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Abstrakt 

This bachelor thesis takes the quality term about film from the Swedish Film 

institute’s founder, Harry Schein and puts it in a historical and present 

context. Quality films as Schein puts it will be analysed in relation to SFI and 

Folkets Bio’s national and local association, and through this the relationship 

between SFI and Folkets Bio will indirectly be analysed. To do this I had to 

put both SFI and Folkets Bio in a historical and present context where the 

quality term is in focus since the 1960s. The quality term is further explained 

with a couple of auteur theories by different film theorists because of the 

term’s close connection to one of Sweden’s or the world’s most recognizible 

auteurs, Ingmar Bergman. Because of Folkets Bio’s usage of the term in later 

years I found it to be a fleeting one that in the 1960s was not close to Folkets 

Bio, but has changed and is today a big talking point of the association. This 

allowed me to make a reception study based on reviews from film critics of 

different news outlets. Based on the insights of Janet Staiger’s reception 

theory on how film critics review art and avant-garde cinema, I picked three 

films that were distributed by Folkets Bio’s national association and screened 

at the local association of Växjö, Sweden. I also use interviews with two 

people working in the local association and the audience count for the three 

films that are analysed. My intention with this is to see how both the 

population and the local association of Växjö look at quality film. What I 

found was that the local association in Växjö did not want to market the films 

they are showing as quality film because of the term’s exclusion as 

something that is high cultured and not for the ”people” which Folkets Bio 

was meant for in their beginning in the 1970s. 
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1 Inledning 

 

 

Med Folkets Bios tillkomst finns det äntligen en organisation som utan 

profitintressen arbetar med att visa seriösa filmer om vanliga människors 

situation. Filmbranschens störtflod av kommersiell smörja får inte längre stå 

helt oemotsagd, utan folkets kultur har till sist fått en möjlighet att hävda sig 

även på svenska biografer.1 

 

Stefan Jarl var en av grundarna till Folkets Bio och hade i tanke en plats där 

film kunde klara sig utan pressen av kommersiell succé. Med grunder i 

antiimperialism, yttrandefrihet och för en folkets kultur hamnade de under 

samma paraply som Folket i Bild och Folkets teater.2 

 

Folkets bios filmdistribution ska idag enligt en beskrivning från deras 

hemsida vara ett hem för, bland annat, filmer från hela världen. Filmer som 

inte har en plats i den kommersiella delen av filmbranschen. ”Filmer som 

roar och oroar, engagerar, skapar debatt och ger nya perspektiv. Kvalitet, 

engagemang och en bred representation i filmutbud och verksamhet 

genomsyrar allt vi gör.”3 Detta ger oss en vidare ingång till Folkets bios 

tankar kring vilka filmer de väljer att ge distribution.  

 

Även om kvalitetsfilm inte nämns var det positivt för de filmer som fick 

kvalitetsbidrag ifrån SFI. Nu fanns det en förening där de gav svenska 

kvalitetsfilmer både distribution och visningar.  

 

                                                   

1 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 20 
2 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 15 
3 https://www.folketsbio.se/om-folkets-bio/ 2018-10-11, 16.21 
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SFI, som grundades av Harry Schein 1963, är idag en vital del för den 

svenska filmbranschen. Det är svårt för produktionsbolag att producera film 

utan stöd från SFI. Viktigast är det för kvalitetsfilmer som ofta har svårt att 

klara sig ekonomiskt. 

 

Det är lokala föreningar som sköter biografer och evenemang, medan Folkets 

Bios riksförening sköter import och distribution för filmerna. Det är kring 

denna relation uppsatsen kommer kretsa. Utifrån riksföreningens val av 

filmer att distribuera går det att utläsa deras smak för filmer, och vilka 

kriterier eller grunder de utgår ifrån idag. Den lokala föreningen bestämmer 

dock i slutändan vilka filmer som kommer visas i deras enskilda biografer. I 

uppsatsen kommer jag använda Växjös Folkets Bio som ett exempel för att 

kunna förhålla mig till om alla filmer riksföreningen distribuerar visas på 

biografen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

 

Folkets Bio står idag inför utmaningar från flera olika håll. För 

lokalföreningar består utmaningen av förnyade visningsfönster av 

filmmediet, bland annat streamingtjänster som Netflix, och att de mer 

kommersiella biograferna lockar mycket av biopubliken med blockbusters. 

Tanken med Folkets Bio var från början att skapa en biograf som var en 

motpol till den kommersiella visningsplatsen. Hur hanterar de ambitionen av 

att vilja utöka och förnya sin publik? Denna uppsats handlar om vilka filmer 

just Folkets Bio väljer att distribuera. Vad innehåller dessa filmer som gör att 

kvalitetsbegreppet är befogat? Begreppet har en historia i Svenska 

Filminstitutet och har använts som synonym till konstfilmsbegreppet. Det 

ligger ett dilemma här för lokalföreningarna inom Folkets Bio. Viljan att stå 

emot de mer kommersiella filmerna samtidigt som man vill nå en stor publik. 
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Uppsatsen kommer ta upp hur Växjös Folkets Bio förhåller sig till 

utmaningarna, mer specifikt om de väljer att visa riksföreningens filmer, och 

hur attraktiva de filmerna är för Växjös befolkning. 

 

Frågeställning: 

1. Vad innebär kvalitetsfilm i dagens biografbransch? 

2. Vilket förhållande har Folkets bio till begreppet kvalitetsfilmer i 

dag? 

3.   Hur fungerar kvalitetsfilm i en stad som Växjö? Når dessa filmer 

ut? 

