
En ny strategi för Folkets Bio

Riksföreningen Folkets Bios strategidokument antogs av rikskongressen 2021-04-17. Arbetet
med de strategiska områdena ska konkretiseras i det årliga handlingsprogrammet som antas av
kongressen varje år. Strategin gäller i nedanstående form tills en kongress beslutar något annat.

Syfte med strategin
Syftet med strategin a� r att blicka frama� t och peka ut ett antal strategiska omra�den fo� r hela
fo� reningen att fokusera va� rt gemensamma arbete kring. Fo� r att klara framtida utmaningar
beho� ver vi kraftsamla hela organisationen i en gemensam riktning och formulera en
tydligare gemensam identitet, som ocksa�  tar ha� nsyn till de lokala fo� rutsa� ttningarna fo� r
varje enskild biograf. Genom en gemensam strategi kan vi knyta alla Folkets Bio-familjens
delar na� rmare varandra.

Folkets Bios roll
Folkets Bio har en unik position i det svenska filmlandskapet genom att rymma ba� de
filmdistribution, biografkedja, filmlager och filmpedagogisk verksamhet inom en och
samma medlemsorganisation. Snart femtio a� r efter att Folkets Bio grundades finns
anledning att pa� minna sig om vilken oumba� rlig roll vi kan fortsa� tta att spela, i relation till
andra verksamma distributo� rer och biografer. Med ett biografmonopol som tar order fra�n
andra sidan jordklotet och en kommersiell filmindustri som bromsar allt som inte ger
maximal vinstutdelning, beho� vs Folkets Bio mer a�n na� gonsin. Folkets Bios struktur har
alltid syftat till och mo� jliggjort att filmer som annars inte skulle ha visats har erbjudits ett
fo� nster fo� r att hitta fram till en publik. Da� rigenom har Folkets Bio alltid agerat politiskt,
som en motvikt till det kommersiella.

I ett samha� llsklimat med va�xande antidemokratiska ro� relser, och da� r den fria kulturen
ifra� gasa� tts allt mer, a� r Folkets Bio, va� ra biografer och va� ra filmer fra�n hela va� rlden ocksa�  en
no� dva�ndig motkraft. Na� r politiker pratar om att sta�nga gra�nser bjuder vi in hela va� rlden att
uppta� ckas och fo� rsta� s av den svenska biopubliken. Ingen kommersiell akto� r kan axla den
rollen.



Folkets Bios organisation
Filmer distribuerade av Folkets Bio visas idag inte enbart pa�  Folkets Bios biografer, och
Folkets Bios biografer visar inte enbart filmer distribuerade av Folkets Bio. Idag existerar
fler distributo� rer vars filmer ocksa�  a� r i Folkets Bios anda. Med va� ra sja� lvsta�ndiga biografer
go� r vi i fo� reningen en stor insats fo� r filmen i Sverige genom att se till att dessa filmer na� r
fram till sin publik.

Men vi har som fo� rening varit med la�nge och vet att det inte a� r en sja� lvklarhet att det finns
andra akto� rer som tar in de filmer som vi tycker a� r viktiga att visa. Att vi fortsa� tter att sja� lva
a� ga hela kedjan - import, distribution och biograf - a� r av stor strategisk vikt fo� r framtiden,
inte minst fo� r den icke-kommersiella barnfilmen, kortfilmen, dokumenta� rerna och fo� r unga
debuterande regisso� rer i Sverige. Folkets Bio a� r idag en garant fo� r fortlevnaden av allt detta,
och vi bidrar da� rmed aktivt till att bredda filmutbudet.

Dagens filmlandskap
Under de senaste a� ren har filmbranschen fo� ra�ndrats och kvalitetsfilmen blivit alltmer
utsatt, inte bara i Sverige utan ocksa�  i ma�nga andra europeiska la�nder. Fler filmer a�n
na� gonsin finns tillga�ngliga fo� r en publik, men varje film ses av allt fa� rre under kortare tid.
Fo� rsvagade publiksiffror pa�  biograferna hotar inte bara Folkets Bio som organisation utan i
ho� gsta grad ocksa�  den filmkulturella ma�ngfalden.

