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Omslagsbild: Anaïs Demoustier i En ny flickvän av François Ozon.

Omslag framsida: 
Little Joe av Jessica Hausner.

I laboratoriet på ett företag som tar fram nya växtarter har Alice utvecklat en 
ovanligt vacker röd blomma med unika egenskaper. Med rätt omvårdnad har 
blomman förmågan att göra sin ägare lycklig. Alice smyger hem ett exemplar 
till sin tonårsson Joe som döper blomman till Little Joe. Men i takt med att 
blomman blir större, växer också Alices misstankar om att hennes skapelse 
inte är fullt så oskyldig som hon tänkt sig.

Omslag baksida: 
Tomorrow the Birds Will Sing av Arvin Kananian.

En stretande konstnär kliver in i en obskyr värld där en grindvakt står i vägen 
för hennes möjligheter att förverkliga sin konst. Konstnärens strävan efter 
bekräftelse tvingar henne att ge bort sin själ och ordagrant se den bli styckad i 
blodiga bitar. 
 
 
Formgivning: 
Jan Arndorff, Formavdelningen
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I pandemins spår

Riksföreningen Folkets Bio är en partipolitiskt obunden ideell kulturförening. Föreningens medlemmar 
tillhör både riksföreningen och någon av de sexton lokalavdelningarna. Riksföreningen har två helägda 
bolag, Folkets Bio AB och Folkets Bio Filmlager AB. Genom sin verksamhet och sina bolag svarar 
Riksföreningen Folkets Bio för: 

 samordning av riksföreningens verksamhet och utveckling 

 inköp och distribution av kvalitetsfilm 

 support till och utbildning av medlemmar och avdelningar 

 kommunikation och omvärldsbevakning

 filmpolitiska insatser för främjande av kvalitetsfilm och yttrandefrihet 

 filmlogistik (bokning och leverans) för Folkets Bios och övriga kvalitetsfilmsdistributörers filmer och 
    marknadsföringsmaterial 

 filmpedagogisk verksamhet 

 förvaltning av föreningens gemensamma fond, som ger stöd till uppbyggnad och utveckling av Folkets 
    Bios biografer.

Året 2020 kommer nog för många alltid bli förknippad med 
covid-19, ett virus som drabbade oss alla. För vissa mer än 
för andra. Inte minst har pandemiåret drabbat kultursektorn, 
med hårda publikrestriktioner som påverkat alla delar inom 
familjen Folkets Bio. Vi har mer än någonsin blivit varse om 
en välfungerande symbios för att filmen ska kunna skapas, 
distribueras och visas.

2020 minns vi som ett digitalt år, med saknaden att kunna träffas. 
Från att ha varit ett nödvändigt ont har vi samtidigt lärt oss 
se digitala möten som en styrka. Det har varit enkelt att oftare 
stämma av och stötta varandra vid avdelningsträffar och lanse-
ringsmöten. Film- och idédagarna under hösten blev inställda 
och kongressen blev digital under tre lördagar. Den helt nyvalda 
styrelsen stod inför en rad organisatoriska och ekonomiska 
utmaningar.

Flera av Folkets Bios biografer har varit stängda sen i mars 2020, 
några har hunnit stänga och öppna flera gånger om, samtidigt 
som flera andra biografer lyckats hålla öppet under hela pan-
demin, trots att det i slutet av året infördes ett publiktak med 
endast åtta personer per visning. 

Folkets Bios filmdistribution har under året påverkats kraftigt 
med framflyttade premiärer och publikrestriktioner på bio-
graferna. 

Samtidigt har kvalitetsfilmen funnit nya arenor på en rad 
streamingplattformar. Framför allt har samarbetet med Draken 
Film utvecklats bland annat genom att publiken genom sin pre-
numeration på tjänsten aktivt kunnat stödja sin lokala kvalitets-
filmsbiograf.  

Under 2020 firade Filmlagret tio år. Under de tio åren har 
verksamheten utvecklats till att vara en garant för att ett brett 
kvalitetsfilmsutbud ska nå biografer över hela landet.

Styrelsen har aktivt under året arbetat fram en gemensam 
strategi i en ny filmvärld för att knyta alla organisationens delar 
närmare varandra och  stärka Folkets Bios position i filmland-
skapet. Filmer, biografer, filmlagret och filmpedagogerna – allt 
hänger ihop. Vi behöver alla delarna för att fungera och växa 
tillsammans.

Nu laddar vi inför Folkets Bios 50-årsjubileum om två år. Vi är en 
unik gräsrotsdriven verksamhet som importerar, distribuerar 
och visar film som både roar och oroar. En rörelse som kämpar 
för mångfald, jämställdhet och bredd inom kulturen. Även om vi 
befinner oss i en utmanande tid, ska vi tillsammans hjälpas åt att 
få publiken tillbaka till våra biografer efter pandemin.

Petter Forkstam
Styrelseordförande Riksföreningen Folkets Bio
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Filmåret 2020

Hela världen drabbades av en pandemi. Restriktioner infördes 
som innebar stora begränsningar i tillåten publik. Smittan 
spreds snabbt och människor blev sjuka och dog. Nya riktlinjer 
avlöste varandra med kort varsel och all planering kunde kull-
kastas på en eftermiddag. 

Mot denna bakgrund ser vi tillbaka på ett märkligt filmår.

Året inleddes utan onda aningar. Celine Sciammas mästerverk 
Porträtt av en kvinna i brand som hade premiär i december 2019 
fortsatte att fylla biograferna. 

Vårens  premiärer Jag och min bror av kanadensiska regissören 
Monia Chokri, det prisbelönade isländska dramat En vit, vit dag 
av Hlynur Palmason,  amerikanska indiefilmen, färdtjänstdramat 
Give Me Liberty  och En kvinnas val av Haifa Al Mansour från 
Saudiarabien  illustrerar tydligt den bredd som präglar Folkets 
Bios filmimport. 

Sedan kom vecka 10. Allt förändrades över en natt och vi stod in-
för nya oförutsedda utmaningar och svåra beslut. Restriktioner 
på 50 personer i publiken ledde till att den stora biografkedjan 
stängde ner, medan många av de mindre och medelstora bio-
grafägarna valde att fortsatt hålla öppet. Mark Jenkins unika 
och drabbande film Bait hade premiär som vi tänkt, liksom kore-
anska coming-of age skildringen En kolibris liv. Andra filmer sköts 
på framtiden och mot slutet av april stod film-Sverige mer eller 
mindre still.

När filmårets kanske viktigaste internationella händelse, film-
festivalen i Cannes ställdes in drogs många filmer tillbaka. En 
begränsad digital festival i juni var en klen ersättning för Cannes 
enorma filmmarknad som påverkar filmutbudet i hela världen. 
Sommaren betecknades av inställda premiärer stängda bio-
grafer och permitterad personal.

Ur Jag och min bror av Monia Chokri.

Med hopp om att allt snart skulle återgå till det normala, drog vi 
i augusti igång med nya filmer. Med en restriktion på 50 kändes 
det fortfarande rimligt och publiken hittade till de biografer som 
höll öppet.

Tyvärr gick utvecklingen sedan åt ett annat håll och vi fick en 
begränsning på åtta personer, vilket gjorde att de allra flesta 
biografer stängde. Naturligtvis drabbades många filmer hårt av 
restriktionerna och rekommendationerna att hålla sig hemma.

De visningar och de publikmöten som trots allt ägde rum 2020 
gav ändå bevis för att biografen inte så lätt låter sig bytas ut mot 
hemmasoffan och att det levande mötet mellan filmskapare och 
publik är en nödvändig livgivande ådra för filmkonstens framtid. 

Ur En vit, vit dag av Hlynur Palmason.
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Tre dokumentärer och en spelfilmsdebut fick biografpremiär 
under hösten. 

Alltid Amber hade samtidig premiär på biograf och streaming 
och föregicks av en omfattande kampanj i sociala medier 
som riktade målgruppen unga människor till visningarna i alla 
fönster.  Både regissörerna och de medverkande gav sig ut på 
turné till biograferna som på många orter lagt sina visningar i 
samband med lokala Pride-evenemang i samarbete med RFSL 
Ungdom. 

Ur Alltid Amber av Hannah Reinkainen och Lia Hietala.

Ur Bitter Love av Jerzy Sladkowski.

