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Två syskonsjälar gör en gemensam resa genom den franska lands-
bygden för att skildra människors liv och öden med hjälp av en 
mobil fotoautomat.

Vinnare av Golden Eye Documentary Prize, Cannes 2017. 
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Utveckling, satsning och nyheter
Är det den mest magiska, drabbande och självutveck
lande konstformen som finns? Alltså filmen. Kombina
tionen av bild, ljud, ord som talar bokstavligen till alla 
våra sinnen – den är svår att motstå. Varje eftermiddag 
på väg hem från förskolan frågar min 4åring med stilla 
förhoppning i rösten: ”Ska vi titta på film idag?”

Barnets universella längtan att ryckas med in i historier 
om sig själv och om andra kommer inte bli mindre. De 
rörliga bildernas kraft är så stark så längtan efter, eller 
rättare sagt behovet av, att upptäcka nya och gamla 
världar kommer bestå och vi kommer fortsätta vilja 
träna våra sinnen.

Folkets Bios position som Sveriges enda kvalitetsfilms
kedja står stadigt fast då vi ser biografer, egen import 
och distribution av film i alla format och genrer som en 
helhet där alla delar berikar varandra. Den roligaste 
läsningen i den här verksamhetsberättelsen är avdel
ningarnas egna texter om höjdpunkter under 2018. 
Fyrisbiografen i Uppsala vinner pris efter pris, nu senast 
Europa Cinemas Innovation Prize – otroligt hedrande, 
och inspirerande för andra Folkets Bioavdelningar. 
En annan prisbelönt avdelning var Östersund som blev 
utsedd av Biografcentralen till Årets Barnbio för sitt 
mångåriga arbete och starka engagemang för att ge 
barn och unga stora filmupplevelser – en sann förebild. 

Extra roligt är också att en ny avdelning bildades: 
Folkets Bio Märsta, som driver biografen Biokällan. 
Folkets Bio Växjö har under året tagit över hela driften 
av biografen Palladium med ökning av både antal 
filmer och besökare. Folkets Bios 16 lokalavdelningar 
som ansvarar för 19 biografer med 30 dukar är helt 
beroende av det brinnande engagemanget hos såväl 
personalen som de många ideellt arbetande med
lemmarna. 

Under året hade över 60 filmer distribuerade av Folkets 
Bio premiär på biograf och i andra visningsfönster – 
svensk och importerad långfilm, kortfilm och nydigita
liserade filmer. I det svenska filmlandskapet är vi ju också 
extra unika när det gäller både film för barn och unga 
och att visa kortfilm. Förutom nyproducerad svensk 
barnfilm, tillgängliggör vi både barnfilmsklassiker och 
nya filmer från andra länder för barn och unga. På kort
filmssidan har vi presenterat ett tjugotal nya svenska 
kortfilmer för publiken. Under året tog vi också över 
ansvaret för den nationella Kortfilmsdagen från Svenska 
Filminstitutet. 

Jag vill här också nämna två andra satsningar som har 
slagit väldigt väl ut. Vi har investerat för utveckling och 
framtidssäkring i vårt bolag Folkets Bio Filmlager. Film
lagret i Malmö säkerställer att vi och många andra 
filmdistributörer får ut våra filmer. Vi har installerat 
mottagningsenheter på fler biografer, så nu är 260 bio
grafer i hela landet utrustade med vår teknik. En annan 
stor satsning under rösträttsjubileumsåret 2018 var det 
ambitiösa demokratiprojektet ”Röst”, som vi gjorde 
med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och i sam
arbete med Sveriges Television och Svenska Filminstitutet. 
Åtta specialframtagna nya kortfilmer visades fram till 
valet i september vid 270 tillfällen, varav de flesta med 
efterföljande samtal. 

Å hela styrelsens vägnar vill jag varmt tacka för allas 
insatser som gör att publiken har fått möta angelägen 
film som bekräftar och utmanar. Läs hela verksamhets
berättelsen och gläds och inspireras!

Eric Sjöström 
Ordförande Riksföreningen Folkets Bio

Ur Tornet av Mats Grorud.
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Utveckling, satsning och nyheter Folkets Bios verksamhetsår 2018

Ur And Breathe Normally av Isold Uggadottir.

Folkets Bio mål och vision är att alla människor i Sverige 
ska ha tillgång till ett brett och kvalitativt utbud av film 
som speglar världen ur en mångfald av perspektiv. Vår 
omfattande verksamhet står på flera ben, som tillsam
mans bidrar till att diversifiera filmutbudet på biograf 
och i andra visningsfönster. Genom att använda bio
grafen som en mötesplats för samtal och debatt vill vi 
med utgångspunkt i filmen bidra till ökad medvetenhet 
och inlevelse och deltagande i det offentliga rummet.
Riksföreningen Folkets Bio är en partipolitiskt obunden 
ideell kulturförening. Föreningens medlemmar tillhör 
både Riksföreningen och någon av de 16 lokalavdel
ningarna. 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 ut
veckling 

•	 inköp och distribution av kvalitetsfilm 

•	 support till och utbildning av medlemmar och avdel
ningar 

•	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

Folkets Bio driver 20 biografer som utgör Sveriges enda 
kvalitetsfilmskedja. Vi har egen import och distribution 
av film i alla format och genrer. Engagemang, rep
resentation och mångfald är ledord i Folkets Bios 
verksamhet. 
 
Distribution, visning och spridning
Att erbjuda publiken ett brett filmutbud är Folkets Bios 
grundpelare. 2018 hade 62 filmer premiär på biograf och 
i andra visningsfönster – svensk och importerad långfilm, 
kortfilm och nydigitaliserade filmer. 2018 visade tydligt 
att kvalitetsfilmen står inför nya utmaningar, med en 
ökad kommersialisering av biografmarknaden och stor 
konkurrens från de kommersiella streamingtjänsterna.
Det framgångsrika publikarbetesprojektet på vår bio
graf i Uppsala har visat hur grundläggande det är för 
både distributör och biograf att ha kunskap om publiken. 
Varje film måste visas utifrån sina egna förutsättningar 
och få möjlighet att nå sin specifika publik. 

Ett belysande exempel är Händelser i Ydre. Filmen hade 
sin urpremiär i Ydre med regissörerna och filmens huvud
personer närvarande och folk gick verkligen man ur huse 
för att se filmen. Flest visningar av filmen var i orterna 
runt omkring i Östergötland med omnejd, vilket visar 
hur stort behovet är att få se filmer om den egna verk
ligheten. Lokala kändisar saknades inte heller. Självaste 
Hästmannen kom till premiären!

Ett viktigt mål är att tillgängliggöra filmerna på så 
många platser som möjligt. Dialogen mellan distribu
tion och biograf är en förutsättning för att lyckas få 
publik till filmer som alla inte omedelbart känner igen. 
I storstäderna är det stora problemet att filmerna får 
för få visningstider och tas bort väldigt snabbt från bio
graferna. Folkets Bio lägger stort fokus på att ge film
erna en så optimal filmsättning som möjligt. 

Kringarrangemang, regissörs och skådespelarbesök 
och publiksamtal har blivit allt viktigare i synnerhet i 
samband med de svenska filmerna. Nahid Persson (An-
ders, jag och hans 23 andra kvinnor), Anna Eborn (Lida), 
Marcus Lindeen (Flotten) och Ingrid Ryberg (En armé 
av älskande) har alla rest runt och träffat publik på bio
grafer i hela landet.

Antalet nordiska samproduktioner har ökat markant. 
Norsk/svenska Vad ska folk säga och Tornet, dansk/
svenska Charmören och Agatha – granndetektiven 
samt isländsk/svenska And Breathe Normally hade 
premiär 2018, samtliga med regissörerna närvarande 
vid premiär och publikmöten.
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”Agnès Varda” besöker Regina Folkets Bio i Östersund. Ardalan Esmaili på Göteborg Film Festival med Sofia Olssons pris.

Det svenska filmutbudet på bio och i alla övriga visnings
fönster domineras av film från ett enda av världens 
många filmproducerande länder. Folkets Bio strävar 
efter att presentera filmer med olika geografiska ur
sprung och från en bredd av språkområden, filmer som 
speglar människor och liv från samhällets alla delar. I en 
turbulent värld med ökande sociala klyftor och främ
lingsfientlighet är behovet större än någonsin av filmer 
som åskådliggör och berättar om vår samtid och hela 
vår värld. Vi hittar debutanterna, filmarna som förnyar 
filmspråket och arbetar för att uppnå ett jämställt och 
representativt filmutbud. De flesta filminköp görs på 
de internationella Afestivalerna i Cannes, Berlin och 
Toronto, vid besök på nationella filmdagar över hela 
världen och genom långsiktiga internationella sam
arbeten. 

En viktig del av distributions och visningsarbetet är 
att hitta samarbetsparter som sprider information 
och medverkar vid visningar. För att ge visningarna en 
inramning ordnas olika former av arrangemang på bio
graferna, inte sällan med mat och dryck som anknyter 
till filmerna, och i samarbete med tidskrifter, andra or
ganisationer och intressegrupper. 

De utländska regissörerna är oftast i Sverige i samband 
med de nationella filmfestivalerna men det händer 
också att regissörerna framträder i annan form. Agnès 
Varda dök oväntat upp i rulltrappor, på torg och i bio
grafsalonger över hela Sverige i samband med Faces 
Places. 

Vi arbetar för att våra filmer ska gå att se i så många 
visningsfönster som möjligt. Samtliga titlar går att hyra 
på vår egen webb folketsbio.se och våra filmer finns på 
en rad streamingtjänster såsom SF Anytime, triart.se, 
Drakenfilm, iTunes med flera. Den institutionella distri
butionen till skolor, bibliotek och andra slutna visnings
sammanhang har nu i princip helt gått över från DVD 
till streaming. Folkets Bios filmer finns hos ett antal 
aktörer på den institutionella marknaden.