 

1.2 Metod och källmaterial 
 

 

Folkets Bios riksförbunds val av filmer att distribuera ses över enligt de 

kriterier eller mål Folkets Bio själva ställer upp i sina stadgar. De filmer som 

visas på Växjös Folkets Bio analyseras djupare gentemot innehållet i filmen 

och vilka signaler de ger publiken utifrån kvalitet. För att kunna utröna 

kvalitetsbegreppet på det sätt som Folkets Bio använder det kommer jag 

analysera detta begrepp. För att göra detta använder jag dels en text av Per 

Vesterlund 2010 som analyserar en filmpolitisk motion skriven av Harry 

Schein. Här finns också en filmpolitisk utredning från 2008 där 

kvalitetsbegreppet används i samband med en utredning om filmens vägval. 

Jag använder även konstfilmsbegreppet som en grund till kvalitetsbegreppet. 

Både hos SFI och Folkets Bio används begreppet auteur i samband med 

konst- och kvalitetsfilm, och eftersom auteurbegreppet idag är ganska brett 

har jag lyft fram Hugh Bartlings och Walter Metz teoretisering av begreppet. 

I filmanalyserna kommer jag använda material bestående av recensioner och 

publiksnitt för att på så sätt använda Janet Staigers receptionsteori om hur 
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filmkritiker vanligtvis ser och skriver om en konstfilm. I detta fall för att 

kunna se hur det används av Folkets Bios plan av att visa kvalitetsfilm. De 

filmer som används i receptionsanalysen väljs utifrån vilka filmer Växjös 

Folkets Bio väljer från riksföreningens distribution. När Folkets Bio fyllde 

40 år skrevs det en bok om hur det startade och hur de ser på filmmediet. 

Folkets Bio – 40 år av Camilla Larsson används för att klargöra för vilka 

grundtankar distributionen har när de väljer filmer. 

 

Jag har valt ut tre filmer att analysera som passar in i uppsatsens syfte. De 

består av Lazzaro felice (Lycklig som Lazzaro, Alice Rohrwacher, 2018), 

Olegs krig (Olegs barndom, Simon Lereng Wilmont, 2017) och Tårnet 

(Tornet, Mats Grorud, 2018). I relation till filmanalyserna behövs ytterligare 

material för att kunna göra en översiktlig och rättvis analys av 

kvalitetsbegreppet och dess förhållande till Folkets Bio. Därför använder jag 

ett flertal recensioner och eftersom hela uppsatsen kretsar kring den svenska 

filmbranschen kommer jag att använda mig av recensioner från svenska 

filmkritiker. För att försöka vara så objektiv som möjligt finns kritiker.se till 

hjälp, där jag kan välja tidningar/hemsidor och välja de som gav bäst och 

sämst betyg för filmerna.  

 

Med hjälp från Växjös Folkets Bio har jag kunnat intervjua två personer som 

sitter i programsättningen och som är starkt involverade när det gäller i vilket 

sammanhang varje film ska visas. Detta blir viktigt i uppsatsen i samband 

med hur biografen tacklar utmaningar som streamingtjänster och andra 

biografer. Jag kommer även använda mig av de publiksnitt för filmerna som 

Folkets Bios riksförening har distribuerat och importerat.  

Med allt material kring filmerna så som recensioner, receptionsanalys och 

publiksiffror kan uppsatsen, i samband med intervjuerna av programsättarna 

på Folkets Bio kunna analysera filmerna utifrån frågeställningarna jag 

presenterat. 
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Eftersom Folkets Bio är en av aktörerna som får ekonomisk hjälp av SFI 

behövs det också tas upp hur den svenska filmdistributionen ser ut. Detta 

leder oss till svensk filmpolitik och SFIs roll i den svenska filmbranschen. 

Olika aktörer och andra skrifter om området diskuteras kort i uppsatsen. 

Maria Jansson och Katarina Bivald har skrivit en utredning om filmpolitikens 

roll och överenskommelsen mellan staten och olika privata aktörer i samband 

med WIFT Sverige. WIFT står för Women In Film and Television och 

jobbar för jämställdhet i film- och TV-branschen. Texten kommer till 

användning för att klargöra vilken position Folkets Bio har i branschen.  

 

1.3  Forskningsöversikt och teori 
 

 

Det finns inte så mycket forskning om svensk filmdistribution. Janssons och 

Bivalds En riktig snyftare. – Om distribution, produktion och jämställdhet i 

filmbranschen diskuterar översiktligt filmbranschen och lägger fokus på 

frågor kring jämställdhet. Även när det gäller filmdistribution diskuterar de 

jämställdhet där delar av en intervju med en verksam från Folkets Bio är 

tillgänglig. Det finns också statistik att referera till i texten. Även om denna 

uppsats inte direkt kommer fokusera på jämställdhetsfrågor finns det svar här 

som kan spegla Folkets Bios ståndpunkter i frågan. Vilket i sin tur kan 

påverka hur distributionen väljer filmer.  

 

För att kunna klargöra att filmerna tillhör konstfilmsbegreppet behöver jag 

använda mig av recensioner från filmkritiker. Janet Staiger skriver i Media 

Reception Studies om hur filmkritiker ser och värderar konstfilm. En 

receptionsanalys skapar utrymme för mig att diskutera varför filmerna har 

distribuerats av Folkets Bio, och utifrån det kunna beskriva sambandet 

mellan begreppen och föreningen. Begreppen kvalitetsfilm och konstfilm 

diskuteras historiskt och i förhållande till Folkets Bio, men jag är även 
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intresserad av Folkets Bios användning av begreppen i dagens läge. Per 

Vesterlunds artikel, “Quality in the welfare state: some remarks on a 

document from the archive of Harry Schein”, tar upp en motion till 

regeringen skriven av Harry Schein. Motionen ses idag som grunden till det 

statliga Svenska Filminstitutet. Därefter utformades en överenskommelse 

gällande den svenska filmbranschen mellan SFI och privata filmaktörer. 