Jerzy Sladkowski är ett mycket välkänt namn i den svenska 
dokumentärfilmen med en rad prisbelönade filmer bakom sig. 
Filmen om de kärlekssökande kryssningspassagerarna i Bitter 
Love var uttagen till Europas största filmfestivaler för dokumen-
tärfilm CPH: Dox och IDFA och fick svensk biografpremiär i 
september. 

Ytterligare en  dokumentär hade premiär i september, David 
Aronowitsch Idomeni. Filmen fick stor uppmärksamhet i media 
och i samarbete med Rädda Barnen ordnades samtal på bio-
graferna. Vid en av visningarna i Stockholm visades filmen 
parallellt på ett flyktingläger i norra Irak. Efter visningen visades 
stockholmspubliken via länk runt på lägret och fick möjlighet att 

ställa frågor direkt till både personal och boende där. Publiken 
som hade förmånen att vara på den visningen var överens om 
att de upplevt ett unikt möte.

Världen är större än Sverige, och Sverige är större än sina 
storstäder. Jon Blåhed tog oss till norra Norrlands inland med 
filmen Inland. Irma von Platen Guldbaggenominerades för 
huvud rollen i filmen och Eva Melander för birollen som kollegan 
i livsmedelsbutiken. 

Internationell filmhöst
Folkets Bio har i många år följt den egensinniga österrikiska 
auteuren Jessica Hausner. Den svenska premiären för Guld-
palmsnominerade Little Joe sköts upp från våren och gick upp i 
augusti.

Med mästerverket There Is No Evil som vunnit Guldbjörnen på 
filmfestivalen i  Berlin och Yalda - förlåtelsens natt, Irans version 
av live-TV fick vi återigen bevis för att den iranska filmen är i 
världs klass. Från Marocko fick vi ta del av både systerskap och 
suktande bakverk i Maryam Touzanis Adam. 

En planerad visning av dokumentären Kamrat Dov, som skulle 
följas av ett samtal med Dov Khenin från filmen, utrikesministern 
Ann Linde och journalisten och författaren Göran Rosenberg 
sköts upp gång på gång tills vi tvingades till en kompromiss och 
visade filmen för 50 personer och ett livesänt samtal från Tel Aviv 
med Dov Khenin och filmens regissör Barak Heymann. Arrange-
manget var ett samarbete mellan Folkets Bio, Familjen Robert 
Weils Stiftelse, Olof Palmes Internationella Center och Folkets 
Hus och Parker.  Än en gång fick vi erfara hur betydelsefulla och 
givande samtalen i samband med visningar är och att även det 
digitala mötet ger en stark laddning i salongen.

Och i sista minuten, innan restriktionerna krympte till endast 
åtta personer på bio, fick Sarah Gavrons energiska, rebelliska 
och hoppfulla film  Rocks premiär.

Ur Rocks av Sarah Gavron.

Unika möten på duk och i salong
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Barn- och ungdomsfilm och filmpedagogisk verksamhet

Folkets Bios barn-och ungdomsfilmsverksamhet står på två 
ben. Den filmpedagogiska verksamheten har fokus på att se 
och analysera film, att förstå det filmiska berättandet och hur vi 
påverkas av rörliga bilder. Lika viktigt som att förstå filmmediets 
mekanismer, är att få tillgång till ett brett spektra av berättelser.

Det allra första biobesöket är en stor händelse i en liten män-
niskas liv. Genom Folkets Bio rullar Knattefilm på landets alla 
biografer. Alfons Åberg är en stadig favorit, men varje år presen-
teras nya filmer för den yngsta publiken. 2020 års nya knatteidol 
var den lilla ugglan Shooom som måste ta hand som sin lillebror 
fast lillebror fortfarande är ett ägg! 

Skog, natur och betydelsen av vatten är några av de frågor som 
avhandlas i Latte Igelkott och den magiska vattenstenen, en tysk 
barnfilm med svensk dubbning. Latte är en mycket bestämd 
igelkottsflicka som utan minsta tvekan ger sig ut ensam för att 
hitta vatten. I samarbete med Naturskyddsföreningen och Fält-
biologerna togs ett gediget pysselmaterial fram som delades ut 
på biograferna.

Den norska filmen Flykten över gränsen är ett spännande även-
tyr som utspelas under andra världskriget, men med uppenbara 
paralleller till idag. En familjefilm som samtidigt har ett långt liv 
på skolbio och i klassrummet.

Ur Wolfwalkers av Ross Stewart och Tomm Moore.

Cartoon Saloon är en irländsk animationsstudio som tidigare 
gett oss framgångsrika Havets Sång. Med Wolfwalkers visar stu-
dion igen att de ingår i den internationella animationseliten. 

Barnfilmerna och de filmer som har ett ungt tilltal som Alltid 
Amber, sydkoreanska coming-of agefilmen En kolibris liv och 
Sarah Gavrons Rocks är filmer som har sin stora publik i många 
år genom skolbio, bibliotek och skolor. 

Att tillgängliggöra både svensk och internationell kvalitetsfilm 
för barn- och ungdom är angelägnare än någonsin i en tid då 
rörlig bild upptar så mycket uppmärksamhet. Vi lever i en kom-
plex, föränderlig och ofta förunderlig värld och för att förstå vår 
samtid och varandra måste unga människor få tillgång till hela 
bredden av film från hela världen och många verkligheter.

För den filmpedagogiska verksamheten har 2020, som för de 
flesta av våra verksamheter, varit ett annorlunda och besvärligt 
år. Våra pedagoger har under delar av året varit permitterade i 
olika omfattning.

Då verksamheten i stor utsträckning vänder sig till grundskolor, 
gymnasieskolor och folkhögskolor så har man fått följa lokala 
rekommendationer och föreskrifter som ibland ändrats med 
väldigt kort varsel.
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Delar av verksamheten har dock kunnat genomföras på distans.

Trots detta har filmpedagogerna mött ca 7000 personer, de 
flesta barn och ungdomar, i drygt 200 föreläsningar och work-
shops. Det allra mesta på plats men en del av det online. Över 
300 filmer har skapats i olika workshops. 

Filmpedagogerna har ett uppdrag åt Västra Götalandsregionen 
att sprida kunskap om medie- och informationskunnighet, MIK, 
och är medlemmar i det nationella nätverket MIK-Sverige, som 
till stor del består av de myndigheter och organisationer som 
har MIK i sitt uppdrag. Filmpedagogerna är dessutom medlem-
mar i MLEG, EU Kommissionens Media Literacy Expert Group.

I verksamheten ingår att kontinuerligt arbeta med konsument-
frågor och med ett konsumentperspektiv bland annat genom 
daglig användning av undervisningsmaterial om reklam i sin 
undervisning. 2020 beviljades ett projektstöd från Konsument-
verket för att utveckla föreläsningar och producera utbildnings-
filmer.

Se gärna Reklamfilmens fantastiska värld: 
https://vimeo.com/filmpedagogerna Ur Flykten över gränsen av Johanne Helgeland.
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Kortfilm

Efter ett mycket lyckat kortfilmsår 2019 så började 2020 lite 
annorlunda där vi fokuserade på att ta en liten paus i kortfilms - 
distributionen och istället blicka tillbaka på det svenska filmarvet. 
I ett samarbete med Filmarkivet på Svenska Filminstitutet fick 
sex svenska kortfilmsklassiker biopremiär under rubriken ”Kort-
filmsklassiker c/o Folkets Bio”. Här återfanns riktiga pärlor som 
Hängivelsen från 1965 av Ingrid Thulin med Allan Edwall och 
Meta Velander i huvudrollerna. Och ännu äldre, Tre Danser, från 
1946 av Alf Sjöberg och Gerd Osten(!).

I pandemins framfart gällde det snabbt att tänka om gällande 
distributionen av film på bio, så även kortfilmen. Vi fokuserade 
på att tillgängliggöra ett flertal kortfilmer, nya och gamla i vårt 
utbud, genom digitala releaser på Draken Film, under senvåren 
och sommaren. Samarbetet med onlinedistribution på Draken 
Film har fallit ut mycket väl i tittarsiffor, som nästan tredubblats 
under det gångna året. 
 