I en redan utmanande tid fo� r filmen tog coronapandemin problemen till en helt ny niva�  na� r
ma�nga biografer tvingades pausa visningsverksamheten helt och biobeso� ken av fo� rklarliga
ska� l minskade till nya bottenniva� er. Det nya filmlandskapet i kombination med pandemins
efterverkningar inneba� r nya fo� rutsa� ttningar fo� r va� r unika organisation.



Strategiska områden

1.  Aktivt publikarbete och nya bioupplevelser

● Sprida och arbeta vidare med de mest framga� ngsrika metoderna fra�n Folkets Bios
gemensamma publikprojekt.

● Utveckla nya bioupplevelser och visningskoncept.

Biografdrift handlar om att erbjuda livsomva� lvande filmupplevelser till va� r publik med
ba� sta mo� jliga fo� rutsa� ttningar. Det kra�vs samtidigt arbete fo� r att fa�  publiken till va� ra
biografer, locka ny publik och fa�  publiken att vilja komma tillbaka. Det fokuset har blivit a�n
viktigare framo� ver i och med den pa�verkan som pandemin haft pa�  biobeso� ken. Det
omfattande publikprojekt som genomfo� rdes 2019-2020 har fo� rt med sig insikter pa�  det ha� r
omra�det fo� r de sex pilotbiograferna, som a�ven resten av fo� reningen ska kunna dra nytta av.
Varje avdelning driver biograf utifra�n sina lokala fo� rutsa� ttningar, och sitter pa�  unika
erfarenheter och kunskaper som kan vara till hja� lp fo� r andra avdelningar. Genom att fler
lokalavdelningar arbetar vidare i projektets anda, ba�de pa�  egen hand utifra�n slutrapporten
och tillsammans genom utbyte av erfarenheter, kan vi garantera att det fo� rdjupade
publikarbetet lever vidare inom organisationen fo� r la� ng tid framo� ver.

Ett medvetet arbete gentemot existerande publik bidrar till ett levande filmengagemang
som kan attrahera mer intresse fo� r Folkets Bios verksamhet pa�  la�ng sikt. Ha� r har ocksa�
medlemmar en nyckelroll som lokala ambassado� rer fo� r Folkets Bios biografer och de filmer
vi distribuerar.

Uto� ver att vi i Folkets Bio fortsa� tter att va� rna om repertoarfilmens sta� llning sa�  finns idag
mo� jligheter fo� r ma� nga biografer att o� ka sina inta�kter genom att skapa evenemang med ho� g
publikefterfra�gan. Den unika potentialen i biograffo� resta� llningen – det sociala mo� tet,
publiksamtalen, ga� stande regisso� rer eller lokala personligheter, introduktioner och
kringarrangemang – kan va� cka intresse fo� r filmer som hade haft sva� rt att bryta igenom pa�
egen hand. Folkets Bios biografer ho� r till Sveriges mest kreativa pa�  det ha� r omra�det, och
genom att utbyta erfarenheter av den ha� r typen med alla va� ra avdelningar drar vi nytta av
organisationens inneboende potential. Genom att samla biografrepresentanter som arbetar
lokalt med visningsutveckling kan vi tillsammans utveckla starkare gemensamma
visningskoncept, som pa�  sikt fra�mjar spridningen av sa� va� l va� ra egendistribuerade som
andra distributo� rers titlar.



2. Ett centralt stöd för alla lokala biografer

● Central samordning av utvecklingsarbete fo� r sto� rre effekter lokalt.

Ma�nga av de framga� ngar Folkets Bio haft lokalt under de senaste a� ren har varit kopplade till
gemensamma insatser, fra�n centralt sto� ttade fo� rhandlingar och anso� kningar till
gemensamma projekt. Genom att sta� rka det gemensamma arbetet och rikta insatser dit de
ger sto� rst effekt lokalt drar vi nytta av hela organisationens kraft. Folkets Bios rikskontor
har fortsatt i uppgift att arbeta fo� r att samordna och utveckla Folkets Bios biografer
gemensamt, exempelvis i samordnade publikutvecklingsprojekt, marknadsfo� ring,
utbildningar och studieresor, men det finns ocksa�  ett fortsatt behov av ett centralt sto� d fo� r
enskilda punktinsatser vid krissituationer da� r avdelningars lokala kapacitet inte ra� cker till.