Några få försök har gjorts med samtidig premiär på 
bio och streaming, men så länge det finns krav från bio  
grafmarknaden på en karens på fyra månader mellan 
fönstren blir det väldigt begränsande för filmerna. Många 
av våra filmimporter visas genom oss så småningom i 
Sveriges Television.

I takt med att den svenska filmhistorien digitaliseras 
görs Folkets Bios äldre titlar tillgängliga för både 
biografvisning och streaming. Under 2018 var det till 
exempel dokumentärklassiker som Dom kallar oss 
mods av Stefan Jarl och Jan Lindqvist, Ett anständigt 
liv och Det sociala arvet av Stefan Jarl, Tältet – vem 
tillhör världen? av Christina Olofson och Göran du Rees 
samt Rainer Hartlebs Hemligheten och Kärleken är 
allt. För Folkets Bio har digitaliseringen av filmarvet haft 
stor betydelse för tillgången av barnfilmsklassiker som 
nu kan ses av nya generationer.  
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Tygkassen som togs fram för kampanjen ”Med film i blodet”.

Folkets Bios filmer på svenska filmfestivaler
Precis som tidigare år visades ett antal Folkets Bio
filmer på Göteborg Film Festival 2018 och en del vann 
priser. Sven Nykvist Cinematography Award, som delas 
ut till en filmfotograf, förärades Sophia Olsson för film
fotot i Folkets Biodistribuerade Charmören. Kritiker
priset, som delas ut av internationella filmkritikerför
bundet FIPRESCI till en av filmerna i tävlingen Dragon 
Award Best Nordic Film, gick till Ísold Uggadóttir och 
filmen And Breathe Normally. Årets publikpris för bästa 
nordiska långfilm gick till Vad ska folk säga av Iram Haq. 
Honorary Dragon Award tilldelades skådespelerskan 
Juliette Binoche, som haft huvudroller i flera Folkets 
Biofilmer, senast Let the Sunshine In som festivalen 
också visade. Kortfilmspriset Startsladden gick till 
Götaplatsen #flerochfler av Shahab Mehrabi, som 
därmed fick distribution i Svensk Kortfilm c/o Folkets 
Bio. Barn och ungdomssektionen ”Lilla Göteborg 
Film Festival” öppnade med Folkets Bios film Agatha – 
granndetektiven av Karla von Bengtson. 

På Barn och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö 
visades tre Folkets Biofilmer: franska Gruppen och 
svenska Fisketur och Märta Proppmätt. På Umeå Euro
peiska Filmfestival visades En armé av älskande och 
Jazzoo – festen. 

Tre långfilmer och fyra kortfilmer från Folkets Bio fanns 
i programmet för Stockholms Filmfestival 2018. Burn-
ing av Lee Changdong visades i kategorin Open Zone, 
En armé av älskande av Ingrid Ryberg i Stockholm 
Documentary Competition och Trafikljusen blir blå 
imorgon av Ragnhild Ekner visades i kategorin Special 
Presentations. I tävlingen 1km film visades kortfilmerna 
Brottas av Julia Thelin, Fuck You av Anette Sidor, Mar-
tyren av Ahmed Abdullahi och Andra stranden av Åsa 
Sandzén. 
 
 
Stärkta lokalavdelningar och nya biografer 
Under 2018 har stort fokus lagts på att stötta alla Folkets 
Bios biografer i arbetet med att stärka ekonomin, de 
ideella insatserna, öka bemanningen främst på de bio  
grafer som saknat anställd personal, samt öka regio nalt 
och kommunalt samarbete. Ledstjärnan är att skapa 
långsiktiga hållbara strukturer för varaktig utveckling.

Under året har vi tagit fram en handbok som ger 
grundläggande information om Folkets Bios mål och 
syfte samt tar upp frågor kring arbetsgivaransvar, 
ekonomi, finansiering, styrelsearbete och så vidare. 
Handboken är ett verktyg för avdelningarnas styrelser, 
anställda och medlemmar. 

Vi arbetar även aktivt för att nya lokalavdelningar 
bildas och med att hitta nya visningsställen på orter 
som saknar kvalitetsfilmsbiograf. Under 2018 bildades 
en egen Folkets Bioavdelning i Märsta. Den nya 
avdelningen driver biografen Biokällan. Folkets Bio 
Växjö tog i januari över driften av hela Palladium, vilket 
har inneburit en stor ökning av verksamheten, antal 
filmvisningar och publik. 
 
 
Kampanj ”Med film i blodet” och fortsatt utveckling 
av kommunikationsarbetet 
Under Göteborg Film Festival i januari 2018 sjösattes 
”Med film i blodet” – en marknadsföringskampanj för 
att lyfta fram hela Folkets Bio och öka publiken på våra 
filmer och biografer. Kampanjen har pågått under hela 
året. Den omfattar bland annat en ny Folkets Biovinjett, 
som visats på biograferna innan alla Folkets Biofilmer 
samt på webben, i sociala medier, på festivaler och 
liknande. Kampanjens slogan ”Med film i blodet” har 
prytt allt ifrån tygkassar och Göteborg Film Festivals 
nyckelband till Folkets Bios broschyrer om kommande 
filmer. I kampanjen ingår också en strategi för att öka 
Folkets Bios synlighet i sociala medier, driva trafik till 
Folkets Bios webbplats och öka biljettförsäljningen. 
Kampanjen fortsätter med nya aktiviteter under 2019.

Att stärka marknadsföringen av Folkets Bios filmer är en 
prioriterad fråga. 2018 inrättades en tjänst som biograf
kontakt och marknadsförare, vilket skapat förbättrade 
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Utdrag från Folkets Bios instagramflöde.

förutsättningar för samordning av lanseringsarbetet 
på biograferna.

Under 2018 har Folkets Bio arbetat strategiskt med att 
öka sin närvaro och synlighet i sociala medier, få upp 
antalet följare och interaktionen med publiken, framför 
allt på plattformarna Facebook och Instagram. Arbetet 
har resulterat i fler följare, mer interaktion och effektivare 
annonskampanjer i sociala medier samt ökad trafik till 
folketsbio.se och biografernas webbplatser. Effekten är 
generell – fler tycks ha en positiv inställning till Folkets 
Bio som helhet. Korrelationen mellan mängden uppmärk 
 samhet och aktivitet kring en specifik film i sociala 
medier och antal sålda biljetter är inte spikrak, vilket 
kan vara ett tecken på att många biografer behöver 
en mer användarvänlig biljettförsäljning på webben. 

 

Barnfilm, skolbio och filmpedagogisk verksamhet  
Folkets Bio är landets främsta fanbärare för nydanande 
svenskproducerad barnfilm. Därutöver tillgängliggör 
vi såväl svenska barnfilmsklassiker som nyproducerade 
barn och ungdomsfilmer från andra länder. Under 
2018 hade elva barn och ungdomsfilmer premiär 
eller nypremiär, varav åtta svenska, en dansksvensk 
samproduktion och en utländsk animerad familjefilm. 
Folkets Bios äldre titlar fortsätter att visas om och om 
igen. Under 2018 fick våra barnfilmer sammanlagt 
128 868 besök på bio. Dessa fördelades på 65 titlar. 
2018 färdigställdes även tre av våra svenska barn
filmsklassiker dubbade till åtta varieteter och tre olika 
minoritetsspråk – samiska, meänkieli och romska, med 
stöd från Svenska Filminstitutet.



Verksamhetsberättelse för Folkets Bio 2018 | 9

Folkets Bio Live-samtal: Iram Haq och Alexandra Pascalidou.
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I samarbete med Riksföreningen Biograferna genom
fördes en nationell kampanj i samband med lanser
ingen av filmen Stora stygga räven. Pysselböcker och 
rävmasker skickades ut till biograferna och genom 
ett samarbete med landets 4Hgårdar nådde vi en ny 
publik.

Att den allra första bioupplevelsen ska vara magisk 
och ge mersmak är en självklarhet för oss. Många av 
Folkets Bios barnfilmsvisningar ramas in av aktiviteter, 
premiärkalas och möten med filmskapare och medver
kande. 

Etablerad skolbioverksamhet med kommunalt eller 
regionalt stöd finns på tio av Folkets Bios sexton avdel
ningar. Under året har över 20 000 skolelever sett film 
på Folkets Bios biografer. För att fler biografer ska 
komma igång har träffar och seminarier om skolbio och 
filmpedagogiska frågor införts på Folkets Bios årliga 
nationella möten.

Folkets Bios filmpedagoger arbetar idag såväl med 
klassisk filmpedagogik som med Medie och informa
tionskunnighet, MIK. Arbetet är i huvudsak förlagt till 
den egna regionen Västra Götaland, men sker även 
på ett nationellt och internationellt plan. Under 2018 
mötte Filmpedagogerna cirka 15 000 personer, mest 
barn och ungdomar, i omkring 400 föreläsningar och 
workshops på ett 50tal orter runt om i landet. 
 
 
Teknisk samordning och biografteknisk kompetens
höjning  
På kongressen 2018 beslutades att det ska finnas 
professionell tekniksupport som strävar efter att stå 
till avdelningarnas förfogande under kontors och 

föreställningstid alla dagar i veckan och som ska vara 
arvoderad. Rikstekniska gruppen har under året gett 
avdelningarna tekniksupport där tidsåtgången fått 
vara upp till en timme per tillfälle.

Under året hölls en maskinistutbildning på central nivå 
i Västerås och två på lokal nivå. Teknikträffar anord
nades i samband med kongressen samt Film och 
idédagarna. 
 