Framåt hösten drog vi igång en begränsad biografdistribution 
av åtta nya svenska kortfilmer, med 50 personer i publiken. De 
event som hann hållas innan den andra vågen var mycket upp-
skattade och utsålda varje vecka. Programmet fick en stor sprid-
ning i sociala medier och dessa släpptes även online på Draken 
Film under Kortfilmsdagen 21 december.

Utöver detta har vi, i samarbete med Svenska Filminstitutet 
och UR, genomfört projektet GLÖD. Totalt har tio filmer med 
koppling till de nationella minoritetsspråken samiska, finska, 
meänkieli, jiddisch och romani chib producerats. Biografrelease 
för dessa var inplanerad under november månad, men som med 
mycket annat fick detta ge plats för hemmakarantän och nya 
coronarestriktioner. Istället släpptes hälften av filmerna under 
Kortfilmsdagen 21 december och resterande i mars 2021. Pro-
jektet  har varit mycket uppmärksammat och visning av filmerna 
har efterfrågats bland både intresseorganisationer, regionala 
kultursamordnare och filmfestivaler.  

Kortfilmspremiärer 2020 
19 februari  
Tre Danser av Alf Sjöberg och Gerd Osten 
Hängivelsen av Ingrid Thulin 
Sanningen om nya Anna Susanna av Stig Björkman 
Majn Hart Gehert Tsum Tatn av Brita Landoff 
Jag minns Lena Svedberg av Carl Johan De Geer 
Mormor, Hitler och jag av Carl Johan De Geer
20 maj 
(Online tillsammans med 4 andra kortdokumentärer på 
Draken Film): Körlärare Sökes av Mitra Sohrabian
8 augusti 
(Online tillsammans med 4 andra animerade kortfilmer på Drak-
en Film): Hemväg av Jessica Laurén
6 oktober 
Daddy’s Girl av Julia Lindström
13 oktober  
Stad nr 13 av Salad Hilowle
21 oktober 
A Legacy of Horses av Systerskaparna (Annika & Jessica)

28 oktober 
Index av Nicolas Kolovos
4 november 
Utflykt av Theodor Solin
25 november 
Utan er av Jean-Luc Mwepu
2 december 
Min relation till vuxna män av Edvina Koda Sander
12 december 
Tomorrow The Birds Will Sing av Arvin Kananian
21 december 
Premiärer på Kortfilmsdagen – på Draken och öppna biografer 
GLÖD: Badjélannda av Jonah Senften & Jimmy Sundin 
GLÖD: Gräset är alltid grönare av Sanna Kalla 
GLÖD: Sarri ja Sanna av Julia Qvarnström 
GLÖD: Sori Toni av Lina Puranen 
GLÖD: Svonni vs Skatteverket av Maria Fredriksson 
Sällskapet av Malin Erixon (8 st avsnitt)

Ur Sanningen om Anna Susanna av Stig Björkman.Ur Index av Nicolas Kolovos.
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PREMIÄRER 2020
Utländsk film 
Datum Titel Regissör Land
2020-01-17 Jag och min bror Monia Chokri Kanada 
2020-02-07 En vit, vit dag Hlynur Palmason Island 
2020-02-21 Give Me Liberty Kirill Mikhanovsky USA
2020-03-06 En kvinnas val Haifaa Al Mansour Saudiarabien 
2020-03-20 Bait Mark Jenkin Storbritannien 
2020-04-04 En kolibris liv Bora Kom Sydkorea 
2020-08-28 Little Joe Jessica Hausner Österrike 
2020-09-11 There is no evil Mohammad Rasoulof Iran 
2020-10-02 Adam Maryam Touzani Marocko 
2020-11-06 Yalda - förlåtelsens natt Massoud Bakhshi Iran 
2020-11-27 Rocks Sarah Gavron Storbritannien 

Svensk film  
2020-08-21 Alltid Amber t 
2020-09-18 Bitter Love Jerzy Sladkowski 
2020-09-25 Idomeni David Aronowitsch 
2020-10-09 Inland Jon Blåhed

Barnfilm  
2020-09-25 Shooms otroliga resa Julien Bisaro Frankrike 
2020-08-07 Latte Igelkott och den magiska vattenstenen Nina Wels, Regina Welker Tyskland 
2020-10-23 Flykten över gränsen Johanne Helgeland Norge 
2020-11-13 Wolfwalkers Ross Stewart, Tomm Moore Irland

Ur Give Me Liberty av Kirill Mikhanovsky.
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FILMÅRET 2020 I SIFFROR
19 premiärer (vuxen och barn)
22 kortfilmer
11 kvinnliga regissörer (lång-och barnfilm)
13 kvinnliga regissörer (kortfilm)
4 svenska långfilmer
8 unika ursprungsländer (utom Sverige)
4 barnfilmer

Fördelning av Folkets Bios filmer 
på biograf 2020

Backkatalog

Svensk

Svensk

Filmstaden

Eurostar

Drakstaden

Utländsk

Utländsk

Folkets Bio

FHP

Övriga

Premiärfilmer

Barnfilm

Barnfilm

Svenska bio

Cinemascenen

Nordisk

Premiärfilmer 34585
Backkatalog 63847

Barnfilm 8609
Svensk 9904 
Utländsk 16072

Svenska bio 13851 
Filmstaden 33707 
Folkets Bio 30308 
Cinemascenen 40 
Eurostar 259 
FHP 3777 
Nordisk 129 
Drakstaden 467 
Övriga 15894

Barnfilm 43462
Svensk 1049 
Utländsk 19336

Premiärfilmer år 2020 
fördelat på utländsk, svensk och barnfilm

Backkatalog år 2020 
fördelat på utländsk, svensk och barnfilm

Biografer som visat 
Folkets Bios filmer 2020
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Folkets Klassiker 
Nu digitaliseras det svenska filmarvet och flera av Folkets Bios 
klassiker finns nu tillgängliga för både biografvisningar och 
streaming. Musikfilmen Vi har vår egen sång, Carl Johan De Geers 
Mormor Hitler och jag och barnfilmen Prins Hatt under jorden 
med Eva Remaeus i huvudrollen är några exempel på filmer som 
nu finns tillgängliga för biograferna. 

Samtidigt har vi påbörjat en djupdykning ner i Folkets Bios digra 
arkiv där principen genom åren allt varit att ingenting slängs. I 
takt med att filmerna digitaliseras, scannas bilder, recensioner 
och kringmaterial in och läggs på hemsidan. 
 
 

Ökning på streaming 
När pandemin tvingade biograferna att stänga började publiken 
alltmer hitta till film i andra fönster, och ganska omedelbart 
märktes en ökning av visningar via streamingtjänster; kommersi-
ell uthyrning, prenumerationstjänster och institutionell distribu-
tion via bibliotek, skolor och andra institutioner, organisationer 
och föreningar.

Draken Film initierade ett samarbete med biograferna, där 
publiken genom att prenumerera på Draken Film kunde stötta 
sin lokala kvalitetsfilmsbiograf som fick ta del av Draken Films 
intäkter. Flera av biograferna har också egna kurerade sidor på 
Draken Film. 

Under pandemin har det skett en uppluckring av hold-back tide-
rna, vilket har gett publiken möjlighet att att se ny film i andra 
fönster samtidigt eller i nära anslutning till biografpremiärerna. 
 
 
Streamingpremiärer
Could this be you?
Josefin & Florin
Bortom det synliga
Gud finns, hennes namn är Petrunya
Sara med allt sitt väsen
 Stora galaxer äter stjärnor
Mullvadens nya äventyr
Arne Alligator
Snipp, Snapp, Snut och Tråkmånsarna
Porträtt av en kvinna i brand
Topp 3
Jag och min bror
En vit, vit dag
Give Me Liberty
En kvinnas val
Bait
En kolibris liv
Bitter love
Vodkafabriken 
Don Juan
Latte Igelkott och den magiska vattenstenen
 Little Joe
 Kamrat Dov
 Flykten över gränsen
Alltid Amber
 Shoooms otroliga resa
Tvätten
Prins Hatt under jorden
Vem tillhör världen

En bra film lever länge 
Nya filmer får allt kortare visningsperioder på biograferna, men 
väldigt många filmer har visningar som faller utanför biograf-
statistiken. 2020 hade Folkets Bios filmer 380 fasta visningar av 
111 unika titlar. Siffrorna illustrerar den avgörande skillnaden 
mellan kommersiell distribution och kvalitetsfilmsdistribution. 
Några av titlarna har många visningar via filmstudios andra 
filmklubbar och skolbio, men det kan också vara en enskild 
titel med några år på nacken som plötsligt får en visning. En 
förutsättning för att ge biograferna möjlighet till en kreativ och 
diversifierad repertoar med tillgång även till äldre titlar, är den 
icke-kommersiella distributions- och filmlogistikmodell som 
Folkets Bio byggt upp. 
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Inköp och urval 
Inköpen av internationell film görs främst på festivalerna i Berlin, 
Cannes och Toronto. De nationella festivalerna är ofta samar-
betsparter i lanseringen av filmerna och blir startskotten för 
biografpremiärerna. 