3. Ökat samarbete och gemensamt engagemang för Folkets Bios filmer

● Uto� kad dialog och utva� rdering av de egendistribuerade filmerna mellan
lokalavdelningarna och rikskontoret.

Att vi i fo� reningen ba�de driver biografer och egen filmdistribution a� r en stor styrka som vi
kan bli a�nnu ba� ttre pa�  att anva�nda. Beslut om inko� p av film ligger pa�  inko� psansvariga pa�
distributionen, vilket inte utesluter att hela fo� reningen ska kunna ka�nna delaktighet och
engagemang fo� r Folkets Bios egendistribuerade filmer. Det a� stadkommer vi genom o� kat
samarbete och inflytande. Biograferna och distributionen ska knytas na� rmare varandra
med o� kad dialog kring de egendistribuerade filmerna.

Biograferna sitter pa�  viktig kunskap om hur de Folkets Bio-distribuerade filmerna har
mottagits av publiken och hur arbetet med varje film har ga� tt. Genom att ocksa�  blicka baka� t,
gemensamt utva� rdera arbetet med va� ra egendistribuerade filmer och skapa ett tydligare
forum fo� r feedback fra�n biograferna samlar vi viktig kunskap info� r framtida filminko� p. Mer
utbyte av erfarenheter fra�n biografernas arbete med andra distributo� rers titlar kan ocksa�
ge anva�ndbar information till distributionen och inte minst bidra till en o� kad samsyn inom
organisationen kring vad som utma� rker en Folkets Bio-film och vilka filmer vi ska
distribuera som icke-kommersiell akto� r. A2 terkommande lanseringsmo� ten samt tra� ffar vid
exempelvis kongress eller Film- och Ide3dagar a� r en naturlig utga�ngspunkt fo� r detta arbete.



Fo� r att ba� ttre utnyttja de kompetenser som finns i fo� reningen a� r det ocksa�  viktigt att
distribution och lokalavdelningar informerar varandra om vilka festivaler man beso� ker fo� r
att kunna tipsa varandra och diskutera intressanta filmer pa�  plats. Representanter fra� n
biograferna som bevakar filmfestivaler runtom i va� rlden har en viktig roll da�  man pa�  ett
tidigt stadium kan fo� ra dialog om kommande filmers lansering lokalt.

4. En levande filmhistoria för hela Folkets Bio

● Intensifiera arbetet fo� r att fa�  fler filmer ur Folkets Bios katalog digitaliserade.

Folkets Bios rika historia rymmer en stor potential. De senaste a� rens utveckling har
inneburit att mo� jligheterna att spela ihop en filmbudget under de fo� rsta veckorna pa�
biograferna fo� rsvagats, samtidigt har inta�ktsmo� jligheterna i senare led o� kat. Flera akto� rer i
branschen skiftar arbetsintensiva nya inta�kter mot passiva inta�kter fra�n en bred
backkatalog. Folkets Bio har redan idag stora inta�kter fra�n hela ra� ttighetskatalogen, men vi
beho� ver fortsa� tta arbetet med att sta� rka backkatalogen, se till att filmerna na� r ut pa�  VOD,
nylanseras pa�  biografer och fa� r en sto� rre publik a� ven efter biograffo� nstret.

Frama� t intensifieras arbetet fo� r att fa�  fler filmer ur Folkets Bios katalog digitaliserade, fo� r
att hitta nya avtalsmodeller fo� r utga�ngna ra� ttigheter och fo� r att i ho� gre grad sprida va� rt
filmarv till institutioner, via skolbio och tillsammans med Folkets Bios biografer genom
koncept fo� r nypremia� rer eller retrospektivserier pa�  biograf. Genom arbetet med Folkets
Bios egen filmhistoria kan vi som fo� rening ocksa�  pa�minnas om det viktiga jobb fo� reningen
redan har gjort och som vi fortsa� tter att go� ra.
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