 
Folkets Bios Filmlager – en förutsättning för distri
bution av kvalitetsfilm  
Folkets Bios Filmlager tillhandahåller en totallösning för 
filmlogistik och bokning av kvalitetsfilm för ett tjugotal 
distributörer och enskilda producenter och filmare och 
hanterar omkring 25 000 bokningar om året.  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 efter premiär. För att exemplifiera visades 150 
Folkets Biofilmer på bio under 2018, varav 40 var årets 
långfilmspremiärer.

Idag är Folkets Bios digitala distributionssystem Filmdist 
installerat på 260 av Sveriges totalt cirka 450 biografer. 
 
 
Folkets Bio Live 
Under 2018 har Folkets Bio fortsatt att livesända samtal 
med inbjudna gäster, regissörer och publik från en bio
graf till flera. De livesända samtalen spelas också in och 
publiceras i vår Folkets Bio Livekanal på YouTube. I år 
livesände vi samtal om Innan vintern kommer med Ste
fan Jarl modererat av Christina Höglund, Vad ska folk 
säga med Iram Haq modererat av Alexandra Pascali
dou, And Breathe Normally med Ísold Uggadottir, samt 
Tornet med Mats Grorud, Rui Tenreiro och Abu Hassan. 
Utöver de biografer som deltagit i livesändningarna, 
har några visat de inspelade samtalen senare. Folkets 
Bio Live gör det möjligt för fler att ta del av våra reg
issörsbesök och filmsamtal.  
 
 
Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio 
Ända sedan starten 1973 har Folkets Bio distribuerat 
kortfilm. 2008 började vi tillgängliggöra ett urval av 
kortfilmer digitalt varje höst och vår under rubriken 
Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio. Under 2018 togs 16 nya 
titlar i distribution på biograf och/eller strömmande: 
Skuggdjur av Jerry Carlsson, Martyren av Ahmed 
Abdullahi, 3 Stolen Cameras av Råfilm, Smågodis, katter 
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Ur Aktivisterna av Jennifer Norström och Joanna Karlberg, en av filmerna i RÖST-projektet.

och lite våld av Ester Martin Bergsmark, Bussresan av 
Sarah Gampel, To Garbo and Lenin av Jessica Laurén, 
Konstnären får barn av Sanna Lenken, Svenskarna av 
Manolo Diaz Rämö, Handjur av Sandra Isacsson och 
Stina Persson Helleday, Juck av Olivia Kastebring, Ulrika 
Bandeira och Julia Gumpert, Nittonhundraåttioett av 
Dawid Ullgren, Andra stranden av Åsa Sandzén, Jag var 
också med av Astrid Askberger, Brottas av Julia Thelin, 
Götaplatsen #flerochfler av Shahab Mehrabi, Fuck You 
av Anette Sidor och Hjärtats tidtabell av Lisa Partby.

Kortfilmerna i Folkets Bios distribution visas runtom i 
Sverige på Folkets Bios och andras biografer och även 
inom ramen för det årligen återkommande evenem
anget Kortfilmsdagen. 2018 tog Folkets Bio över pro
jektledningen av Kortfilmsdagen från Svenska Filminsti
tutet som stöder projektet. På årets kortaste dag, den 
21 december, visade ett rekordstort antal aktörer – 37 
stycken – kortfilm på 29 olika orter över hela Sverige.  

Valåret 2018 – RÖSTprojektet 
I en specialsatsning lanserade Folkets Bio med stöd av 
Postkodlotteriets Kulturstiftelse och i samarbete med 
SVT och Svenska Filminstitutet projektet Röst. Syftet var 
att med filmen som verktyg skapa forum för samtal om 
demokratifrågor och projektet riktade sig speciellt till 
förstagångsväljare. 

Åtta kortfilmer, var och en 4,30 minuter, producerades 
av Filminstitutet och SVT.  Startskottet för Röst ägde 
rum i Almedalen där fyra ledarskribenter fick reflek
tera över var sin film i ett samtal med Filminstitutets VD 
Anna Serner. 

Vi visade kortfilmerna på biografer och andra visnings
platser med efterföljande samtal med inbjudna gäster. 
Till detta togs en publikation fram med specialskrivna 
texter på temat demokrati, samt en webbaserad 
plattform där filmerna och texterna fanns tillgängliga. 
Det gick också att se filmerna på SVT och YouTube.
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Målet var 100 visningar och samtal på biograf och 80 
visningar och samtal i klassrum. Båda målen över 
träffades med bred marginal: 270 visningar och 206 
samtal. Bland de kvalitativa resultaten märktes en ökad 
delaktighet i samhällsdebatten bland unga, utlands
födda och kulturintresserad publik samt en ökning av 
biografens möjlighet att verka som en demokratisk 
mötesplats och en ökning av antalet visningsplatser för 
dokumentärfilm. För att nå den primära målgruppen 
förstagångsväljare låg fokus på att synas där mål
gruppen fanns. Att Röstprojektet blev så framgångs
rikt kan till stor del tillskrivas att vi lyckades etablera 
nära samarbeten med nyckelpersoner och organisa
tioner som attraherade den unga målgruppen. Kon
ceptet och filmerna syntes på nya platser och nådde 
en publik som inte var de traditionella biobesökarna. 
På så sätt har också fler fått kännedom om Folkets Bios 
övriga verksamhet. 

Filmerna 
Aktivisterna av Jennifer Norström och Joanna Karlberg 
Centrum av Tuna Özer och CamilaCatalina Fernandez 
En plats i Europa av Cecilia Parsberg och Erik Pauser 
Grannar av Nazira Abzalova och Karin Wegsjö 
Nickname Szanto av Henrik Hanson 
Noratanten av Ninja Strååt 
Stamnätet av Clara Bodén 
Waryaa av Salad Hilowle 

Skribenterna 
Namo ”Lilla Namo” Marouf, artist och civilingenjör 
Nathan Hamelberg, skribent och projektledare 
Machofabriken 
Elin Grelsson Almestad, kulturskribent och författare 
Flora Wiström, författare och bloggare 
Joy M’batha, artist 
Wendy Francis, föreläsare och poet 
Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare på Berättar
ministeriet 
Elias Ericson, författare, serietecknare och illustratör

Projektledare för Röst på Folkets Bio var Daniella Mir och 
Maida Krak. Ulrika Bandeira var redaktör för publikationen. 

Scope100 
För andra året i rad deltog Folkets Bio i det interaktiva 
europeiska publikutvecklingsprojektet Scope100, där 
100 filmälskare på olika platser i landet får möjlighet 
att se ny europeisk film som inte har släppts i Sverige. 
Deltagarna tittar på ett antal festivalfilmer, diskuterar 
dem och röstar fram en vinnare som får svensk bio
distribution genom Folkets Bio. Årets vinnare var Ali 
Soozandehs debutfilm Teheran Tabu från Iran. 

Riksstyrelsens arbetsår 
Den nya riksstyrelsen ledd av ordförande Eric Sjöström 
har under året arbetat utifrån handlingsprogrammet 
som antogs på kongressen i Lund. Sju arbetsgrupper 
har tillsatts som bland annat har arbetat med medle
msfrågor, teknikfrågor, filmpedagogik, marknads
föring/kommunikation och kulturpolitik. Handboken för 
Folkets Bio har varit en prioriterad uppgift. Två avdel
ningsstyrelseträffar har genomförts i samband med 
kongress och Film och idédagar.  
 
 
Kongressen 2018 
Varje år samlas Folkets Bios medlemmar från hela 
landet för kongress, föreningens högsta beslutande 
organ. Folkets Bio i Lund var värdar för årets kongress 
som hölls på Mejeriet och Kino helgen 20–22 april och 
arrangerades tillsammans med riksföreningen. Bland 
de 85 kongressdeltagarna fanns samtliga avdelningar 
representerade. Utöver kongressförhandlingarna inne
höll programmet en visning av Charmören med besök 
av filmens regissör Milad Alami, presentation av Röst
projektet, introduktion till den kommande handboken 
för avdelningarnas arbete, avdelningsstyrelseträff samt 
teknikträff. 

En extrakongress hölls i Visby under Film och idédagarna 
28–30 september, där en proposition om ändrad 
delegatberäkning antogs. Eftersom det innebar en 
stadgeändring krävdes beslut på två kongresser, därav 
extrakongressen. 

Ur Teheran Tabu av Ali Soozandeh.



Bettans fond delade ut sina första stipendier  
I samband med kongressen delade den nyinrättade 
Bettans fond ut sina första stipendier. Två stipendiater 
kunde glädja sig åt att ha blivit utsedda: Folkets Bio 
Västerås och Folkets Bio Växjö. Båda föreningarna har 
premierat dokumentärfilm på sina respektive biografer. 
Fonden instiftades i samband med att Bettan von Horn, 
som under ett långt yrkesliv varit en central gestalt i 
Folkets Bio och för den svenska dokumentärfilmen, gick 
i pension vid årsskiftet 2017/18. 
 
 
Film och idédagar i Visby 
Årets Film och idédagar den 28–30 september på 
Folkets Bio i Visby var välbesökta med ett 90tal del
tagare från flertalet avdelningar. Programmet inleddes 
med estradpoesi av Emil Jensen och omfattade bland 
annat:
•	 Föredrag om dagens filmlandskap, den oberoende 

biografens trösklar/möjligheter och om hur Folkets 
Bios verksamheter hänger ihop

•	 Samtal om hur man expanderar sin biograf och 
verksamhet, med inspirerande exempel från Luleå, 
Malmö, Umeå och Uppsala

•	 Hur mångfald och representation berikar Folkets Bio

•	 Presentation av workinprogress kring ”Handboken 
– en komplett guide med allt du behöver veta för att 
driva en Folkets Biobiograf”

•	 Filmpedagogiskt seminarium med exempel från 
Folkets Bios verksamheter i Umeå, på Zita i Stockholm 
och Filmpedagogerna i Göteborg samt Film på Got
land/Kulturskolan

•	 Teknikträff om support, certifiering, kommande 
teknikutmaningar

Från kongressen i Lund. Utdelning av Bettans fond-stipendier.