Många festivaler tvingades ställa in, eller hitta en modifierad 
digital form. Men några festivaler hann genomföras innan pan-
demin satte stopp och filmmarknader har i viss mån ersatts av 
urval av digitala visningar.

 

Folkets Bios filmer på festival (i urval)

Försäljning till SVT 
Varje år säljs ett antal titlar till SVT. Dessa visas cirka två år efter 
biopremiär, med repriseringsrätt under en period. 2020 visades 
bland annat dessa filmer:
120 slag i minuten
Gruppen
Let the Sunshine in
Om själ och kropp
Ramen Shop 
 
 
Kommunikation, lansering och 
biografsamordning 
När pandemin blivit ett faktum fick vi snabbt vänja oss vid 
snabba förändringar. Biograferna stod inför många svåra val och 
beslut, och situationen var olika i förhållande till lokala omstän-
digheter. Ur detta uppstod ett ökat behov av kommunikation 
och från april ordnades månatliga möten med biograferna, med 
undantag för sommaren.  Även de biografer som varit stängda 
har deltagit i mötena. Till vår förvåning och glädje är ett av de 
mycket få positiva konsekvenserna av pandemin  att vi hittat ett 
fungerande sätt att mötas digitalt. På mötena har allt från stöd-
ansökningar och  filmlansering  till goda råd om hur en biograf 
coronastädas dryftats. 
 
 
Samarbeten och stöd  
Folkets Bio är aktiva i en rad nationella och internationella bran-
schorganisationer och är en av grundarna till både Riksförenin-
gen Biograferna och Filmdistributörerna. 

Båda dessa organisationer har bildats för att driva frågor som 
specifikt rör kvalitetsfilmens och de mindre biografägarnas 
villkor. 

Europa Distribution är ett europeiskt nätverk för oberoende 
distributörer. Bland annat bevakas frågor kring EUs mediastöd. 
ECFA – European Children’s Film Association 
FOMP – Föreningen Film- och mediepedagogik 
Filmuthyrarföreningen 

Samtliga biografer är medlemmar i Europa Cinemas och 10 
stycken är medlemmar i CICAE  
 

Göteborg
Filmfestival 

En vit, vit dag
En kvinnas val

Little Joe
Självporträtt

Inland 
Daddy’s Girl

Utan er
Index

Berlin
Filmfestival 

Alltid Amber 
Gunda

Yalda- förlåtelsens natt
There Is No Evil

Cannes
Filmfestival 

Gagarine
Skies of Lebanon

Stockholm
Filmfestival 

Gunda
The Man who Sold His Skin

Tempo
 

Alltid Amber 
Idomeni

CPH: Dox
 

Bitter Love

Prisma
 

Flykten över gränsen

UEFF
 

Gagarine

IDFA
 

Bitter Love
Arica

Ur There is no evil av Mohammad Rasoulof.
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Våra stöd 
Folkets Bio erhåller ett årligt distributions- och visningsstöd från 
Svenska Filminstitutet. 

I stödet ingår:
 Distribution och visning av svensk och utländsk spelfilm, 
 svensk kortfilm, dokumentärfilm och barnfilm

 Import av kvalitetsfilm som breddar filmutbudet med hänsyn 
 till ursprungsländer och språkområden, genus och angelägenhet

 Organisation, administration, seminarier, utbildningar och 
     kommunikation 

Övriga stöd från Svenska Filminstitutet till film- och 
distributionsverksamheten är 

 Stöd för lansering av svensk film
     Titelbaserat stöd för lansering av svensk långfilm främst på 
     biograf. 

 Stöd för att arrangera Kortfilmsdagen 
     Folkets Bio har sedan tre år tagit över arrangörskapet för den 
     årliga Kortfilmsdagen.  

 Stöd för syntolkning och uppläst text 
 Stöd till biograferna söks av respektive biograf: biograf- 

     upprustning, publikarbete och visning av kvalitetsfilm. 

Extrastöd 2020 
Under 2020 har Folkets Bio fått del av Filminstitutets särskilda 
stöd med anledning av Covid-19 för distribution och visning 
samt intäktsbortfall

Från Nordisk Film & TV Fond 
Lansering av nordiska filmer och nordiska samproduktioner. 

Från Mediaprogrammet EU 
Distribution och lansering av europeisk långfilm  

Folkets Bios gemensamma fond för biografutveckling 
7%-fonden är en solidarisk fond som stöder avdelningarnas arbete med att utveckla och framtidssäkra sin 
verksamhet vilket samtidigt gynnar hela organisationen. När fonden bidrar till biografernas utveckling stärks också 
avdelningarnas förmåga att bidra tillbaka till fonden. Fonden finansieras genom att samtliga avdelningar betalar 
sju procent av intäkterna från öppna visningar av film. Fonden bekostar tekniksupport till avdelningarna, del av 
administrativa verksamhetschefstjänsten samt enskilda stöd till avdelningarna. Riksstyrelsen ska sträva efter att 
fondens målnivåer inte ska understiga 90 prisbasbelopp eller överstiga 150 prisbasbelopp. Det innebär att fonden 
inte bör understiga 4,3 milj kr. 

Vid årets början fanns i fonden 6,4 miljoner kr och vid årets slut 5 miljoner kr.

Kongressen har beslutat att avdelningarna inte behöver betala in till fonden under 2020 på grund av den pågående 
pandemin.

Under verksamhetsåret 2020 har medel betalats ut till: 
 Folkets Bio Växjö för ljudupprustning. 
 Folkets Bio Lund för nya kassadatorer, ny server till biograf Södran och inköp av nytt ljudsystem 

    (processor och slutsteg i Kino 1). 
 Folkets Bio Gyllboverket för självrisk vid ett projektorhaveri. 
 Folkets Bio Västerås för digitala affischtavlor och Veezi biljettsystem.
 Folkets Bio Umeå för möblering av foajé. 
 Folkets Bio Stockholm för inköp av nytt biljettsystem. 
 Folkets Bio Malmö för reparation av neonskylt och inköp av tre nya servrar. 
 Folkets Bio Jönköping för uppgradering av ljud. 
 Lönekostnader Administrativ verksamhetschef. 

Övriga kommentarer: 
I slutet av 2019 har Riksföreningen tillfälligt använt drygt 1,5 miljoner kr från 7%-fonden till lönekostnader. Under 
2020 återfördes 700 000 kr (45%) och enligt plan ska hela summan vara återbetald inom fem år.
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Här finns både ett automatstöd som bygger på antalet premiär-
visade icke-nationella europeiska filmer samt ett selektivt stöd 
som samordnas av internationella säljagenter och förutsätter 
ett visst antal medverkande distributörer från övriga europeiska 
länder. Stödets omfattning varierar från film till film. 
 
 
Teknisk samordning och biografteknisk 
kompetenshöjning 
Den rikstekniska supportgruppen  har bestått av fyra person-
er med  regional spridning från norr till söder. Gruppens uppdrag 
och mål är att kunna ge snabb hjälp och höja kompetensen på 
lokalavdelningarna som  i förlängningen ska kunna klara fler 
svårigheter själva. Genom rapportering ges en överblick av vilka 
tekniska problem avdelningarna har.

Tekniksupporten har bland annat handlat om problem med 
ljudanläggningar, projektorer, filmkopior, kringutrustning som 
dimmer och ljuskällor i salong och rådgivning kring biograf-
tekniska frågor. Rikstekniska supportgruppen ser också över 
framtida utvecklingsbehov och tekniska uppgraderingar på bio-
graferna. Under året har inplanerade  teknikträffar tvingats ställa 
in på grund av inställda nationella möten. Planen är att under 
2021 och framöver anordna minst fyra teknikträffar, två digitala 
och två i samband med nationella träffar. 
 