Harry Schein använder kvalitetsbegreppet redan 1951 i dokumentet 

Vesterlund diskuterar. SFI står idag i en viktig position av filmbranschen då 

de flesta privata aktörerna är beroende av statligt stöd. I SFI är 

kvalitetsbegreppet en central fråga och det är därför viktigt att diskutera dess 

relation till Folkets Bio, och deras ställningar till SFI. FOLKETS BIO 1973 – 

2013 DE FÖRSTA 40 ÅREN, tar upp den historiska tanken om vad Folkets 

Bio skulle vara och representera. För en historisk översikt av vilken position 

Folkets Bio har i filmbranschen blir den boken bra att använda. 

 

En utredning av Statens Offentliga Utredning vid namn Vägval för filmen 

från 2009 ligger till grund för hur filmbranschens struktur ser ut idag. Utifrån 

det kan uppsatsen försöka placera in Folkets Bio i dagens filmbransch. 

Utredningen består också av analyser av de utmaningar hela filmindustrin har 

framför sig idag.  
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1.4 Disposition 
 

Denna uppsats är utformad efter fem kapitel vilket består av bland annat 

inledning, analys och slutsats. Utöver nämnda använder jag mig också av 

Kvalitetsbegreppet – historia och definition, vilket fungerar som ett historiskt 

och teoribildande kapitel där jag analyserar olika texter jag använder i 

uppsatsen. Där tillkommer också ett underkapitel om auteurteori som behövs 

då begreppet används flitigt både i min uppsats och i litteraturen jag 

använder. I slutet av det kapitlet går jag igenom receptionsteori och vad det 

innebär gällande konstfilm, för att sedan börja nästa kapitel, filmanalys av 

kvalitetsfilm hos Folkets Bio. Efter filmanalyserna kommer ett mer 

översiktligt analyskapitel som använder sig av både filmanalyserna och 

Kvalitetsbegreppet – historia och definition. Slutsatsen hanterar mer konkret 

svaren på mina frågeställningar och avslutar uppsatsen. 
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2 Kvalitetsbegreppet – Historia och definition 

 

2.1 Auteurteori 
 

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal massproducerades bildkonstverk 

vilket ledde till att konsten tappade sitt värde och äkthet. Konstkritikern och 

konstmarknaden började då fokusera på den enskilda stora konstnären och 

konstnärens mästerverk. Detta passar också in i filmhistorien när filmkritiker 

under tidigt 1900-tal valde att betona en person i filmproduktionen som den 

stora konstnären och produktionen som dennes mästerverk. Syftet var dock 

annorlunda för filmkonsten än för bildkonsten. Filmen ville ta en plats bland 

de redan etablerade konstarterna i den högkulturella sfären för att undvika att 

pekas ut som populär underhållning.4 Den stora konstnären inom filmmediet 

kallas auteur, ett begrepp som har sin grund i Frankrike under 1950-talet. I 

filmforskningen används begreppet för att teoretisera och konstförklara 

filmer under hela filmmediets historia. Auteurbegreppets användning har 

dock förändrats under tidens gång och har även gjort det i samband av vad 

SFI kallar för kvalitetsfilm. Från att auteurens vision sågs som unik och 

sanningsenlig till att komplicera den synen med att påpeka publikens 

påverkan av en film. Det ledde till att auteurteorin såg filmskaparen som 

skapar tolkningsbara filmer där kulturellt produktiva möjligheter uppstår. 

När filmvetare började forska kring ras, klass och kön inom film fick 

auteuren en ny plats. Nu var auteuren i en politisk och ideologisk position i 

sitt skapande5 vilket också syns i Sveriges filmbransch. Utvecklingen i 

filmvetenskapen ledde till en vilja att höra fler perspektiv från olika delar i 

samhället. Det har alltid funnits undantag men att SFI idag har ett 

kvoteringsmål gällande jämställdhet för stöd till olika kön inom 

                                                   

4 Authorship and Film, David Gerstner, s. 5 
5 Authorship and Film, David Gerstner, s. 5, 6 
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filmproduktionen, säger att de prioriterar och vill se mer konst från 

människor som inte har liknande perspektiv som till exempel Ingmar 

Bergman. 

Idag är auteurbegreppet ett flyktigt sådant och definieras på flera olika sätt. 

Två exempel av definitioner kommer från forskarna Hugh Bartlings och 

Walter Metz där förstnämnde har Oscar Micheaux som exempel för att 

teoretisera sin användning av begreppet. Oscar Micheaux är en afro-

amerikansk filmskapare som debuterade 1919. Bartling tar upp filmerna som 

banbrytande från den synvinkeln att förändra de stereotyper 

Hollywoodfilmer målar upp av svarta människor, även om filmerna i sig är 

väldigt likt Hollywoodproduktioner när det gäller handling och berättande. 

Det faktum att Micheaux utmanar stereotyper kring ras gör filmerna till ett 

politiskt drivande kulturellt uttryck.6 

 

Walter Metz använder John Waters och hans filmers ämnesval samt tema i 

ett historiskt perspektiv. Metz nämner också ett par forskare som runt 1960-

1970-talet forskade kring olika perspektiv i filmmediet från bland annat 

kvinnor, homosexuella män, homosexuella kvinnor och mörka människor.7 

”As a Baltimore teenager, Waters continued the project of the 1960s New 

York underground film movement (in the guise of Anger, Warhol and the 

Kuchar Brothers) of queering mainstream Hollywood film representation.”8 

Metz menar att genom Waters filmskapande får regissören att utmana 

Hollywoodpubliken med bilder utanför den norm som 

Hollywoodproduktioner oftast befinner sig i. Den sociala konstruktionen 

                                                   

6 Authorship and Film, intentions and mass culture: oscar micheaux, identity, and 

authorship, Hugh Bartling, s. 119-121 
7 Authorship and Film, john waters goes to hollywood: a poststructural authorship study, 

Walter Metz, s. 158 
8 Authorship and Film, john waters goes to hollywood: a poststructural authorship study, 

Walter Metz, s. 159 
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kring kön och sexualitet är det Waters ifrågasätter i sina filmer, och försöker 

därför utmana med bilder som publiken kan anse gå för långt.9 I sin tur föder 

det ett samtal om hur vårt samhälle ser ut och vad som borde vara accepterad 

eller inte, i detta fallet handlar samtalet om kön och sexualitet.  