•	 ”Stödstuga” med användbara tips om olika stöd som 
biografer/avdelningar kan söka och hur vi optimerar 
chanserna att få dem

•	 Avdelningsstyrelseträff

Under Film och idédagarna visades långfilmerna 
Lycklig som Lazzaro av Alice Rohrwacher och den 
animerade Tornet av Mats Grorud samt kortfilmerna 
Konstnären får barn av Sanna Lenken och Stranded av 
Viktor Johansson. 

Studieresa till Kinodvor i Ljubljana, Slovenien
I oktober gjorde Folkets Bio och Folkets Hus och Parker 
en gemensam studieresa till biografen Kinodvor i Lju
bljana, Slovenien.

Värdar för studiebesöket var personalen på Kinodvor. 
Biografen har precis som många av Folkets Bios och 
Folkets Hus och Parkers biografer endast en salong, men 
en enormt omfattande verksamhet. Kinodvor arbetar 
med olika ”koncept” för att undvika att programmet 
blir spretigt eller otydligt. De har många kompetenta 
anställda och är också bra på att söka samarbeten. 
Under dagarna på Kinodvor fick de svenska besökarna 
uppleva flera av biografens olika koncept. Gruppen 
besökte även kuststaden Piran och deltog på ett möte 
med The Slovenian Art Cinema Network.

Förutom alla tips från Kinodvor innebar studieresan 
ett givande utbyte av kunskap och information inom 
den svenska gruppen. Siri Pekkari från Folkets Bio Luleå: 
”Det finns massor av erfarenhet och kreativitet inom 
vår egen organisation och oavsett vilka problem man 
står inför finns det nästan alltid någon annan som 
redan gått igenom samma. Jag ser ett stort värde i 
samverkan med Folkets Hus och Parker, många av våra 
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Studieresa till biografen Kinodvor i Ljubljana, Slovenien.

nuvarande och kommande utmaningar är även deras, 
och klyschigt nog är man starkare tillsammans. Sam
manfattningsvis en väldigt rolig, inspirerande, välor
ganiserad och minnesvärd resa.” 

 
7 %fonden 
7 %fonden är Folkets Bios gemensamma fond för 
utveckling av biograferna. Fondens syfte är att med 
solidariska medel ge avdelningarna möjlighet till bidrag 
för investeringar i biografutveckling. Särskilt prioriterade 
områden är etablering av nya biografer, investeringar 
som framtidssäkrar verksamheten, samarbeten som 
gynnar hela organisationen samt utveckling av avdel
ningarnas verksamheter. Fonden finansieras genom att 
samtliga avdelningar betalar sju procent av intäkterna 
från öppna visningar av film. 

Nationella och internationella branschorganisationer
Folkets Bio är medlemmar i Riksföreningen Biograferna, 
Föreningen Filmdistributörerna, Sveriges Biografägar
förbund, Filmuthyrarföreningen, FOMP (en nationell 
organisation för film och mediepedagogik), nätverket 
Möten med MIK, det europeiska distributörsnätverket 
Europa Distribution, samt ECFA (en europeisk lobbyor
ganisation för barnfilm). Samtliga Folkets Bios biografer 
är medlemmar i det europeiska biografnätverket Eu
ropa Cinemas. Folkets Bio är representerade i Svenska 
Filminstitutets råd för distribution och visning samt 
rådet för filmpedagogiska frågor genom Föreningen 
Filmdistributörerna. 
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Våra stöd 
För verksamhetsåret 2018 fick Folkets Bio följande stöd: 
 
Distributions- och visningsstöd från Svenska Filminstitutet 
Verksamhetsstöd för import, distribution och visning. 
Enligt beslutet är stödet fördelat på följande: 

•	 Import av kvalitetsfilm

•	 Distribution och visning av svensk kortfilm, doku
mentärfilm och barnfilm

•	 Föreningsverksamhet inklusive föreningens konfer
enser, seminarier och utbildningar, styrelsens arbete, 
föreningens administration och ekonomi samt intern 
och extern kommunikation

•	 2018 beviljades en tillfällig höjning av stödet för 2019. 
Denna summa är öronmärkt för projektledning av det 
publikarbetesprojekt som Folkets Bio ska genomföra 
under 2019

 
Lanseringsstöd till svensk film
För lansering och marknadsföring av svensk film i alla 
format söks stöd från Svenska Filminstitutet. Stöd söks 
även för syntolkning och uppläst text. För att få stöd 
krävs en egeninsats av distributören på minst 25 % av 
totalkostnaden för lansering. Det innebär ett riskta
gande för distributörer av svensk film vilket i förlängn
ingen kan föra med sig en utarmning av utbudet och 
begränsade möjligheter att ge nyproducerade svenska 
filmer en publik. 

Lanseringsstöd till nordiska samproduktioner och 
europeiska filmer 
För lansering av filmer som är nordiska samproduk
tioner söks stöd från Nordisk Film och TVFond och för 
europeisk film söks stöd från EU:s MEDIAprogram. 

Samtliga import och lanseringsstöd är öronmärkta för 
direkta filmkostnader och får inte användas till over
headkostnader. 

SVENSK KORTFILM C/O FOLKETS BIO 2018 
(på bio och streaming)

MARS 
7 Skuggdjur av Jerry Carlsson 
21 Martyren av Ahmed Abdullahi

APRIL 
4 3 stolen cameras av Råfilm 
11 Smågodis, katter och lite våld 
 av Ester Martin Bergsmark 
18 Bussresan av Sarah Gampel 
25 To Garbo and Lenin av Jessica Laurén

MAJ 
9 Konstnären får barn av Sanna Lenken

JUNI 
6 Svenskarna av Manolo Diaz Rämö 
21 Handjur 
 av Sandra Isacsson och Stina Persson Helleday

OKTOBER 
24 Juck av Olivia Kastebring, Ulrika Bandeira 
 och Julia Gumpert 
31 Nittonhundraåttioett av Dawid Ullgren

NOVEMBER 
7 Andra stranden av Åsa Sandzén 
14 Jag var också med av Astrid Askberger 
21 Brottas av Julia Thelin 
28 Götaplatsen #flerochfler av Shahab Mehrabi

DECEMBER 
5 Fuck You av Anette Sidor 
12 Hjärtats tidtabell av Lisa Partby

Ur Katie Says Goodbye av Wayne Roberts. Ur Wild Dogs av Elin Lilleman Eriksson och Saga Gärde.
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PREMIÄRFILMER 2018

JANUARI 
14 Var inte rädd Långa Farbrorn av Alicja Jaworski, 
 Karin Nilsson, Lasse Persson och Per Åhlin 
19 Katie Says Goodbye av Wayne Roberts

FEBRUARI 
9 Happy End av Michael Haneke 
16 Agatha – Granndetektiven av Karla von Bengtson 
17 Vad hände, Alfons Åberg av Lasse Persson 
 och Per Åhlin 
23 Innan vintern kommer av Stefan Jarl

MARS 
3 Urpo och Turpo av Liisa Helminen och Marjut Rimminen 
9 Vad ska folk säga av Iram Haq 
9 Hemligheten av Rainer Hartleb och Staffan Lindqvist  
 (nydigitaliserad) 
9 Kärleken är allt av Rainer Hartleb och Staffan 
 Lindqvist (nydigitaliserad) 
17 Lilla Spöket Laban av Alicja Jaworski, Karin Nilsson,  
 Lasse Persson och Per Åhlin 
23 Faces, Places – på en resa med Agnès Varda och JR  
 av Agnès Varda och JR 
24 Vatten över huvudet – paket med tre filmer: 
 Badväder av Charlotta Lennartsdotter,  Fisketur av  
 Uzi Geffenblad, Odd är ett ägg av Kristin Ulseth 
28 Lida av Anna Eborn

APRIL 
13 Gruppen av Laurent Cantet 
14 Kari av Fateme Gosheh 
17 Lilla Spöket Laban – Bullar & Bång av Alicja Jaworski,  
 Karin Nilsson, Lasse Persson och Per Åhlin 
27 Händelser i Ydre av Alexander Rynéus, Malla 
 Grapengiesser och Per Bifrost

MAJ 
18 Charmören av Milad Alami 
25 Anders, jag och hans 23 andra kvinnor av Nahid Persson

JUNI 
1 Wild Dogs av Elin Lilleman Eriksson och Saga Gärde  
 (endast streaming) 
29 Teheran Tabu av Ali Soozandeh

JULI 
20 Beast av Michael Pearce

AUGUSTI 
17 And Breathe Normally av Isold Uggadottir 
24 En säsong i Frankrike av Mahamat-Saleh Haroun

SEPTEMBER 
7 Den tysta revolutionen av Lars Kraume 
17 Lilla Spöket Laban – Världens snällaste spöke av  
 Alicja Jaworski, Karin Nilsson, Lasse Persson, Per Åhlin 
21 Flotten av Marcus Lindeen