 
 
 

Ur En kolibris liv av Bora Kim.

Två sorgebesked 
Två av Folkets Bio långvariga medarbetare lämnade oss 
2020.

Bettan von Horn som varit med sedan starten och vars 
gärning för Folkets Bio, för kvalitetsfilmen i allmänhet och 
den svenska dokumentärfilmen i synnerhet är ovärderlig. 

Marie Strauss var vår filminköpare i över tjugo år. Som 
en av väldigt få kvinnliga inköpare på den internationella 
marknaden  gav hon den svenska biopubliken många 
oförglömliga filmupp levelser.

De lämnar ett stort tomrum efter sig och är djupt saknade.

Stipendier från Bettans fond  
Men Bettan von Horn lever vidare i Folkets Bio genom den fond 
som instiftades i samband med hennes pensionering 2017. 2020 
års stipendium delades ut på  Tempo Dokumentärfestival och 
Folkets Bio Stockholm och biografen Zita fick ta emot 30 000 
kronor för hängivet och dedikerat arbetet för dokumentärfilm 
på bio. Efter Bettans bortgång har hennes plats i stipendiejuryn 
ersatts av hennes dotter, filmregissören Lucia Pagano. 
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Medan den kommersiella filmen går ut i hundratals kopior på 
kort tid för att sedan försvinna helt, lever kvalitetsfilmen ett 
längre liv, där filmer kan vara ute på skolvisningar, temaveckor, 
filmklubbsvisningar och specialvisningar i åratal.

Även det mycket speciella året 2020 som helt präglades av 
covid-19 och stränga restriktioner och stängda biografer, 
visade filmlogistiken på att det var ett stort antal filmer ute från 
båge distributörernas backkatalog liksom premiärfilmerna. 
Branschen som helhet gjorde minst ett 60 % tapp men antalet 
titlar som var ute var i det närmaste samma antal som för 2019.

Filmlagret är ett rikstäckande filmlogistikbolag med boknings-, 
överförings- och faktureringssystem som används av ledande 
distributörer och filmskapare och såklart biograferna. Filmlagret 
har uppdaterad teknik, mångårig erfarenhet och stor kunskap av 
både distributörers och filmvisares behov och krav och fungerar 
som spindeln i nätet åt både distributörer och biografer och 
filmvisare. 

Sedan starten 2011 då 35mm var det rådande formatet har 
Folkets Bio utvecklat ett eget digitalt distributions system: Film- 
dist. Utrullningen av Filmdist påbörjades sommaren 2015. 

Filmlagret.se – Filmlogistik för kvalitetsfilm

EMILY BEECHAM, BEN WHISHAW, KERRY FOX, KIT CONNOR, DAVID WILMOT, PHÉNIX BROSSARD, SEBASTIAN HÜLK OCH LINDSAY DUNCAN 

FOTO MARTIN GSCHLACHT MANUS JESSICA HAUSNER, GERALDINE BAJARD CASTING JINA JAY, JESSIE FROST KLIPPNING KARINA RESSLER KOSTYM TANJA HAUSNER SCENOGRAFI KATHARINA WÖPPERMANN SMINK OCH HÅR HEIKO SCHMIDT 
LJUDTEKNIKER MALCOLM CROMIE LJUDDESIGN ERIK MISCHIJEW, MATZ MÜLLER LJUDMIX TOBIAS FLEIG EXEKUTIVA PRODUCENTER HEINRICH MIS, ROSE GARNETT, MARY BURKE, VINCENT GADELLE, MARINA PERALES MARHUENDA, MICHEL 

MERKT PRODUCENTER BRUNO WAGNER, BERTRAND FAIVRE, PHILIPPE BOBER, MARTIN GSCHLACHT, JESSICA HAUSNER, GERARDINE O’FLYNN REGI JESSICA HAUSNER

© COOP99 FILMPRODUKTION GMBH / LITTLE JOE PRODUCTIONS LTD / ESSENTIAL FILMPRODUKTION GMBH / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE 2019

AUSTRIAN FILM INSTITUTE, FISA – FILM INDUSTRY SUPPORT AUSTRIA, ORF (FILM/TELEVISION-AGREEMENT), FILMFONDS WIEN, LAND NIEDERÖSTERREICH, BBC FILMS, BFI, BAYERISCHER RUNDFUNK, ARTE, 
MEDIENBOARD BERLIN BRANDENBURG, EURIMAGES PRESENTERAR

EN COOP99 THE BUREAU OCH ESSENTIAL FILMS PRODUKTION
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"HAPPINESS IS A BUSINESS" 

AV JESSICA HAUSNER 

THERE
IS NO
EVIL

EN FILM AV MOHAMMAD RASOULOF

EHSAN MIRHOSSEINI  SHAGHAYEGH SHOURIAN  KAVEH AHANGAR  ALIREZA ZAREPARAST  SALAR KHAMSE 
MOHAMMAD VALIZADEGAN  MAHTAB SERVATI  MOHAMMAD SEDIGHI MEHR  JILA SHAHI  BARAN RASOULOF 

FOTO ASKHAN ASKHANI KLIPPNING MOHAMMADREZA MUINI  MEYSAM MUINI MUSIK AMIR MOLOOK POUR 
PRODUKTIONSDESIGN SAEED ASADI PRODUCENTER KAVEH FARNAM  FARZAD PAK  MOHAMMAD RASOULOF 

MANUS OCH REGI MOHAMMAD RASOULOF SVENSK DISTRIBUTION FOLKETS BIO

VINNARE  AV  GULDBJÖRNEN  VID  BERLIN  FILMFESTIVAL  2020

SADAF
ASGARI

BEHNAZ
JAFARI

BABAK
KARIMI

MANUS OCH REGI Jon Blåhed   FOTOGRAF OCH KLIPPARE Jimmy Sundin
PRODUCENTER Andreas Emanuelsson och Tony Österholm   ORIGINALMUSIK Kali Malone   LJUDDESIGN Tony Österholm 

PRODUKTIONSDESIGN Emma Skoog   KOSTYMDESIGN Viktoria Mattila   MASKDESIGN Kassandra Muñoz Godocito   

PRODUCERAD AV Iris Film AB   I SAMPRODUKTION MED Filmpool Nord   I SAMARBETE MED SVT   MED STÖD AV Region Norrbotten
och Svenska Filminstitutet   FILMKONSULENT Helen Ahlsson

Producerad inom ramen för MOVING SWEDEN

BASERAD PÅ ROMANEN  
INLANDET AV Elin Willows

Ann Petrén Albin GrenholmIrma von Platen Eva Melander
Folkets Bio presenterar

folketsbio.se

För biografer erbjuds följande tjänster:  
 Bokning av film från Sveriges ledande distributörer av 

     kvalitetsfilm.  
 Digitala boxar för att ta emot filmer per digital fil.  
 Support längs hela kedjan från bokningstillfället, filmutskick, 

     affischutskick och fakturering. 

För distributörer erbjuds:  
 Hantering av filmbokning till biografer och visningsställen i 

     ett väl utformat system som inkluderar kontaktregister till i 
     stort sett alla Sveriges biografer och visningsställen. 

 Hantering och leverans av film i anpassat format: DCP, Twix, 
     DVD och digital filöverföring.  

 Hantering, lagring och leverans av affischer till biografer.  
 Fakturering med direkt koppling till FKBs rapporter och 

     hantering och support till biografer och visningsställen i 
     fakturafrågor. 

Idag är Filmdist installerat på närmare 300 biografer. 

TriArt, Nonstop Entertainment, Noble, Scanbox, BUFF, Biograf- 
centralen, FilmCentrum, Plattform och Doclounge är några av 
kunderna som tillsammans med Folkets Bios egen distribution 
är anslutna till Folkets Bio Filmlager. 
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Filmlagret.se – Filmlogistik för kvalitetsfilm

Hagabion Göteborg.

Publikprojektets mål och syfte var att stärka relationen mellan 
biografen och publiken.  Pandemin gjorde att många av de pro-
cesser som påbörjats fick ett tvärt slut. Samtidigt fick biograferna 
under pandemin stark bekräftelse från publiken som visade sin 
solidaritet på alla de sätt som fanns till hands. Publikprojektet 
sammanfattades i en omfattande rapport som samtidigt fung-
erar som en handbok för framtida biografutveckling.