Dessa två exempel på vad en auteur kan vara utgör olika kriterier som består 

av att regissörens filmer kan vara, samhällskritisk, politiskt drivande, utmana 

normer i samhället eller i filmmediet. Auteuren under dessa kriterierna är 

närmare av vad Folkets Bio och SFI menar idag, och dagens kriterier för 

kvalitetsfilm. Det är ett breddare begrepp än det som fanns under 1960-talet 

med SFIs vilket var ganska inriktat på den typen av film Ingmar Bergman 

skapade. Bergman var också den auteuren de utgick ifrån för att definiera 

vad konstfilm eller kvalitetsfilm skulle vara. 

 

2.2 SFI och Harry Schein 
 

1951 skrev Harry Schein en motion till svenska riksdagen, med underskrifter 

från bland annat Sveriges ledande filmregissörer och diverse kulturpolitiker. 

Vad som är intressant med texten är användandet av kvalitetsbegreppet och 

vad det ledde till. När filmreformen föddes 1963 fanns det en 

överenskommelse mellan privata aktörer inom filmbranschen, och svenska 

staten. Schein var en viktig person i detta då han samma år var med och 

startade Svenska Filminstitutet, som var en del av filmreformen. Innebörden 

var att 10 procent av alla biljettintäkter i Sverige skulle gå till SFI som sedan 

skulle ge stöd till svensk filmproduktion. Stödet är i form av bidrag vilket var 

baserat på filmers kvalitet bestämt av en jury bestående av filmkonsulenter. 

 

                                                   

9 Authorship and Film, john waters goes to hollywood: a poststructural authorship study, 

Walter Metz, s. 172, 173 
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The major Swedish film reform of 1963, when the state and the film 

industry came to an agreement on the financing and administration of 

a new film subsidy, can in retrospect look like a rather 

straightforward affair necessitated by historical circumstances – a 

national cinema in crisis in the wake of television – and supported by 

a unanimous Parliament10 

 

Per Vesterlund beskriver överenskommelsen som en nödvändig reaktion för 

en nationell films välmående på den kris som televisionen hade medfört. Inte 

bara för att skapa en starkare svensk filmindustri men även att höja kvalitén 

på de producerade filmerna.11 

 

När bland annat Ingmar Bergmans underskrift finns på Harry Scheins motion 

från 1951 förstår vi att kvalitetsbegreppet och konstfilmsbegreppet ligger 

nära varandra. Ingmar Bergman ses idag som en av de viktigaste 

konstfilmsregissörerna i Sverige, om inte i världen. Det viktiga att peka ut 

här är kopplingen mellan de två begreppen då uppsatsen mer konkret kan 

definiera kvalitetsbegreppet, och förklara filmerna jag kommer analysera. 

Bergman är en erkänd auteur och skapade under denna tid vad Sverige ansåg 

vara filmkonst. I samband med Filmcentrums och Folkets Bios tankar kring 

vad filmkonst kunde vara blev det Bergman som fick bidragen från SFI. 

Filmerna vars konstnärlighet inte andades Bergman fick inte stöd från SFI 

förrän senare. Detta innebär att kvalitetsfilmsbegreppet genomgår en 

förändring från 1960-talet fram till idag.  

 

2008 beordrade regeringen en utredning om filmpolitikens läge och en 

möjlig framtid för filmpolitiken. Sedan SFIs grundande 1963 har bidragen 

                                                   

10 Journal of Scandinavian Cinema, Quality in the welfare state: some remarks on a 

document from the archive of Harry Schein, Per Vesterlund, s. 25 
11 Journal of Scandinavian Cinema, Quality in the welfare state: some remarks on a 

document from the archive of Harry Schein, Per Vesterlund, s. 25 
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från den statliga sidan bara ökat. Den största anledningen till detta som 

utredningen kommer fram till är att det beror på lönsamhetens minskning 

inom filmbranschen. Det medför att bidragen blir mer behövliga, vilket även 

gäller filmdistributionen. Eftersom denna utredning gäller situationen under 

2008, borde det nämnas att den digitalisering som svenska biografer gick 

igenom under de kommande tio åren har gjort det billigare för distributörer. 

Samtidigt hade inte diverse streamingtjänster varit på samma nivå som de är 

på idag. Det beror också på den kulturpolitiska utvecklingen då de har ökat i 

resurser och tänkta ambitioner.12 

 

Vägval för filmen pekar ut SF som den markant ledande inom svenska 

filmbranschens olika marknader. Det gäller även distributionen år 2008. 

Folkets Bio nämns som växande inom distributionen, särskilt gällande 

svenska filmer.13  

 

Ett förslag utredningen kom fram till var att filmstödsystemet bör 

moderniseras, med syfte av att konstnärligt risktagande, kvalitet och 

mångfald inom svensk filmproduktion ska gynnas. Det nämns även att 

tillgängligheten för människor med funktionsvariationer i biografer bör 

utvecklas, genom till exempel att tillgängliggöra syntolkning för synskadade 

personer i biografer. 14  

 

Stöden till värdefull svensk filmproduktion omfattar i dag dels 

förhandsstöd till långfilm, barn- och ungdomsfilm, kort- och 

dokumentärfilm samt utveckling, dels publikrelaterat stöd och 

marknadsstöd. De olika förhandsstöden baseras på en 

kvalitetsprövning som görs av Filminstitutets filmkonsulenter.15 

                                                   