FOLKETS BIOS STREAMINGRELEASER 2018

Om själ och kropp 
Snipp, Snapp, Snut 
Cloudboy 
50 vårar 
Shapeshifters 
Krig 
Barndom 
Hemligheten 
Kärleken är allt 
120 slag i minuten 
Bland tistlar (nydigitaliserad) 
Skönheten och odjuren 
Jazzoo – Festen 
Let the Sunshine In 
Märta Proppmätt 
Katie Says Goodbye 
Trafikljusen blir blå imorgon 
Happy End 
Agatha – Granndetektiven 
Innan vintern kommer 
Vad ska folk säga 
Faces, Places 
Vatten över huvudet 
Lida 
Gruppen 
Händelser i Ydre 
Wild Dogs 
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OKTOBER 
5 Lycklig som Lazzaro av Alice Rohrwacher 
13 Sagoland: Månulvarna, Roboten och Valen och 
 Sigrid och Natten av Jonas Forsman, Jonas Lind- 
 man, Jöns Mellgren, Nima Yousefi, Oskar Gullstrand 
19 Ramen Shop av Eric Khoo 
26 Lilla Anna och Långa Farbrorn av Alicja Jaworski,  
 Karin Nilsson, Lasse Persson, Per Åhlin

NOVEMBER 
9 Lilla Spöket Laban 2 – Spökdags av Alicja Jaworski,  
 Karin Nilsson, Lasse Persson, Per Åhlin 
16 Tornet av Mats Grorud 
23 Olegs barndom (The Distant Barking of Dogs) av  
 Simon Lereng Wilmont

DECEMBER 
14 En armé av älskande av Ingrid Ryberg 
14 Stora stygga räven av Benjamin Renner och 
 Patrick Imbert 
25 Uppenbarelsen av Xavier Giannoli

Anders, jag och hans 23 
andra kvinnor 
Hobbyhorse Revolution 
Tältet 
Tiden har inget namn 
Naturens hämnd 
Hotet 
Ett anständigt liv 
Dom kallar oss mods 
Det sociala arvet 
Teheran tabu 
Beast 
And Breathe Normally 
En säsong i Frankrike 
+ alla kortfilmer på sid 14



Händelser i Ydre

Skuggdjur

And Breathe Normally

En säsong i Frankrike

Bussresan

En armé av älskande

Brottas

Kari

Fuck You

Götaplatsen #flerochfler

Stora stygga räven

Uppenbarelsen

3 stolen cameras

Gruppen



Happy End

Hjärtats tidtabell

Juck

Handjur Martyren

Vad hände Alfons Åberg?

Lilla Anna och Långa Farbrorn

Agatha – Granndetektiven

Konstnären får barn

Innan vintern kommerJag var också med

Lida Katie Says Goodbye



Vad ska folk säga

Olegs barndom

Faces, Places

Charmören

Teheran Tabu Urpo & Turpo

Kärleken är allt

Anders, jag och hans 23 andra kvinnor

Vatten över huvudet

Nittonhundraåttioett

Hemligheten

Svenskarna

Smågodis, katter och lite våld



Beast

Sagoland

To Garbo and Lenin

Flotten

Andra strandenLilla Spöket Laban

Lycklig som Lazarro Den tysta revolutionen

Ramen Shop Tornet
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Förhandsvisning av En armé av älskande på Hagabion i Göteborg.

Avdelningarnas verksamhetsår

Frölunda
I Frölunda Kulturhus driver Folkets Bio Frölunda biograf 
två kvällar i veckan, samt visar barnfilm på söndagar 
och skollov. Föreningen hade under året 21 aktiva med
lemmar. Medlemmarna arbetar ideellt som maskinister, 
biografvärdar, marknadsförare och i kassan. Frölunda
bion arbetar efter mottot: ”Vi vill ge vår publik, främst 
i vårt närområde, möjlighet att bekvämt och till ett 
förhållandevis lågt pris kunna se bra filmer. Genom att 
även visa lite “smalare” filmer vill vi ge vår publik möj
lighet att få inblick i andra länder, kulturer, religioner, 
synsätt och levnadsförhållanden.” 
 
 
Göteborg
Hagabion
Hagabion har tre salonger i Viktoriahuset på Linné
gatan. Sex filmer visas varje kväll alla dagar i veckan 
plus matinévisningar. Till de arrangemang som hålls 

årligen hör bland annat de franska, spanska och tyska 
filmserierna liksom projektet Fönster För Fria Filmare och 
Små Folkets Bio. Hagabion deltog också i uppmärk
sammandet av Ingmar Bergmans 100årsjubileum med 
filmserien ”Söndag med Bergman”. Ett nytt initiativ 
till “Filmsamtal & Fika” har tagits av ideellt arbetande 
medlemmar. Bland samarbeten som särskilt kan näm
nas återfinns Romska Filmfestivalen, Ungerska Filmfes
tivalen och Globala Tanters Internationella filmfestival. 
Göteborg Film Festival och Way Out West har också 
huserat på Hagabion under året. Flera regissörsbesök 
har även ägt rum, bland annat gästade Ingrid Ryberg 
Hagabion med En armé av älskande, och samtalade 
efter visningen med Ottars chefredaktör Carolina 
Hemlin. 
 
Bio Aftonstjärnan 
På Bio Aftonstjärnan, belägen i Teater Aftonstjärnan 
på Lindholmen, arbetar 50 medlemmar ideellt. Under 

Avdelningar och biografer  
Frölunda (Frölundabion)
Göteborg (Hagabion, Aftonstjärnan, Angereds Bio)
Jönköping (Folkets Bio Jönköping)
Luleå (Royal)
Lund (Kino & Södran)
Malmö (Panora)
Märsta (Biokällan)
Stockholm (Zita)

Tollered (Tollereds biograf Folkets Bio)
Umeå (Folkets Bio Umeå)
Uppsala (Fyrisbiografen)
Västerås (Elektra)
Visby (Folkets Bio Visby)
Växjö (Palladium)
Östersund (Regina) 
Östra Vemmerlöv (Gylleboverkets Folkets Bio)
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Folkets Bio i Jönköping.

Avdelningarnas verksamhetsår
FILMVISNINGAR 
Avdelning Antal visningar Antal publik

Frölunda 99 11 568 
Göteborg 3 106 46 591 
   Hagabion 2 969 42 028 
   Aftonstjärnan 80 3 745 
   Angereds Bio 57 818 
Jönköping över 99 4 065 
Luleå 324 7 838 
Lund 2 988 69 025 
   Kino 2 608 62 274 
   Södran 380 6 751 
Malmö 3 708 71 635 
Märsta 164 2 530 
Stockholm 4 038 71 771 
Tollered 169 2 952 
Umeå 1 924 31 838 
Uppsala 1 783 30 753 
Visby 173 2 352 
Västerås 2 293 31 820 
Växjö* över 277 över 8 000 
Östersund* över 864  över 10 308 
Östra Vemmerlöv 37 719

SUMMA 22 046 403 765

* enbart öppna visningar

året har en barnfilmsgrupp bildats för att utveckla den 
existerande verksamheten med pyssel och workshops. 
Utöver filmvisningarna visades sex inspelade konserter 
från Göteborgs Symfoniorkester (GSO) under året och 
en välbesökt ”Afghansk Afton” anordnades i början på 
oktober med film, buffé och samtal.

Angereds Bio 
Håller en visning i veckan på Kulturhuset Blå Stället i 
Angered. Ett nämnvärt evenemang från året var vis
ningen av BESA – The Promise följt av panelsamtal 
med representanter från Göteborgs Interreligiösa Råd 
och Albanska Föreningen. Under hösten startades ett 
samarbete på prov med Göteborgs Symfoniorkester för 
att visa filmade konserter på stor duk. 
 
 
Jönköping
Folkets Bio Jönköping driver biograf i Kulturhuset på 
Tändsticksområdet och visar film två dagar i veckan. 
2017 höjde Folkets Bio Jönköping sitt publikgenomsnitt 
från 26 till 35,5 personer per visning och under 2018 har 

det snittet legat stadigt kvar. Dessutom har publiken 
på Knattefilmvisningarna ökat med ca 10 %. Biografen 
har under hösten investerat i ett nytt digitalt biljettsys
tem, Veezi, och kan nu erbjuda förköp av biljetter på 
bio.se. Under hösten var föreningen medarrangörer till 
Jönköpings filmfestival. Under året har föreningen fått 
nya aktiva medlemmar. Filmvisningar och julmys med 
filmquiz är några av medlemsaktiviteterna under året. 

Luleå
På biografen Royal i centrala Luleå driver Folkets Bio 
Luleå verksamhet sedan 2016. Under 2018 har föreningen 
arbetat vidare med att förankra verksamheten i sam
arbeten med andra kultur och intresseföreningar. Trots 
ett par veckors stängning i mars på grund av renovering 
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lyckades publiksiffrorna upprätthållas. Under året har 
Folkets Bio Luleå samarbetat med bland annat Finska 
föreningen, Malmö Arabiska Filmfestival, Barents Film 
Festival, Filmpool Nord och Sveriges Radio. Likt tidigare 
år är dagbiosatsningen ”Onsdagsserien” fortsatt väl
digt populär. I samband med valet arrangerades kort
filmsvisningar och debattkväll inom projektet Röst. 
I samarbete med Filmpool Nord och Kulturskolan lades 
det under året en grund för att starta upp skolbio. Vis
ningarna ska inledas i februari 2019. I slutet av året bev
iljades föreningen 40 000 kr i stöd från Svenska Filmin
stitutet, för utveckling av biografverksamhet. 