Såväl öppna som stängda biografer har under hela året upprätt-
hållit en kontinuerlig kontakt med publiken, och biografernas 
sammanfattningar vittnar om en ömsesidig längtan efter att åter 
få slå upp biografdörrarna och släppa in biobesökarna.
 
 
FRÖLUNDA
Vi öppnade i mitten av januari 
med som vanligt stora för-
hoppningar om ett bra filmår. Men det kom färre och färre till 
salongen på grund av rädslan för att bli smittad och restriktio-
nerna som folkhälsomyndigheten gick ut med. Vi slutade helt att 
visa film i början av april, då vår publik började bokade av sina 
biljetter, trots att vårt program sträckte sig slutet av april. I sep-
tember öppnade vi försiktigt upp igen, med max 45 biljetter per 
föreställning, men tvingades stänga igen den 11 november. 
Under året uppdaterade vi ljudet i salongen med ekonomisk 
hjälp från SFI och 7%-fonden. 

GÖTEBORG
Hagabion
Året började med en traditionsenlig visning av 
Fanny och Alexander på Trettondedagen och ett 
samarbete med Göteborg Film Festival i januari. 
8 mars uppmärksammades med en välbesökt 
förhandsvisning av En kvinnas val. När 50-per-
sonersreglen infördes i slutet av mars stängde 
bion och medan personalen var korttidspermitterade passade 
föreningen på att rusta upp foajén. I september öppnade vi igen 
med begränsat antal biljetter och nya trygghetsåtgärder på 
plats. Under hösten hade vi en lyckad premiär med regissörs-
besök av Göteborgsfilmen Are We Lost Forever, men avstod 
i övrigt från evenemang och publiksamtal. När de allmänna 
råden skärptes i slutet av november stängde vi för resten av året. 
Under hela året har vi fått väldig fin respons från publiken som 
peppat oss och köpt presentkort eller stödmedlemskap. Mest 
populärt har som vanligt varit våra återkommande serier med 
franska, spanska och tyska filmer samt vårens eftermiddagsvis-
ningar med Filmsamtal & Fika och Småfolkets Bio för den yngsta 
publiken. 

Biografen och publiken – en kärlekshistoria

Aftonstjärnan
Under de öppna perioderna visade vi film 
måndagar och tisdagar samt barnfilm cirka 
en gång i månaden på söndagar. På grund av 
pandemin stängdes biografen i april. Vi öpp-
nade igen i slutet av augusti med 50 platser 
men stängde biografen igen den 25 november. 2020 fick vi en 
ny internetuppkoppling för Movietransit och ett nytt ”Surround-
ljud” monterades in i salongen. Caféverksamheten innan film-
erna har som vanligt varit mycket populär.  Barnverksamheten 
på söndagarna med både filmverkstad, måleriverkstad och 
teknikverkstad har varit välbesökta och är väldigt uppskattade, 
liksom matinéföreställningarna för pensionärsföreningar. Sa-
marbetet med Göteborgs konserthus har fortsatt men på grund 
av omständigheterna hann vi bara med en konsert under våren 
och de inplanerade för hösten fick ställas in.  

Angered
Angereds Bio har under året haft ett gott samar-
bete med Göteborg Film Festival och visat film 
under barnfilmfestivalen Prisma. Vi har även 
gjort en satsning på finsk film och producerat 
ett separat programblad som delats ut till finska 
föreningar i närområdet.  I samråd med Kul-
turhuset Blå Stället hade biografen ett extra långt sommaruppe-
håll och stängde sedan ner tills vidare i november månad. 
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JÖNKÖPING

JÖNKÖPING
Året började med fina besökssiffror. Sen 
kom pandemin och verksamheten drog 
succesivt ner på antalet besökare per vis-
ning innan den helt stängde i november. 
Men vi har trots det hunnit med en hel del. Under våren hade vi 
tre specialvisningar på helgkvällar och visade Guldbagge- och 
Oscarsnominerade filmer. I samband med visningarna bjöds 
publiken på tilltugg. Vi har även haft besök av regissörer och 
skådespelare och haft samtal i anslutning till filmerna Alltid 
Amber och Inland. Vid visningen av Arne Alligator anlitades 
Teaterstickorna för att medverka med sång och vi har haft två 
samarbeten med Jönköping Qom Ut. Planer fanns på ytterligare 
extravisningar och samarbeten, men dessa har fått skjutas på 
framtiden med anledning av rådande situation. Under året har 
lokalerna rustats upp med nytt ljud och föreningens medlem-
mar har hjälpts åt att måla om i vår foajé. 

Medlemskväll på Folkets Bio Jönköping.

LULEÅ
Folkets Bio Luleå öppnade 
årets första månader med 
rekordförsäljning och siffrorna 
såg mycket lovande ut. Men 
så kom pandemin. Besökarantalet rasade, skolbiovisningar och 
uthyrning ställdes in. Under våren tog vi ett krafttag och ställde 
om för konceptet Jukeboxbio, där vi öppnade för publiken att 
med minimum 10 personer boka privata visningar. Det blev 
en arbetsintensiv period då covidanpassningen bland annat 
betydde städning inför varje visning samt investeringar för att 
coronasäkra biografen. När höstsäsongen drog igång pekade 
besökssiffrorna uppåt igen och vi började få hopp om att det 
värsta var över. Så var icke fallet och i november fick vi stänga 
biografen. Under stängningen ägnades kraften åt att se över 
biografens behov av upprustning. En ansökan om finansiering 
avseende ny projektor till samt nya stolar har lämnats in. Vi har 
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Jan Troell på besök på Kino i Lund.

även tagit alla tillfällen i akt att söka covid-stöd, vilket resulterat 
i fina bidrag från Sparbanken Nord, Luleå Energi, Galären, SFI, 
Kulturrådet, Boverket samt Luleå Kommun. Fina samarbeten 
med bland annat Tjejjouren Luleå, Fältbiologerna och Navet 
bidrog till att få publik till biografen under året och upprättade 
nya kontakter utöver de redan inarbetade. 

 
LUND
2020 började bra, januari och febru-
ari var rekordmånader publikmässigt 
och vi inledde en Jan Troell-serie där 
regissören själv gästade oss för uppskattade samtal med publik-
en. Vi planerade också att genomföra ett bioabonnemangstest 
för en yngre publik under våren men fick tyvärr ställa in på grund 
av pandemin. Vi beslöt oss tidigt för att försöka hålla biografen 
öppen så mycket det gick och Kino var faktiskt igång hela året 
förutom ett par veckor kring midsommar, medan salong Södran 
varit stängd.

Mycket arbete har lagts på att följa restriktioner och skapa 
trygga visningar för vår publik, som i gengäld tackat oss ofta 
och innerligt för att vi hållit öppet trots förutsättningarna. Pro-

gramarbetet har varit en särskild utmaning med många flyttade 
och inställda premiärer, men med hjälp av nysläppta klassiker, 
förhandsvisningar och regibesök när det gått, har det ändå fun-
nits en hel del spännande att ta del av för alla filmintresserade 
Lundabor. För det är tydligt att den gemensamma kärleken för 
filmkonsten och biokulturen inte har avtagit, snarare tvärtom, 
och det är den vi bygger vidare på i relationen till vår publik 
framöver.

 
MALMÖ
Panora huserade ett flertal 
filmfestivaler, bland annat BUFF, 
MAFF & Nordiskt Panorama 
(samt våra egna festivaler 
SMUFF, Malmö Queer Film Fes-
tival och ett filmprogram under 
Malmö Pride). I samarbete med 
Malmö Stad och andra aktörer hölls 60 skolbiovisningar och 
vi genomförde ett 80-tal Film och Samtal/paneldebatter, flera 
med regissörsbesök (ofta online). Specialvisningar av Ny Finsk 
Film, japansk animé, indisk film, klassiker, temaevent inför USA-
valet, visningar av Bortom det synliga -  filmen om Hilma af Klint 

Panora i Malmö.
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i samarbete med Moderna Muséet och uppmärksammande av 
FN-dagarna med film och samtal om bland annat barnkonven-
tionen, postkolonialism och afrofobi. Vi samarbetade med sam-
tliga nationella minoritetsgrupper, bortsett från tornedalingar, 
samt urfolkens språk och kultur med 32 föreställningar. Under 
de perioder biografen var stängd arrangerades konstutställn-
ingar, installationer och performance i övre foajén för publik på 
gatan och online. Via länkar från hemsidan kunde publiken köpa 
biljetter till strömmade repertoarfilmer i samarbete med olika 
distributörer. Vi genomförde även ett omfattande arbete med 
inköp, uppgraderingar och installationer inom samtliga om-
råden i verksamheten, primärt inom den digitala tekniken. 