12 Vägval för film, Statens Offentliga Utredningar, s. 35 
13 Vägval för film, Statens Offentliga Utredningar, s. 59 
14 Vägval för film, Statens Offentliga Utredningar, s. 118 
15 Vägval för film, Statens Offentliga Utredningar, s. 120 
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Det enda sättet utredningen beskriver vad kvalitetsfilm innebär är att det 

avgörs av filminstitutets filmkonsulenter. Detta är ett av få konkreta kriterier 

som framkommer. Påverkan av förhandsstöden påpekar de som tydligt 

positiv, och de filmer med kvalitetsstämpeln är ofta filmer där internationellt 

erkännande tillkommit.16 Det nämns också att betydelsen av stöden i Sverige 

är viktigare än i till exempel Frankrike där marknaden är större. Att 

marknaden är större innebär att filmproduktioner kan vara mer självständiga 

ifrån beroendet av stöden. Den svenska filmbranschen är som tidigare nämnt 

väldigt beroende av SFI och de statliga filmstöden, då kvalitetsfilmer kan 

minska i antal produktioner om det är en hög ekonomisk risk för 

filmskapandet. Mindre konstnärliga risker medan också nytänkande minskar 

anser utredningen att det kan innebära.17 Om det inte hade funnits en statlig 

filmaktör som hjälper till att skapa kvalitetsfilmer skulle kapitalismen tagit 

över den svenska filmbranschen. Likt Hollywood skulle produktionsföretag 

producera filmer med minsta ekonomisk risk, vilket skulle leda till att mindre 

konstnärliga risker blir tagna av filmskaparna som måste anpassa sig till 

filmmarknaden. SFI är där för att det inte ska hända i svensk filmproduktion 

då de vill utveckla svensk filmkonst med stöd till vad de anser vara 

kvalitetsfilm utan att påverka produktionen. 

 

De nämner också vikten i att stödja barn- och ungdomsfilm och att det bör 

ses över, som kan innebära förändringar eller ökningar av filmstöden.18 Just 

nu ser de inte att stöden är tillräckliga eller anpassade till en effektiv nivå för 

dessa filmerna. De menar att den typen av film är viktiga i syfte av vad barn 

och ungdomar upplever för film i tidig ålder. Utredarna menar att barn och 

ungdomar är den framtida vuxenfilmspubliken, och de bör vara utsatta för 

                                                   

16 Vägval för film, Statens Offentliga Utredningar, s. 121 
17 Vägval för film, Statens Offentliga Utredningar, s. 121 
18 Vägval för film, Statens Offentliga Utredningar, s. 122, 123 
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kvalitetsfilm innan ”vuxenfilmer” förhoppningsvis kommer vara en del av 

deras liv. 

 

SFIs förhandsstöd för att främja jämställdhet inom svensk filmproduktion 

skulle 2009 vara, minst 40 procent och max 60 procent kvinnor. Målet 

nåddes inte men utredarna föreslår att SFI behåller målet framöver, samtidigt 

som man under tiden följer utvecklingen (eller icke-utveckling) av målet.19 

Detta anses viktigt då jämställdhet idag är en viktig del av kvalitetsbegreppet. 

Olika perspektiv är en viktig del av filmproduktioner då det har saknats förut. 

I en vit, heterosexuell mansdominerad bransch har flera folkgruppers röster 

inte hörts genom film vilket är eftertraktat. SFI försöker främja detta med 

hjälp av kvotering i stöden till filmproduktioner. För att filmerna ska kunna 

vara samhällskritiska kräver det att vi får se olika perspektiv från olika 

samhällsgrupper. 

 

2.3 Folkets Bio och Kvalitetsbegreppet 
 

 

En föregångare till Folkets Bio var FilmCentrum som 1968 ville skapa en 

plats för alla kort-, dokumentär- och experimentfilmer. Filmerna var många 

medan det inte fanns ett forum för att visa dessa filmproduktionerna. Detta 

skulle kunna uppskattas av SFI idag, men under Harry Schein tid var 

attityden, ”Filminstitutet medverkar inte till spridning av skitfilm”.20 Detta 

säger en hel del om hur SFI var och hur det har utvecklats till idag. Kort-, 

dokumentär- och experimentfilmens utveckling och skapelse är idag något 

det finns stöd för från SFI. 

 

                                                   

19 Vägval för film, Statens Offentliga Utredningar, s. 139 
20Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 14 



 

15(34) 

 

Ulf Berggren och Stefan Jarl som båda var en del av FilmCentrum såg 

lösningen för distributionsdelen i att starta Folkets Bio. Grundtanken var att 

starta en biograf med egen distribution och hamna på samma plattform som 

Folket i bild och Folkets teater. Antiimperialism, yttrandefrihet och för en 

folkets kultur var det de strävande efter.21 Citatet från Jarl i introduktionen av 

denna uppsatsen speglar Folkets Bios ställning och position i den svenska 

filmbranschen väldigt bra.  

 

Den ideella föreningen står utan profitintresse för att visa seriösa filmer om 

vanliga människors situationer. Det är en motpol till det kommersiella som 

tagit över filmbranschen under tiden.22 Så är det även idag gällande visning 

av film, och Folkets Bio är idag ledande inom sin antikommersiella gren av 

filmbranschen. Det finns fler distributionsföretag med liknande ställning, 

men inte alls med lika många biografer.  

 

Folkets Bios relation till SFI är alltid beroende av den svenska politikens 

situation. Regeringen utser vilka som ska sitta i SFIs styrelse, vilka i sin tur 

ska hjälpa den svenska filmindustrin så gott som möjligt. Detta är inte något 

uppsatsen kommer kretsa kring även om det är bra att ha i åtanke. När vi 

diskuterar kvalitetsbegreppet finns det olika syner beroende på var personer 

står gentemot filmmediet och filmkonst. Dessa ståndpunkter kan människor 

få från olika ställen, ett av dem är politiska perspektiv. Det finns historiska 

exempel på detta, då Folkets Bio inte fick något stöd från SFI under Harry 

Scheins tid. Det gick lika illa med stöd när Jörn Donner tog över VD-

positionen efter Schein. Folkets Bio hade vid denna tid tagit större plats i den 

svenska filmbranschen, och icke-stödet berodde inte längre på ”skitfilmer” 

som Schein kallade det utan Donners motvilja till konkurrens.23 

                                                   

21Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 15 
22 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 20 
23 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 33, 34 
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Efter 10 års verksamhet kunde Folkets Bio börja anställa importansvariga 

istället för att förlita sig på ett ideellt arbete. Fler och fler internationella 

festivalsbesök systematiserades samtidigt som SFI införde importstöd. 