Lund
Folkets Bio i Lund har fortsatt visa film som roar och 
oroar för Lundapubliken på biograferna Kino och Sö
dran och kunde glädjas åt nästan lika bra besökssiffror 
som rekordåret 2017. Utöver repertoarfilmerna rullade 
även ett tiotal filmserier, bland andra Knattefilm och 
Bebisbio för vuxna. Dessutom visades Live på bio
föreställningar och arrangerades flera specialarrange
mang, bland annat på Internationella kvinnodagen, 
Ingmar Bergmans 100årsdag och Kortfilmsdagen. 
Flera regissörer gästade Kino, bland annat Simon Le
reng Wilmont som samtalade med publiken efter Olegs 
barndom, och ett mycket starkt besök av regissörer 
och medverkande i Rekonstruktion Utöya. 
 Mycket glädjande är, efter en medveten satsning, 
publiktillströmningen av studenter och ungdomar. 
Bland annat har de hittat till biograferna via The Swed
ish Human Rights Film Festival i samarbete med Raoul 
Wallenberg Institute. 
 Tillsammans med kommunala Kulturskolan drivs 
skolbioverksamhet på Kino och Södran. Under året har 

Program för Onsdagsserien på Folkets Bio i Luleå. En ny generation biobesökare på Folkets Bio i Lund.

lärare från Lunds skolor roligt nog även bokat filmer 
från Kinos ordinarie repertoar.
 I december fick Folkets Bio i Lund besked om att man 
utöver hyressubventionen får 200 000 kr i verksamhets
bidrag för 2019 från Lunds kommun. Planerna på ett 
nytt filmhus, Nya Kino, har efter några års förseningar 
(på grund av interna omständigheter inom kultur och 
fritidsförvaltningen) åter varit uppe i kommunlednin
gen. Beslut väntas under 2019. 
 I april var Lund värdar för Folkets Bios rikskongress. 
Kongressen invigdes bland annat med regissörsbesök 
av Milad Alami, som förhandsvisade sin fantastiska film 
Charmören.

Malmö
Folkets Bio Malmö driver biografen Panora med tre 
salonger och har en omfattande verksamhet. Under 
2018 var biografen värd för 16 filmfestivaler inklusive 
de egna festivalerna SMUFF – Små ungars filmfestival 
och Malmö Queer Film Festival. Dessutom genomfördes 
program under Feministisk Festival och Malmö Pride lik
som det mycket omfattande arrangemanget Per Åhlin 
– ett animerat konstnärskap, med utställningar, work
shop, samtal och guidade turer. Flera mobila visningar 
arrangerades, bland annat tillsammans med Malmö 
Sommarscen. 
 195 ”Film och samtal” genomfördes varav minst 90 
med regissörsbesök, bland andra av Anna Odell (X&Y), 
Ali Abbasi (Gräns), Ahmed Abdullahi (Martyren), Gabriela 
Pichler (Amatörer) och Marcus Lindeen (Flotten) samt 
hundratals specialvisningar, som till exempel Ny Finsk 
Film, japansk animé, indisk film, klassiker, egna importer 
och udda dokumentärer. Dessutom samarbetade Folkets 
Bio Malmö med så gott som alla nationella minoritets
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Galavisning på Zita i Stockholm.

grupper och blev medarrangörer till den nya festivalen 
Tehara Romsk Film Festival. 
 Under året har även skolbioverksamheten fortsatt 
utvecklas. I samarbete med Malmö Stad och andra 
aktörer genomfördes 177 skolbiovisningar & filmpeda
gogiska program med ca 16 000 besökare. På årlig 
basis samverkar Folkets Bio Malmö med över 300 olika 
aktörer.

Märsta 
Den nya föreningen Folkets Bio Märsta bildades i mitten 
av augusti 2018. Tidigare drevs biografen Biokällan i 
Märsta av Folkets Bio Stockholm. Under höst och vinter
säsongen visade biografen mer film än föregående år 
och sedan den nya föreningen bildades har Biokällan 
haft fler än 2000 besökare på biografen. 
 Föreningen Folkets Bio Märsta har utöver ordinarie 
visningar även visat seniorbio på onsdagar i samarbete 
med det lokala kaféet och hållit Ny Finsk Filmvisningar. 
Ett samarbete med Sigtuna kommun inleddes under 
jullovet och Biokällan visade barnfilmer gratis för alla 
barn i kommunen. Totalt fick över 500 besökare se gratis 
barnfilm. Folkets Bio Märsta fick 2018 ett publikstöd från 
SFI och även ett uppstartstöd från Folkets Bios 7 %fond.  

Stockholm
Verksamhetsåret vid Folkets Bios stockholmsavdelning, 
som driver biografen Zita, har som vanligt varit full
späckat med film från världens alla hörn, film & samtal, 
20 filmfestivaler och en mängd specialarrangemang. 
Zita uppmärksammade Bergmanåret under sommaren 
och visade Bergmans filmer med engelska undertex
ter. Under Prideveckan blev sju föreställningar av The 
Rocky Horror Show – sing-a-long nästan utsålda. Veck
orna innan valet dedikerades till projektet Röst. De åtta 
kortfilmerna visades för både skolor och allmänheten 
med samtal efteråt. I december blev Zita utvald, som 
en av 32 biografer i Europa, att delta i Europa Cinema 
Night i samarbete med Europa Cinemas och Media 
desk. Kvällen bjöd på mingel och filmvisning. 
Nytt för i år är satsningen på livesänd opera från Paris, 
ett mycket uppskattat evenemang. I pausen serveras 
dryck och lättare förtäring i samarbete med Bongo Bar 
& Kök som ligger i biografens foajé. 
 Filmpedagogerna på Zita höll över hundra film
föreläsningar, Film & samtal, skolbiovisningar samt 
lärarfortbildningar fördelade på 62 skolor från 12 kom
muner. Folkets Bios Vad ska folk säga var den mest 
sedda skolbiofilmen under året.
 

Pyssel vid premiären på Stora stygga räven på Hagabion.
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Tollered
Under 2018 ökade Tollereds Biograf både sitt antal 
visningar och antal besökare och den genomsnittliga 
beläggningen var glädjande 72,8 %. Den stora satsningen 
för barn och unga under 2018 var att biografen även 
detta år deltog i kommunens kostnadsfria lovaktiviteter. 
Aktiviteterna riktades till barn och unga från främst 
socioekonomiskt utsatta familjer och till flyktingbarn. 
13 filmer visades för totalt 300 besökare. Därutöver 
drog de ordinarie barnmatinéerna ungefär 500 barn. 
Sammanlagt alltså 36 barnföreställningar och en 
genomsnittlig beläggning på 92,6 %! 
 Första måndagen varje månad har biografen haft 
stickbio. Besökarna har fått Folkets Bios fina tygkasse 
som stickpåse, vilket varit mycket uppskattat. 
 

Umeå
I fyra år har Folkets Bio Umeå nu bedrivit verksamhet 
i salongerna Tystnad och Tagning, sedan flytten till 
kulturhuset Väven i slutet av 2014. Under 2018 kunde 
Folkets Bio Umeå inte bara bibehålla de fina siffrorna 
från 2017 – då publiken ökade med över 30 % från 
föregående år – utan till och med öka besöken på rep
ertoarfilmerna med ytterligare 1 %.   
 Inte bara biografrepertoaren utan även Umeå Euro
peiska Filmfestival har ökat publikmässigt. Föreningen 
har arbetat aktivt med att ge sina medlemmar större 
förutsättningar att driva egna filmserier och ordna ar
rangemang. 2018 lanserades en ny fokusserie som pro
grammeras och drivs av medlemmarna själva.  
 Vår och höstterminen 2018 hölls även de första 
visningarna i den nya reguljära skolbiosatsning som 
föreningen kunnat förverkliga med stöd från Svenska 
Filminstitutet och Umeå Kommun. Skolbioprogrammet 
som arbetas fram av föreningens skolbiosamordnare 
äger rum både på vår och höstterminen och erbjuds 
elever i alla åldrar från förskolor och skolor i Umeå 
kommun. 

Stickbio på Folkets Bio Tollered.

Uppsala
Under 2017 ökade publiken på Fyrisbiografen med hela 
50 % och under 2018 kunde biografen nästan upprätt
hålla samma fantastiska siffror. Utöver repertoarfilm
erna skapades unika möten mellan regissör och publik 
vid hela fjorton regissörsamtal. Under Dokumåndagar 
gavs nya perspektiv på dokumentärfilm. Biografen 
öppnades upp för en ny typ av filmupplevelse via Stick
bio. Salong 2 renoverades och fick specialbyggda hög
talare. 

Från invigningen av Umeå Europeiska Filmfestival. Europa Cinemas Innovation Prize tilldelas Fyrisbiografen.
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Under filmfestivalen i Venedig tilldelades Föreningen 
Fyrisbiografen Europa Cinemas Innovation Prize och 
10 000 € som den europeiska biograf som under det 
gångna året genomfört det mest innovativa arbetet. 
Sedan dess har Fyrisbiografen bjudits in att medverka 
i paneler och på konferenser i Sverige och runtom i 
Europa för att dela innovationsarbetet med andra bio
grafer. 
 Under året har Fyrisbiografen dessutom samarbetat 
med bland annat Cinema Queer och genomfört en 
Uppsala edition, med Uppsala Internationella Kortfilm
festival kring årets kortfilmsdag och med Uppsala kom
mun kring Kulturnatten och Bergmanåret. Biografen 
har också haft filmserier som klassikerprogram, Ny finsk 
film och Miyazakiklassiker. 