 
MÄRSTA
Den nu nedlagda avdelningen i Märsta Biokällan hade sin sista 
visning den 2 februari 2020.  

 
STOCKHOLM
Vi startade året med ambitionen 
att uppnå en jämställd repertoar 
”50/50 by 2020” men nådde inte 
riktigt ända fram, mycket på 
grund av att pandemin kastade 
om och sköt fram många titlar. 
Ambitionen ligger dock kvar. Vi lanserade också nya koncept-
visningar som ”Secret Cinema” tillsammans med Bongo Bar & 
Kök, våra gäster löser biljett till en hemlig förhandsvisning som 
avnjuts med ett glas från restaurangen. ”Klassiker på Zita” där vi 
varje måndag kurerar ett program där publiken får återuppleva, 
eller upptäcka, några av filmhistoriens största filmer. Tillsam-
mans med teaterkollektivet PotatoPotato genomförde vi för 
första gången en interaktiv filmvisning med liveteater i salongen. 
Vi inledde också ett nytt samarbete med Stockholms Samiska 
Förening med ambitionen att visa film med samiskt tal. Zita stod 
även värd för 9 filmfestivaler. När begränsningarna kring antal 
besökare inträdde fick vi börja tänka mer digitalt. Att kunna 
erbjuda filmvisningar via Draken Film har varit mycket uppskat-
tat. Stort stöd från våra besökare har vi fått via omfattande köp 
av presentkort och Zita-vänskap. Med stöd av SFI genomförde 
vi en efterlängtad uppfräschning av vår entré – lagad baldakin, 
ommålad foajé och ny belysning ger ett helt nytt skimmer åt den 
första anblicken våra gäster får av Zita

 

TOLLERED
Vi inledde visningsåret i januari med 
en nästan utsåld föreställning av 
Parasit som vi redan visat under 
julen. Under Göteborg Filmfestival 
var vi en av satellitbiograferna som 
fick möjlighet att visa invigningen, 
invigningsfilmen Psykos i Stockholm 
samt fyra andra filmfestivalsfilmer med tillhörande strömmade 
samtal från biograf Aftonstjärnan. Februari fortsatte strålande 
med 29 föreställningar på lika många dagar och under de tio 
första dagarna av mars hann vi med 12 föreställningar innan 
pandemin slog till på allvar. Sedan följde avbokningar av biljetter 
i en rasande takt och från och med april valde vi att sälja högst 
12 biljetter till varje föreställning och skar ner antalet föreställ-
ningar kraftigt. Den ordinarie höstsäsongen inledde vi i slutet 
av augusti och pandemiläget såg först något ljusare ut, vi drog 
bland annat igång stickbio och fredagsbio igen, men sedan kom 
ökade krav på restriktioner och från mitten av november beslöt 
vi stänga ner bion tills situationen förändras. År 2020 visade vi 
totalt 60 filmer från 18 olika länder. Genom vår blandade reper-
toar vill vi erbjuda en motvikt till det likriktade utbud som de 
stora biografkedjorna står för.  
 

UMEÅ 
Folkets Bio Umeå hade 2020 öppet två 
olika perioder under totalt 26 av årets 
53 veckor. Under båda perioderna 
ordnades repertoar-, klassiker-, skol-
bio- och Ny Finsk Film-visningar. Under 
januari-mars genomfördes även den 
årliga temahelgen kring 8 mars, I kvinn-
lig regi. Temahelgen hade flera regissörsbesök och samtal, bland 
annat förhandsvisning av Charter med besök av Amanda Kernell, 
Psykos i Stockholm med Maria Bäck och work in progress med 
Liselotte Wajstedt om Tystnaden i Sapmi. Under höstens öppna 
period, augusti-november, genomfördes den nystartade Asiatiska 
Filmfestivalen som med säte i Stockholm ordnade visningar i 
flera städer. Biografen besöktes också av medverkande i Alltid 
Amber under Umepride och ordnade förhandsvisning av Inland 
med regissör Jon Blåhed och skådespelare på plats. Verksam-
hetsåret avslutades med Umeå Europeiska Filmfestival, där de 
fysiska visningarna ställdes in med kort varsel och en digital 
hybridversion av festivalen genomfördes. Det digitala utbudet 
utgjordes av utvalda internationella långfilmer, branschdag 
samt de regionala produktionerna som tävlade om festivalens 
stipendium Storspoven. 
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UPPSALA
2020 började 
mycket bra för 
Fyrisbiografen 
med flera starka filmer på repertoaren och många besökare. 
Bion fortsatte med de omtyckta och välbesökta serierna Doku-
måndag, Frukostbio, Stickbio, Klassikervisningar, Hundbio och 
Hemliga visningar. I och med pandemins intåg i mars störtdök 
besökssiffrorna. Biografen vidtog åtgärder för att minimera 
smittspridning i lokalerna, och höll öppet som vanligt fram till 8 
maj. Under april och maj introducerades konceptet Jukeboxbio, 
där små slutna sällskap kunde hyra salongerna för privata vis-
ningar av bioaktuella filmer. Konceptet blev mycket uppskattat. 
I juni påbörjades en sedan länge planerad renovering av bio-
graflokalerna, med bland annat byte av ventilationssystem och 
el, nya ytskikt i foajén, nya toaletter och bättre tillgänglighet. 
Renoveringen bekostades av hyresvärden, och blev efter en del 
förseningar tillslut färdig i november. På grund av den då ökande 
smittspridningen kunde Fyrisbiografen ändå inte öppna som 
planerat, utan höll stängt även resten av året. 

Foajén på Fyris i Uppsala.

VISBY
Under våren, fram till mitten av mars, 
visade vi film tre gånger i veckan och 
hann med både sportlovsmatiné och ett 
par Live på Bio-föreställningar. Därefter 
fick vi stänga biografen. Vi öppnade igen 
i början av oktober och hann med 13 
föreställningar totalt innan ”andra vågen” av pandemin slog till 
och återigen tvingade oss att helt stänga biografen. Eftersom 
de flesta i personalen tillhör riskgruppen 70+ har vi tyvärr inte 
kunnat genomföra några evenemang. Däremot valde vi att 
visa gamla stumfilmsklassiker som var public domain (får visas 
utan tillstånd) i TV:n som står i skyltfönstret som vetter ut mot 
Adelsgatan. Mycket populärt! För att behålla kontakten med 
publiken har vi varit extra aktiva i sociala medier. Efter ett längre 
förberedelsearbete under 2019 färdigställdes vid ett möte i mars 
2020 underlaget för funktionsanpassning av biografen. Arbetet 
fortgår.



22 | Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2020

Filmvisning i skyltfönstret på Folkets Bio Visby.

VÄSTERÅS
Precis som för andra biografer har 
pandemin haft stor påverkan på 
Elektra. Men i stället för att stänga 
har Elektra valt att fortsätta visa 
film, om än i mindre utsträckning. 
Att biografen haft öppet har också visat sig vara uppskattat av 
den publik som kommit. Enligt restriktionerna från Folkhälso-
myndigheten har biografen vidtagit åtgärder som att periodvis 
halvera antalet visningar, sprida ut publik och införa strängare 
städrutiner. Elektra brukar genomföra ett stort antal evenemang 
varje år, av förklarliga skäl gick det endast att ha färre och mind-
re arrangemang 2020. I samband med att verksamheten dragits 
ned har de anställda permitterats på deltid. Elektra har varit 
med i Folkets Bios publikprojekt, som avslutades i början av 
2020. Föreningen jobbar vidare med de olika förslag som kom-
mit upp, som att jobba mer med sociala medier och uppdatera 

nyhetsbrevet. Planer inleddes även på att bygga om kaféet som 
Elektra driver utanför biosalongerna. Målet är att få till en trev-
ligare mötesplats med starkare filmfokus. Tanken är att det nya 
kaféet ska bli klart till hösten 2021.