Eftersom konkurrensen kring detta inte var så stor kunde Folkets Bio knyta 

till sig stora filmskapare utan större problem.24 Under denna tid ser vi att 

Folkets Bios position blir större i den svenska filmbranschen och i SFIs 

ögon. Samtidigt förändrade SFI sin syn på kvalitetsfilm, och gjorde det 

möjligt för Folkets Bio att ta del av stöden. Innan dess var Ingmar Bergman 

den man såg på som svensk kvalitetsfilms mål eller definition. Även 

importstöd kom sent från SFI till Folkets Bio.  

 

Stefan Jarl släppte 1983 dokumentären Naturens hämnd, där han finansierade 

filmproduktionen med pengarna från Ett anständigt liv (1979). Jarl använde 

dokumentären i syfte av att framhålla tyngden i att stå ekonomiskt oberoende 

för att kunna kritisera fritt.25 Det blir lite motsägelsefullt när Folkets Bio i sin 

helhet är beroende av olika typer av stöd. Bland annat för visning i de lokala 

föreningarna och importen samt distributionen hos riksföreningen. Dessa 

stöd påverkar indirekt om inte direkt val av filmer och andra val stöden 

tillkommer med. Har Stefan Jarls första idé om vad Folkets Bio ska 

representera försvunnit?  

 

I Folkets Bio – 40 år nämns också delaktigheten i att visa barn- och 

ungdomsfilmer, särskilt i Lund och Malmö. Det är också något som är tydligt 

idag, då distributionen och visning av barn- och ungdomsfilm prövas av 

lokal- och riksföreningarna. Från SFI finns också stöd att hämta för dessa 

filmers synliggörande.  

                                                   

24 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 47 
25 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 50, 53 
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Men har också SFI förändrat var de står utifrån Folkets Bios ståndpunkter? 

Från att totalneka dem bidrag till att nästan utforma bidragen efter dem. 

Även Ingmar Bergman ändrade uppfattning om FilmCentrum och Folkets 

Bio. Från att inte vilja visa sina filmer på FilmCentrum till att hylla Folkets 

Bios distribution.26 

 

Under 90-talet hände mycket för Folkets Bios riksförening. Kajsa Hedström 

anställdes som importansvarig vilket resulterade i att föreningens 

genusperspektiv tog ett steg framåt genom inköp av filmer regisserade av 

kvinnor. Under samma årtionde slutade SFI själva distribuera och importera 

film efter en filmutredning. Det gav Hedström och Folkets Bio större plats i 

marknaden gällande filmdistribution.27 

 

Internationellt var Folkets Bio redan en stor erkänd spelare inom det 

som i de flesta länder går under benämningen art house och i Sverige 

hade man nu, genom att växla upp, lyckats inta en ny position både 

branschmässigt och medialt med filmer som låtit tala om sig och 

genererat höga besökssiffror. Målsättningen var att distribuera en till 

två stora auteurer om året, kompletterade med ytterligare ett tiotal 

filmer, gärna debuter, med stor geografisk bredd.28 

 

Här finns några kodord som är värda att diskutera, vilka är art-house, 

auteurer och stor geografisk bredd. Både bakom art-house och auteur finns 

en stark konstnärlig betoning kring filmerna och dess visning. Med en stor 

geografisk bredd kommer world cinema upp, kortfattat är world cinema 

vanligtvis något som representerar filmkonst producerat utanför 

Nordamerika och Europa. I följande citat läser vi en kortare och mer 

                                                   

26 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 73 
27 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 68-70 
28 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 95 
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översiktlig bild över var Folkets Bio är i samband med den svenska 

filmbranschen. ”Folkets Bio var nu Sveriges största importör av konstnärligt 

viktig och prisvinnande kvalitetsfilm från hela världen.”29 Detta säger oss att 

de har adopterat och accepterat kvalitetsbegreppet i samband med de 

konstnärliga filmer de väljer att visa efter en lång tids förakt från båda 

parterna. Det pekar ännu en gång på att kvalitetsbegreppet förändras med 

tiden. Kvalitet var ett nyckelord när SFI startade 1963 men var under lång tid 

väldigt smal vad det gäller för film. Idag har bidragen från den statliga 

aktören blivit fler i antal och större. Inte bara för att gynna den film Harry 

Schein hade i åtanke 1963 men också andra delar av filmbranschen. Detta är 

något som utvecklats med tiden, att till exempel importstöd infördes hjälpte 

Folkets Bios utveckling. Ett annat exempel är SFIs satsning på jämställdhet i 

filmproduktion. Enligt Wifts utredning låg Folkets Bio bäst till för att visa så 

jämt procentuellt antal filmer från kvinnliga och manliga regissörer. Tabellen 

de skapat för utredning bygger på regissörers kön vars långfilmer har 

distribuerats av olika aktörer mellan 2002-2011. Folkets Bios distribution 

ligger där på 52 procent filmer regisserade av män, 36 procent av kvinnor 

och 12 procent där filmer blivit regisserade av både kvinnor och män.30 

 

Nästa uppgift för föreningarna var att hitta en fin balans mellan filmer som 

drog mycket publik till salongerna, och till exempel en smal 

dokumentärsfilmspremiär.31 Programplanen är viktig när det gäller att 

behålla den identitet Folkets Bio har byggt upp för stamgäster samtidigt som 

ett intresse för att förnya och bredda sin publik alltid måste vara en del av 

bilden. Idag använder Folkets Bio själva kvalitetsbegreppet när de beskriver 

vilka typer av filmer som finns i deras distribution. När FilmCentrum 

                                                   