Visby
Folkets Bio Visby huserar på Adelsgatan i centrum och 
visar film fyra dagar i veckan. Ett femtontal Livesänd
ningar, Filmstudion och andra aktiviteter kompletterar 
filmvisningarna. Flera medlemsmöten och utbildnings
tillfällen genomfördes också under året, liksom upp
skattade specialvisningar som slöjdbio och filmer med 
regissörsbesök som Himlens mörkrum med Nils Petter 
Löfstedt och Lida med Anna Eborn. I november hölls en 
rekryteringskampanj för nya volontärer till föreningen 
via en annons i programbladet. Det bjöds in till infor

mationsträffar med fika. 16 personer kom och de flesta 
blev medlemmar.
 Folkets Bio Visby behöver tillgänglighetsanpassa lo
kalen. En arbetsgrupp för detta är bildad. Regionen har 
gett ett bidrag på 100 000 kr, arkitekt och byggfirma 
är inkopplade för ritningar, beräkningar med mera. 
I september 2018 var Folkets Bio Visby värdar för Folkets 
Bios årliga Film och idédagar. 75 deltagare kom till tre 
intressanta och innehållsrika dagar. 

Västerås
Folkets Bio i Västerås driver biografen Elektra och har 
dagliga visningar i två salonger i kulturhuset Culturen. 
Dessutom visas regelbundet livesänd opera, teater och 
konserter.  
 Elektra erbjuder också en rad publikevenemang, som 
temaaftnar, film och samtal med inbjudna gäster och 
regissörer, debatter, språkkaféer och en mängd andra 
arrangemang. Bakom den verksamheten står främst 
medlemmarna i föreningens evenemangsgrupp. Elektra 
driver även ett kafé, som håller öppet både dag och 
kvällstid.
 En av höjdpunkterna 2018 var firandet av Elektras 
30årsjubileum. Förutom diverse publikaktiviteter under 
hösten firades själva födelsedagen med en heldag som 
innehöll bland annat avtäckning av skylt, tal, filmvis
ningar, dans och en stor fest.
 2018 var dessvärre också ett år då föreningens eko
nomi försämrades, framför allt till följd av lägre biljett
intäkter. Under hösten genomfördes ett större arbete 
för att få ordning på ekonomin och styrelsen tvingades 
varsla några av de anställda. Varslet kunde senare tas 
tillbaka. Elektras ekonomiska problem uppmärksam
mades stort i lokala medier, vilket i sin tur har lett till fler 
medlemmar och volontärer.
 Vid kongressen fick Folkets Bio Västerås ett stipen
dium på 30 000 kr ur Bettans fond för sitt arbete med 
visningar av dokumentärfilm. 

Folkets Bio i Visby. Agneta Mogren och Leif Pettersson på Elektras 30-årsjubileum.
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Växjö
Folkets Bio Växjö driver biograf i kulturhuset Palladium 
i centrala Växjö. Strax före årsskiftet 2018 begärde 
Palladiums hyresvärd sig i konkurs vilket innebar helt 
nya förhållanden för föreningen. Den fick nu ansvar att 
driva all verksamhet i Palladium. För styrelse, anställda 
och volontärer i Folkets Bio gällde nu uppgiften att ro 
i land betydligt mer än filmverksamheten. Att själva 
kunna bestämma över visningstider och dagar gav 
chans till flera ”Röda mattan”premiärer och möjlighet 
till extravisningar. Det har under hösten gett märkbara 
resultat i publiksiffrorna. 
 Folkets Bio Växjö samarbetar med flera andra orga
nisationer och aktörer. Sedan många år drivs gratis
visningar inom projektet Bio för mångfald och under 
hösten har ett samarbete med Sensus gett möjlighet 
till ett integrationsprojekt för familjer, med bidrag från 
Växjö kommun. 
 Bland övriga evenemang kan nämnas firandet av 
Ingmar Bergman 100 år och arrangemanget ”Växjöbor 
väljer film”. I februari startades frukostbio på söndagar, 
ett lyckat koncept som lockar många besökare. 

Året har också innehållit allt från Cinemateketvisningar, 
sportlovsbio och italienskt premiärmingel vid Lycklig 
som Lazzaro då publiken bjöds på alkoholfritt bubbel 
och focaccia. Föreningen har även deltagit vid Pride, 
haft Röstvisningar och firat Kortfilmsdagen. Märkbart 
under året har varit att fler yngre besökare har hittat till 
biografen. 
 Folkets Bio Växjös arbete har uppmärksammats på 
många sätt under året. Vid Folkets Bios rikskongress 
fick Växjöföreningen motta ett stipendium på 30 000 
kr ur Bettans fond. Motiveringen löd ”För hängivet och 
dedikerat arbete för dokumentärfilm på bio.”  
 
 
Östersund
Folkets Bio Östersund driver biografen Regina med 
filmvisning alla kvällar i veckan, samt matinéer för både 
barn och vuxna. 2018 blev Regina stolta mottagare av 
priset Årets Barnbio 2018 och arrangerade därefter 
en Barnfilmfestival i september. 13 filmer visades för 
närmare 400 besökare. Biografcentralen arrangerade 
i samarbete med bion de mycket uppskattade Barn

Publik på Folkets Bio i Växjö.
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biodagarna på biografen i november. För andra året i 
rad genomfördes även en skolbiovecka. Nästan tusen 
elever från åtta skolor besökte biografen. Filmerna 
introducerades av Lasse Pettersson från Folkets Bio 
Östersund och i flera fall fördes diskussioner efter fil
men.
 I början av februari anordnades en samisk filmfesti
val med anledning av hundraårsfirandet av det första 
samiska landsmötet som ägde rum just i Östersund, 
eller Staare som det heter på samiska. Festivalen gjorde 
stor succé. Många samer passade på att se film och 
föreställningarna av Sameblod var knökfulla.
 Utöver ordinarie filmvisningar driver Folkets Bio 
Östersund även Konst på bio, ett samarbete med Jämt
lands Läns Konstförening och Östersunds Konstklubb. 

Östra Vemmerlöv (Gylleboverket) 
Folkets Bio Gylleboverket har en salong med femtio 
platser som ännu inte är vinterbonad. Biografen håller 
öppet mellan april och oktober och visar ett 40tal 
föreställningar totalt per år. Under året visades 30 vuxen
filmer och 7 barn och ungdomsfilmer som valdes ut av 
biografens egna barn & ungagrupp. 
 I juli anordnades en Bergmandag. Alla platser såldes 
ut och det bjöds på vedugnsbakad pizza på gården. I 
augusti anordnades en tankesmedja med workshops 
och samtal. Bland annat med en föreläsning av Erik 
Pauser som visade sin film The Borneo Case och visningar 
av Röstfilmerna. I slutet av augusti besökte Gudrun 
Schyman och regissören Hampus Linder biografen i sam
band med visningen av dokumentären Gudrun – kons-
ten att vara människa. I oktober avslutades säsongen 
med att festivalen Nordisk Panorama gästade Gylle
boverket med kortfilmsprogrammet Nordic Lives. 

Stickbio i Växjö. Vedugnsbakad pizza på Gylleboverket i Östra Vemmerlöv.

Samisk filmfestival på Regina i Östersund.
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Från Film- och idédagarna i Visby.

Medlemmar och avdelningar 
Folkets Bio har 1380 medlemmar fördelade på 16 lokal
avdelningar (31 december 2018). Avdelningarna driver 
självständigt Folkets Bios 20 kvalitetsfilmsbiografer 
med 30 dukar. 
 
Våra biografer och avdelningarna som driver dem: 
Frölundabion (Frölunda), Hagabion, Aftonstjärnan 
och Angereds Bio (Göteborg), Folkets Bio Jönköping 
(Jönköping), Royal (Luleå), Kino och Södran (Lund), 
Panora (Malmö), Biokällan (Märsta), Zita (Stockholm), 
Tollereds biograf (Tollered), Folkets Bio Umeå (Umeå), 
Fyrisbiografen (Uppsala), Folkets Bio Visby och Folkbion 
i Katthammarsvik (Visby), Elektra Folkets Bio (Västerås), 
Palladium (Växjö), Regina (Östersund), Gylleboverket 
(Östra Vemmerlöv). 
 
Styrelse för Riksföreningen Folkets Bio, vald på 
kongressen i april 2018: 
Eric Sjöström, ordförande 
Kerstin Olander, vice ordförande 
Daniel Tollefsen Altamirano 
Astrid Assefa 
Andreas Hoffsten 
Christina Schöning 
Lennart Ström 
Suppleanter: Olle Agebro och Ulla Pedersen Estberg
 
Styrelse Folkets Bio AB:  
Eric Sjöström, ordförande 
Andreas Hoffsten 
Kerstin Olander 
 
Styrelse Folkets Bio Filmlager AB: 
Eric Sjöström, ordförande 
Olle Agebro 
Kerstin Olander 
Lennart Ström 
 
Riksstyrelsens sammanträden 
Under föreningens verksamhetsår (sedan kongressen 
2018) har riksstyrelsen haft nio styrelsemöten: 22 april 
2018 (konstituerande möte), 27 maj 2018, 27 augusti 
2018, 28 september 2018, 24 oktober 2018, 5 decem
ber 2019, 18 februari 2019, 4 mars 2019, 12 april 2019. 
Styrelsen har haft ett arbetsutskott bestående av Eric 
Sjöström, ordförande, Kerstin Olander och Andreas 
Hoffsten. Administrativa verksamhetschefen Agneta 
Mogren har varit ständigt adjungerad. Arbetsutskottet 
har sammanträtt den 12 februari 2019.  

Valberedning 
Följande personer har suttit i valberedningen under 
verksamhetsåret: Ulf AnderssonGreek, Nilla Dahl och 
Toni Lindén.
 
Revisorer 
Revisorer för verksamhetsåret har varit Petter Forkstam 
och Patrik Löfving. 
 
Anställda Riksföreningen Folkets Bio 
Riksföreningens kansli och Folkets Bios filmdistribution, 
Stockholm 
7,75 årsverken som arbetar med föreningsadministra tion, 
ekonomi, samordning och stöd till biograferna, kom
munikation samt inköp och distribution av film: Oscar 
Eriksson, Anna Harding, Anna Josefsson, Katrina 
Mathsson, Agneta Mogren, Hanna Sersam, RoseMarie 
Strand, Marie Strauss och Amelie Svenstedt (vikarie 
svensk kortfilm från 1 oktober 2018).