 
VÄXJÖ
Filmåret började precis som vanligt för 
Folkets Bio Växjö, och i februari kom årets 
höjdpunkt – vi fick sätta UTSÅLT på dörren. 
Samtliga 234 platser var besatta när Min 
pappa Marianne hade premiär. Extra glada 
var vi att Ann-Christine Ruuth (verklighetens Marianne) valt att 
komma till oss den kvällen. Sen började nedgången. Minsknin-
gen blev markant i mitten av mars och från 1 april låste vi Pal-
ladiums dörrar. Vi öppnade igen i augusti och sedan dess har 
det rullat på med olika publikbegränsningar. I september firades 
att biografen Palladium fyllde 95 år med 50 personer i salongen 
och en gratisvisning av, vad annars, Cinema Paradiso. När antalet 
krymptes till åtta slutade vi med specialvisningar som stickbio, 
frukostbio och musikframträdanden till filmerna och fortsatte 
med enbart ordinarie visningar. Men vad som förutom pande-
min dominerat året är stödet från publiken. Det är härligt stort. 
Att vi fortsätter visa film är uppenbarligen till lycka för många 
Växjöbor. Och därmed för oss.

Visning av Min pappa Marianne på Folkets Bio i Växjö.
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ÖSTERSUND
Det första kvartalet av året 
visade på mycket goda 
förutsättningar att, likt de gångna åren, öka såväl antalet 
föreställningar, besökare och omsättning. Men vi beslutade att 
hålla Bio Regina stängd från slutet av mars och över sommaren 
och i slutet av november stängde vi igen. Trots det har vi under 
året sett ljusglimtar där alla biografens stolar och fler därtill blev 
sålda till personer som värnar om Bio Regina. Många visade stor 
uppskattning när vi öppnade i augusti, då vi också såg att anta-
let biobesökare ökade vecka för vecka. Vi arrangerade Oscars-
filmfestival, Sportlovsbio och Höstlovsbio. Vi visade filmer på 
Östersund Pride, bland annat Alltid Amber med lyckat besök av 
Amber och Sebastian. Samtalet live-streamades också. Besöken 
av regissörerna Jon Blåhed (Inland) och Björn von Sydow (Tiny 
Tim – King for a day) drog också stor publik. Det råder inga tvivel 
om att vår biograf är ett uppskattat inslag i Östersund och i våra 
besökares liv. 
 

Bio Regina i Östersund.

ÖSTRA VEMMERLÖV, 
GYLLEBOVERKET
Det blev ett annorlunda år, men 
vi försökte hålla fanan högt och 
köra på så mycket vi kunde. Vi 
fick skjuta upp öppnandet, vår 
första visning blev först i juli, 
men inför sommaren byggde 
vi en temporär biosalong i vår stora hangar med en lånad liten 
projektor. Salongen hade 70 platser och tog in max 35 besökare. 
Vi fick en fin neonskylt att sätta upp utanför och ärvde ett gäng 
stolar från Scalabiografen i Sölvesborg. Det var oerhört upp-
skattat bland våra besökare som kände att de kunde dela en film-
upplevelse men ändå hålla tryggt avstånd i ett luftigt rum. Det 
blev slutsålt flera gånger, vilket var peppande.  När det blev för 
kallt under hösten flyttade vi in i vår ordinarie salong med 50 
platser och tog in max 20 personer. Vi fortsatte visa film varje 
söndag. I oktober visade vi Inland och hade regissören Jon Blåhed 
på besök. När restriktionerna skärptes hade vi inte råd att ha 
öppet längre men fortsatte med interna träffar där vi tittade på 
film som inspiration och inför kommande programsättning. Det 
gick också att stödja biografen genom att se streamad film på 
Draken Film. 
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FÖRENINGENS MÅL OCH SYFTE ANGES I STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FOLKETS BIO

MEDLEMMAR AVDELNINGAR KONGRESS RIKSSTYRELSEorganiserade i

Har egna styrelser

Kan ha 
kompletterande 

stadgar

Kan ha anställda

Driver biografer

Visar film

BOLAGSSTYRELSER

FOLKETS BIO AB 
Filmdistribution 
Filmpedagogik

FB FILMLAGER AB

 
RIKSFÖRENINGENS 

KANSLI

utser 
delegater till

Samverkar

som väljer

AU

Riksstyrelsen ansvarar för att 
kongressbeslut verkställs i hela 

organisationen och att verksamheten 
uppfyller föreningens mål och syfte.

Styrelse för Riksföreningen Folkets Bio, 
vald på kongressen i april 2020: 
Ordförande: Petter Forkstam 
Vice ordförande: Florence Sisask 
Ledamöter:  
Ramon Reissmüller (ansvarig 7%-fonden/rikstekniska gruppen) 
Sofia Walan (personalansvarig) 
Pontus Paulin Hugo (sekreterare/strategigruppen) 
Ida Strid (suppleant/strategigruppen)

 
Revisorer 
Patrik Löfving, auktoriserad revisor 
Kerstin Klingmann, sakrevisor 
Laila Hammare, suppleant auktoriserad revisor 
Fredrik Jönsson, suppleant sakrevisor

Styrelse Folkets Bio AB:  
Petter Forkstam, Florence Sisask 
 

Styrelse Folkets Bio Filmlager AB:  
Petter Forkstam, Florence Sisask

 
Riksstyrelsens sammanträden 
Under föreningens verksamhetsår (sedan kongressen 2020) har 
riksstyrelsen haft 13 styrelsemöten: 20 augusti 2020 (konstituer-
ande möte), 29 april 2020, 13 maj 2020, 25 maj 2020, 24 juni 2020, 
21 augusti 2020, 19 september 2020, 17 oktober 2020, 11 decem-
ber 2020, 14 januari 2021, 6 februari 2021, 6 mars 2021 och 16 
april 2021.

Organisation
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Styrelsen har haft ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, 
bestående av Petter Forkstam, ordförande, Florence Sisask, vice 
ordförande, och Ramon Reissmüller. Arbetsutskottet har haft nio 
möten: 8 juni 2020, 29 juni 2020, 20 augusti 2020, 7 september 
2020, 5 oktober 2020, 23 november 2020, 18 januari 2021, 22 
februari 2021 och 29 mars 2021. 

Valberedning  
Följande personer har suttit i valberedningen under verksam-
hetsåret: Mathias Rost, Andrina Eriksson och  Olle Agebro 
 
 
Revisorer 
Revisorer för verksamhetsåret har varit Patrik Löfving (auktorise-
rad revisor) och Petter Forkstam (sakrevisor) och Fredrik Jöns-
son (sakrevisorssuppleant). 
 
 
Anställda Riksföreningen Folkets Bio 
Riksföreningens kansli och Folkets Bios filmdistribution, 
Stockholm 
6,5 årsverken som arbetar med föreningsadministration, ekonomi, 
samordning och stöd till biograferna, kommunikation samt 
inköp och distribution av film: 
Oscar Eriksson 
Anna Josefsson 
Katrina Mathsson 
Agneta Mogren 
Hanna Sersam (mammaledig) 
Rose-Marie Strand 
och Amelie Svenstedt (vikarie svensk kortfilm)

Samtlig personal var korttidspermitterad 60% 16 mars till 15 juli. 
Efter semestrarna var Anna Josefsson och Agneta Mogren kort-
tidspermitterade till 7 augusti. 
 
 
Filmpedagogerna, Göteborg 
4,25 årsverken som arbetar med filmpedagogisk verksamhet: 
Linnea Fant  
Fredrik Holmberg 
Johan Holmberg 
Mikael Kowalski 
och Julia Lagergren

Filmpedagogerna 60% till 14 aug och 40% till mitten av sept 
Johan permitterad 60% 1 nov – 31 dec.

 

Anställda Folkets Bio Filmlager AB 
2,9 årsverken som arbetar med filmbokning, filmhantering, 
logistik och fakturering: 
Simon Broman 
Jesper Furu 
Johannes Nutti Lampa 
och Marie Öhgren

Samtlig personal var  korttidspermitterade 40% 1 april – 31 au-
gusti (med undantag för semester) samt 20% 1 – 30 september
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BILAGOR: ÅRSREDOVISNINGAR
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BILAGOR: ÅRSREDOVISNINGAR
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