till max 8 personer inne-
fattar även biografvisningar som betraktas som en allmän sammankomst enligt ordnings-
lagen. Även om en viss förvirring råder just nu kring sittande publik och regionala restriktio-
ner så kommer vi troligtvis att få se en nedstängning av många biografer inom kort. Detta 
försämrar ytterligare biografernas möjlighet till överlevnad och återhämtning. 

Ett kraftigt försämrat läge hösten 2020

För att bevara det unika biograflandskapet i sydost 
behövs mycket mer pengar än vad som hittills de-
lats ut. När den här krisen är över ska människor i 
glesbygden återigen kunna gå på bio. Det krävs en 
kraftsamling på kommunal, regional och statlig nivå 
för att vi inte ska förlora den möjligheten.
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Halverad verksamhet
På frågan i vilken omfattning man är igång jämfört med tiden före covid-19 svarade 25 bio-
grafer med ett medelvärde på 48%. Man erbjuder alltså publiken knappt hälften av de före-
ställningar man normalt kan ta del av. Fyra biografer angav att man har stängt (en för reno-
vering) och två biografer är tillbaka i omfattningen 100%. En biograf har inte haft visningar 
sedan innan Corona pga renovering.

19 biografer svarade att de har få besökare nu och 6 biografer har en mindre men stadig pu-
blik. Två biografer, Tjust Bio i Gamleby och Bio-aulan i Mörbylånga, har svarat att man har en 
trogen publik och håller öppet i full skala.

Kraftigt minskad publik

Angående permitterad eller varslad/uppsagd personal uppgav 7 biografer att man 
permitterat sammanlagt 9 personer vilket ger 1,2 personer i snitt.
 
4 personer är uppsagda på 3 biografer. 2 biografer uppger att man har sagt upp 
ett antal timanställda.

Få permitteringar / uppsägningar
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Intäktsbortfallet mellan mars och oktober varierar förstås kraftigt mellan de min-
dre ideella föreningarna och de lite större privata aktörerna. Spannet ligger mellan 
några tusen kronor och upp till 2,5 miljoner kr.

Snittvärdet är 442 000 kr (exklusive moms) för de 20 biografer som har svarat på 
frågan. 

Stora variationer i intäktsbortfall

Med publikrestriktioner och fortsatt uppskjutna premiärer av både bred svensk film och amerikan-
ska blockbusters finns det naturligtvis en gräns för hur länge man kan erbjuda
filmvisningar.  För några är den här gränsen inte långt borta. Glädjande nog har ingen svarat att 
man tvingats lägga ner verksamheten.

13 svaranden eller 50% klarar att driva verksamheten i några månader till. 11 biografer eller 
42% håller ut ett år eller längre. Två biografer eller 8 % har svarat att man klarar några veckor till. 
(Dessa två biografer har samma ägare.)

”Vi klarar oss några månader till”
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Vi bad biografägarna att uppskatta behovet av stöd för att garantera verksamhet de 
kommande sex månaderna. 

8 biografer eller 31 % angav 100-250 tusen kronor.
7 biografer eller 27 % uppgav upp till 100 000 kr.
1 biograf eller 4 % uppgav 250- 500 000 kr
3 biografer eller 11 % uppgav 500 000 kr - 1 milj.
1 biograf eller 4 % uppgav över 1 milj kr.
6 biografer eller 23% säger sig inte behöva något stöd alls.

Det sammanlagda akuta finansiella behovet för de 26 biografer som har svarat ligger 
mellan 4,3 till 7,3 miljoner kr. 

På frågan om vad man vill ha stöd till svarade 44 % lokalhyra, 28 % personal, 60 % lö-
pande verksamhet/program, 24 % teknisk upprustning och underhåll samt 24 % annat. 
Enkäten gav möjlighet att välja flera svarsalternativ. 

Akut behov: 4,3 till 7,3 miljoner

Centrumbiografen i Ronneby har förlorat 2,5 miljoner i intäkter mars-oktober. Pengar 
behövs till hyra och personal. 
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Några röster

Scala, Sölvesborg:
Vi har en budget som skulle gå till en renovering våren 2020 som nu börjar ta slut. Publikreglerna är 
inte det största problemet utan att det inte finns några blockbuster-filmer som räddar upp finansen. 
Våra största utmaningar är att vi inte vet hur vi ska agera moraliskt/affärsmässigt. En stödåtgärd 
hade varit att få lön och hyra betald och stänga helt, fast då blir det svårt att starta upp igen och 
kunderna skriker efter underhållning och något att göra i tillvaron vi har just nu.  
 
Centrumbiografen, Torsås:
Vi hoppas på förenklingar i restriktionerna. Vi kommer nog att hålla kvar 50-personersregeln och låta 
publiken ha fri placering med omtänksamt mellanrum.. Det är klart att publikattraktiva filmer som får 
flyttade premiärdatum är besvärligt. Vi försöker hitta samarbetspartners lokalt med kommunen och 
föreningar på orten.  

Garvaren bio, Ljungby: 
Vi fick subventionerad hyra i 3 månader, men nu har det varit tufft igen när hyran är uppe på den 
vanliga nivån igen. Våra största utmaningar är att få folk att komma till biografen och se de lite 
mindre kända filmerna, samt att få ihop schemat för de permitterade och ändå hålla öppet så 
mycket som möjligt. Ljungby har under den här perioden tappat 75% av intäkterna för samma period 
2019 och 74% av besökarna. 

Sagabiografen i Oskarshamn blev hårt drabbad pga. höga hyreskostnader.



7

Stödmiljoner från Filminstitutet

”De som är svårast att nå 
är tonåringar.”

Svenska Filminstitutet. Foto: Mark Standley

Staten har via Svenska Filminstitutet fördelat stöd för intäktsbortfall i två omgånger, i maj och 
november 2020. Båda stöden var retroaktiva. I den första omgången delades totalt 1 024 628 kr ut 
till biograferna i sydostregionen. I den andra omgången delades ca 2,3 miljoner ut. Så här fördelades 
pengarna i november 2020:

KALMAR LÄN:

Emmaboda FH 30 950 kr

Saga Oskarshamn 478 080 kr

TjustBio, Gamleby 13 936 kr

Borgholm FH 41 248 kr

Berga Bio 5 211 kr

Centrumbion Löttorp 61 328 kr

Alsterbro FH 2 943 kr

Rio Bio Hultsfred 22 682 kr

Torsås FH 30 817 kr

Mönsterås Bio 30 262 kr

Blomstermåla FH 15 600 kr

Gräsgårds Bygdeför. 9 744 kr

Åfors FH 576 kr

Fröseke FH 3 684 kr

Summa: 743 377 kr

KRONOBERG:

Hovmantorps FH 8 612 kr

Folkets Bio Växjö 44 185 kr

Fröseke FH 3 684 kr

Alvesta FH 12 421 kr

Åseda FH 17 611 kr

Norrhults FH 5 174 kr

Konga FH 9 016 kr

Älmhults FH 80 381 kr

Lagan Biografer:

Ljungby, Markaryd, Strömsnäs 350 000 kr

Summa: 531 084 kr

 
BLEKINGE:

Grand Bio, Olofström 91 425 kr

Tobbab AB, Ronneby, Karlshamn: 779 801 kr

Scala, Sölvesborg 206 764 kr

Summa: 1 077 990 kr
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Kontakt 
För frågor om rapporten och biografsituationen 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