Filmpedagogerna, Göteborg 
4,25 årsverken som arbetar med filmpedagogisk 
verksamhet: Linnea Fant, Fredrik Holmberg, Johan 
Holmberg, Mikael Kowalski och Julia Lagergren.
 
Anställda Folkets Bio Filmlager AB 
3,5 årsverken som arbetar med filmbokning, filmhan
tering, logistik och fakturering: Simon Broman, Jesper 
Furu (från och med 1 september 2018), Martina Olsson 
(vikarie 50 % från 5 november 2018), Amanda Simonson, 
Martin Wadlund (vikarie 20 % från 10 september 2018) 
och Marie Öhgren.

Organisation
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SVENSKA FILMER I FOLKETS BIOS DISTRIBUTION PREMIÄRER 2018 
Datum Titel Regissör Land Antal besök

20180223 Innan vintern kommer Stefan Jarl Sverige 1 157 
20180309 Hemligheten Rainer Hartleb, Staffan Lindqvist Sverige 28 
20180309 Vad ska folk säga Iram Haq Sverige 3 406 
20180328 Lida Anna Eborn Sverige 1 004 
20180411 Smågodis, katter och lite våld Ester Martin Bergsmark Sverige 74 
20180427 Händelser i Ydre Rynéus/Grapengiesser/Bifrost Sverige 2 451 
20180518 Charmören Milad Alami Sverige/Danmark 4 190 
20180525 Anders, jag och hans 23 andra kvinnor Nahid Persson Sverige 7 051 
20180817 And Breathe Normally Isold Uggadottir Island/Sverige 2 666 
20180921 Flotten Marcus Lindeen Sverige 5 771 
20181116 Tornet Mats Grorud Norge/Sverige 949 
20181123 Olegs barndom Simon Lereng Wilmont Danmark/Sverige 608 
20181214 En armé av älskande Ingrid Ryberg Sverige 1 003 
20180601 Wild Dogs Elin Lilleman Eriksson, Saga Gärde Sverige (endast streaming)

Svenska premiärfilmer 2018 totalt   30 358

UTLÄNDSKA FILMER I FOLKETS BIOS DISTRIBUTION PREMIÄRER 2018 
Datum Titel Regissör Land Antal besök

20180119 Katie Says Goodbye Wayne Roberts USA 2 117 
20180209 Happy End Michael Haneke Frankrike 8 937 
20180323 Faces, places Agnès Varda, JR Frankrike 8 062 
20180413 Gruppen Laurent Cantet Frankrike 1 000 
20180629 Teheran Tabu Ali Soozandeh Österrike m fl 2 213 
20180720 Beast Michael Pearce Storbritannien 4 507 
20180824 En säsong i Frankrike Mahamat-Saleh Haroun Frankrike 1 364 
20180907 Den tysta revolutionen Lars Kraume Tyskland 2 725 
20181005 Lycklig som Lazzaro Alice Rohrwacher Italien 4 120 
20181019 Ramen Shop Eric Khoo Singapore 1 629 
20181225 Uppenbarelsen Xiavier Giannoli Frankrike 879

Utländska premiärfilmer 2018 totalt   37 553

KNATTE-, BARN- OCH UNGDOMSFILMER I FOLKETS BIOS DISTRIBUTION PREMIÄRER 2018 
Datum Titel Regissör Land Antal besök

20110114 Var inte rädd Långa Farbrorn Lasse Persson/Per Åhlin Sverige 38 
20181216 Agatha – Granndetektiven Karla von Bengtson Danmark/Sverige 7 073 
20180217 Vad hände, Alfons Åberg? – Kompisfilmen Lasse Persson/Per Åhlin Sverige 28 831 
20180303 Urpo & Turpo Liisa Helminen/Marjut Rimminen Finland 430 
20061117 Lilla Spöket Laban Lasse Persson/Per Åhlin Sverige 8 490 
20180324 Vatten över huvudet Lennartsdotter/Geffenblad m fl Sverige/Norge 1 025 
20180414 Kari – En allegori om världens tillstånd Fatemeh Goshe Sverige 69 
20091023 Lilla Spöket Laban – Bullar & Bång Lasse Persson/Per Åhlin Sverige 7 053 
20081024 Lilla Spöket Laban – Världens snällaste spöke Lasse Persson/Per Åhlin Sverige 8 357 
20181013 Sagoland Jonas Forsman, Johan Lindman m fl Sverige 3 242 
20121026 Lilla Anna och Långa Farbrorn Lasse Persson/Per Åhlin Sverige 7 088 
20071116 Lilla Spöket Laban 2 – Spökdags Lasse Persson/Per Åhlin Sverige 7 189 
20181214 Stora stygga räven Benjamin Renner/Patrick Imbert Frankrike 2 234

Knatte, barn och ungdomsfilmer premiärfilmer 2018 totalt  81 119
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KORTFILMER I FOLKETS BIOS DISTRIBUTION PREMIÄRER 2018 
Datum Titel Regissör Land

20180307 Skuggdjur Jerry Carlsson Sverige 
20180321 Martyren Ahmed Abdullahi Sverige 
20180404 3 stolen cameras Råfilm Sverige 
20180411 Smågodis, katter och lite våld Ester Martin Bergsmark Sverige 
20180418 Bussresan Sarah Gampel Sverige 
20180425 To Garbo and Lenin Jessica Laurén Sverige 
20180509 Konstnären får barn Sanna Lenken Sverige 
20180606 Svenskarna Manolo Diaz Rämö Sverige 
20180621 Handjur Sandra Isacsson/Stina Persson Helleday Sverige 
20181024 Juck Olivia Kastebring/Ulrika Bendeira/Julia Gumpert Sverige 
20181031 Nittonhundraåttioett Dawid Ullgren Sverige 
20181107 Andra Stranden Åsa Sandzén Sverige 
20181114 Jag var också med Astrid Askberger Sverige 
20181121 Brottas Julia Thelin Sverige 
20181128 Götaplatsen #flerochfler Shahab Mehrabi Sverige 
20181205 Fuck You Anette Sidor Sverige 
20181212 Hjärtats tidtabell Lisa Partby Sverige 

FILMSTATISTIK 2018

Premiärfilmer

Antal besök fördelning premiär
filmer och backkatalog – totalt

Antal besök på premiärfilmer 
fördelat på FBbiografer och övriga

Antal besök fördelning svenska, 
utländska och barnfilmer

Premiär på FB-biografer Svenska premiärfilmer

Backkatalog

Totalt besök 218 198

Premiär på andra biografer Utländska premiärfilmer

Barnfilmer

149 030 
(68%)

81 119 
(54%)

100 082 
(67%)

37 553 
(25%)

69 168 
(32%)

48 948 
(33%)

30 358 
(21%)
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7%fonden genom åren 
 Ingående saldo Periodens In/Ut Utg. saldo

2009 0 597 391/-300 447 296 943 
2010 296 943 889 589/-1 034 574 151 958 
2011 151 958 587 820/-321 018 418 760 
2012 418 760 454 950/-293 641 580 069 
2013 580 069 1 234 439/-877 164 937 343 
2014 937 343 1 033 334/-1 414 588 556 089 
2015 556 089 1 265 563/-576 940 1 244 712 
2016 1 244 712 2 206 573/-99 870 3 351 413 
2017 3 351 413 1 918 458/-248 753 5 021 117 
2018 5 021 117 1 298 544/-653 959 5 665 701

Under 2018 har bidrag betalats ut till Göteborg, Umeå, 
Jönköping, Malmö, Stockholm, Visby, Västerås, Växjö 
och Märsta. Det har varit i samband med teknikkurser 
men också till förbättringar av biografer. Enligt beslut 
på kongressen 2018 fick också Riksföreningen bidrag till 
lönemedel för administrativ verksamhetschef. 7%-fonden 
betalar även fakturor för hyra av ett förråd samt 
folkets maskinrum.se



Folkets Bio Filmlager AB 2018
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IN UT

Försäljning 2 975 006 
 
Inköp 79 969 
Personalkostnader 1 945 596 
Lokalkostnader 189 429 
Riksföreningen 0 
Filmdistenheter 0 
Porto 86 325 
Administration 426 833 
Totalt 2 728 152 
 
Avskrivning 299 432 
Räntor 19 512 
Bokslutsdisposition +51 693 
 
RESULTAT 20 397

Riksföreningen 2018
Bidrag 2 398 000 

Försäljning 46 479 

Medlemsavgifter 179 610 

Personal 1 854 944 

Resor 314 895 

Revision, redovisning 68 075 

Administration 371 178 

Styrelsearvode 55 000 

Övrigt 323 871 

Resultat 363 874

Folkets Bio AB 2018

 Sv. film bio Utl. film bio Barnfilm Kortfilm DVD VOD TV Filmped. Totalt 

Intäkter från försäljning 1 581 785 2 760 156 2 588 152 19 002 605 518 697 367 445 000 2 133 228 10 830 208 

Bidrag 2 571 382 2 754 151 2 167 172 700 000    510 837 8 703 542 

Kostnader 3 247 800 5 630 749 2 611 075 376 419 224 101 206 271  73 830 12 370 245 

Royalty 139 561 128 749 687 447      956 112 

Personal         4 967 854 

Admin         998 619 

Avskr DVD-lager         98 429 

Bokslutsdisp, ränta, skatt         26 356 

Resultat         116 135
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www.folketsbio.se

Bettan von Horn på Folkets Bios mingel under Göteborg Film Festival.