29 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 96 
30En riktig snyftare. Om distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen, Maria 

Jansson och Katarina Bivald S. 54 
31 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 76 
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startade beskrev Camilla Larsson i Folkets Bio – 40 år hur FilmCentrum var 

en plats där filmer som inte var kvalitet enligt Harry Schein fick en plats.32 

 

De startade även Kvalitetsfilm som är ett projekt inom Folkets Bio för att 

stärka biograferna i hela landet. Ambitionen är att utveckla biograferna till 

mötesplatser och erbjuda fler visningar. Skolbio som också nämndes av 

utredningen tidigare i uppsatsen är ett fokus precis som utbildning och en 

etablering av filmpedagogisk verksamhet. Syftet är att försöka förändra 

attityder till den smalare kvalitetsfilmen som skulle vara för en breddare 

publik.33  

 

Från min intervju med Elisabeth Cederholm34, en verksam hos Folkets Bio 

Växjö som sitter i både styrelsen och programsättargruppen, lät det nästan 

likadant som det riksföreningen vill. Även om lokalföreningen är 

självständiga från riksföreningen delar de ganska lika värderingar i film, som 

vill visa socialt och samhällelig intressanta filmer med olika perspektiv. De 

försöker även visa filmer från så många länder som möjligt. Cederholm 

menar att programsättargruppen har i åtanke att inte bara ha med svenska och 

amerikanska filmer i programmet. Filmerna ska också passa in i Växjö för 

både stamkunderna som är äldre men också för en ny yngre publik. Dessa 

värderingar som Växjös lokalförening har påminner väldigt mycket om 

riksföreningens även om de inte alltid väljer alla deras filmer. Cederholm 

svarar att man försöker ta filmerna från riksföreningens distribution men att 

det är viktigt att programsättarna tror på filmerna. Den andra jag intervjuade 

heter Hampus Persson35 och sitter också i Folkets Bio Växjös 

programsättarråd ser filmerna och föreningen på ungefär samma sätt som 

                                                   

32 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 14 
33 Folkets Bio 1973 – 2013 De första 40 åren, Camilla Larsson, s. 106 
34 Intervju med Elisabeth Cederholm av Yonathan Negash - 11/12 - 2018 
35 Intervju med Hampus Persson av Yonathan Negash – 31/12 - 2018 
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Cederholm. Persson menar att de i princip visar vad kvalitetsfilm innebär 

men att de inte använder begreppet i marknadsföringen gentemot 

Växjöpubliken. Båda talar dock om en god relation med riksföreningen som 

har lanseringsmöten och stöd till lokalföreningarna. Det finns också en vilja 

hos båda två att kunna visa fler av filmerna Folkets Bio distribuerar men ser 

ett problem med att endast ha en salong. Cederholm skulle sett att de kunde 

köra en film som Olegs Barndom i en mindre salong och samtidigt ha bättre 

förutsättning för att visa barnfilmerna Folkets Bio distribuerar. Persson 

nämner att de aktivt och snabbt måste jobba med repertoarplaneringen på 

grund av detta. Cederholm hade velat se filmer från fler länder då de flesta är 

svenska, amerikanska och en del franska. Från Asien är det mest från Japan 

ibland, medan afrikansk och sydamerikansk film är av minimalt utbud från 

svenska distributörer. Utöver brist på salonger finns det även andra 

utmaningar för Folkets Bio Växjö. Cederholm känner att de borde satsa på 

barnbio någon gång vilket båda i samma anda nämner i relation till att få in 

en yngre publik. Det kommer en del utmaningar från att streamingtjänster har 

blivit ett vanligare forum för att ta in och uppleva filmer på, vilket har ersatt 

potentiella biografbesök. Marknadsföringen är också problematisk då 

lokalföreningen har svårt att hitta nya publiker. Cederholm nämner dock att 

det kommit in fler och fler 22-23åringar, främst studerande från universitetet. 

Flera yngre samt barnfamiljer är dock framtidsmål med skolbio som redan är 

igång och förhoppningsvis en start av barnbio. Med syfte att öppna 

tonåringars ögon för Folkets Bio och erbjuda en biograf där det erbjuds en 

annan typ av film gentemot Filmstaden, vilket är den mer kommersiella 

biografen i Växjö. Relationen till den kommersiella biografen är dock positiv 

från båda de som intervjuades eftersom den inte ses som konkurrent eftersom 

den inte erbjuder samma typ av film. 

 

Under dessa fyra årtionden framstår det som självklart att 

kvalitetsfilmsbegreppet befinner sig i ständig förändring. När SFIs styrelse 
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var fjärde år genomgår någon form av förändring leder det också till olika 

syn på kvalitet, konst eller vad det behövs fokus på i Sveriges filmbransch. 

Harry Scheins tanke var mer fokuserat på vad som ansågs vara kvalitet eller 

konst under den tiden före och som VD på SFI. Det blir tydligt när Per 

Vesterlund kommenterar hur mycket regissörerna betydde när till exempel 

Ingmar Bergman skrev på dokumentet som skulle vara början för framtida 

SFI.36 Ingmar Bergman står väldigt nära auteurteorin gällande konstfilm. En 

regissör som har en egen filmstil med konstnärlig integritet (kort sagt) blir 

förklarad auteur och filmerna blir förklarade till konst. Kopplingen jag 

kommer göra mellan konstfilm och kvalitetsfilm har Ingmar Bergman i 

fokus. Det kommer ifrån Bergmans tyngd i dokumentet till politikerna och 

hur Harry Schein relaterar Bergman till kvalitetsbegreppet. Därefter är det 

tydligt hur Bergmans närvaro i båda begreppen också bygger en relation 

mellan dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

36 Journal of Scandinavian Cinema, Quality in the welfare state: some remarks on a 

document from the archive of Harry Schein, Per Vesterlund, s. 28 
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3 Filmanalys av kvalitetsfilmer hos Folkets Bio 

 

3.1 Receptionsteori för konstfilm 
 

När jag analyserar filmerna som Folkets Bio Växjö valt att visa från 

riksföreningens distribution. Kommer det främst handla om hur 

filmkritikernas skrifter gentemot varje film eftersom deras skrifter blir en 

viktig del av historieskrivningen. Folkets Bios vilja att distribuera 

kvalitetsfilm från auteurer gör att filmkritikerna ser på filmen med ett syfte 

att utvärdera det konstnärliga filmerna innehåller. Janet Staiger har i sin bok 

Media Reception Studies teoretiserat djupare kring filmkritikernas val av 

synvinkel när de ska skriva recensioner om konst- eller avantgardefilmer. 

Staiger citerar Greg Smith som beskriver filmkritik såhär, ”…knowledge of 

tendencies within the appropriate national cinema, an understanding of the 

auteur’s oeuvre and a film’s place within it… Film reviewing is a 

comparative exercise, contruing the unknown in terms of what one already 

know.”37 Filmkritikerna måste kunna jämföra filmen med dess nationella och 

traditionella tendenser samt kunna sätta in i en helhetsbild med resten av 

auteurens verk. Det krävs mycket förkunskap för att kunna tolka det okända 

filmen innehåller i samband med den informationen kritikern redan har om 

regissören och den nationella filmen. Greg Smith nämner några ingångar 

kritiker brukar ha och exemplifierar med recensioner av den japanska 

Rashomon (Demonernas Port, Akira Kurosawa, 1950). Recensionerna lyfte 

en jämförelse mellan filmen och japanska kulturella objekt och filmens plot 

med modern konst. De lyfte även kameraarbetet och hyllade regissören för 

att kritikerna såg regissörens val, sedan diskuterar de filmen ur ett filosofiskt 

perspektiv.38 Greg Smith som Janet Staiger refererar till använder sig av en 

                                                   

37 Media Reception Studies, Janet Staiger, s. 132 
38 Media Reception Studies, Janet Staiger, s. 134, 135 
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kognitiv filmteori, samt äldre forskning för att teoretisera filmkritikers 

reception för konst- och avant garde-filmer.39 

 

3.2 Tornet, Mats Grorud 
 

Den norska regissören Mats Grorud gjorde sin långfilmsdebut med en stop-

motion animerad film, som visar Wardi, född och uppvuxen i flyktinglägret 

Bourj el Barajne i Libanon. Där de sedan 1948 byggt vidare husen på höjden, 

och varje generation fick en egen våning. Genom filmen får vi följa Wardi gå 

från våning till våning och på så sätt följa historien av Palestina/Israel 

konflikten, från palestiniers synvinkel.  

 

Enligt Kritiker.se som visar åtta recensioner från åtta olika tidskrifter40 var 

den uppskattad bland samtliga. Malin Krutmeijer från Sydsvenskan var den 

enda som gav tre av fem i betyg, som också var det lägsta bland 

recensionerna på kritiker.se. Vad tre av fem kan säga är att det både fanns 

positiva och negativa delar av filmen för kritikern. ”Filmen är vackert gjord: 

dockanimationer blandas med tecknade inslag och fotografier på ett 

fantastiskt flott sätt.”41 Detta kan vi tolka som positivt i ett försök att beskriva 

något konstnärligt i filmen. Negativ kritik från Krutmeijer handlar om 

berättarformen, vilken hon pekar på är enkel och inte gör rättvisa för den 

själfulla visuella stilen. Den påminner henne också om politisk barn-tv från 

1970-talet som hon inte verkar se positivt på. En annan konstnärlig aspekt 

som Krutmeijer tar upp som också går ihop med Folkets Bios 

samhällskritiska filmval, ”Palestinierna har blivit en fattig underklass i 

                                                   

39 Media Reception Studies, Janet Staiger, s. 136 
40 https://kritiker.se/film/tornet/ , 20/12-2018  
41 Krutmeijer, Malin, Tornet: Dockor på flykt i flott animation, Sydsvenskan,  
https://www.sydsvenskan.se/2018-11-15/tornet-dockor-pa-flykt-i-flott-animation, 20/12-

2018  

https://kritiker.se/film/tornet/
https://www.sydsvenskan.se/2018-11-15/tornet-dockor-pa-flykt-i-flott-animation
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Libanon, låsta i generationer i läger som detta. Det är orättvist och 

destruktivt, och vi ska inte ha några fler läger av den här sorten.” Filmen ser 

Sydsvenskan-filmkritikern som en kritik på både politisk och samhällelig 

nivå, vilket spelar in i kvalitetsbegreppet.  

 

Svenska Dagbladets filmkritiker Erika Hallhagen ligger ensam bland de 8 att 

sätta fem av fem i betyg på Tornet. Hallhagen skriver mycket om regissören 

Grorud och hans relation till flyktinglägret vilket är en indikation för att 

beskriva honom som auteur. Fem av fem är också en indikation på att 

kritikern inte har så mycket negativt att skriva om filmen, Hallhagen öser i 

detta fallet över Tornet med positiva kommentarer. Hon lyfter till exempel 

fram det val regissören gör att använda riktiga foton i samband med 

animationen i filmen, som beskrivs följande, ”…och effekten när man går 

från dockfilm till fotografi, från fantasi till verklighet är så stark att man 

nästan tappar andan.”42 

 

I samband med visningen på Folkets Bio Växjö som visat den en gång än så 

länge, var det med projektet Bio för mångfald som visar gratis bio med 

ambition att få in en annan typ av publik för att dels erbjuda kvalitetsfilm till 

människor som inte upplever det så ofta. Också för att skapa en mötesplats 

där stampubliken och den nya publiken möts vilket är en av Folkets Bios 

ambitioner att skapa. I publiken ser man allt från barn till pensionärer där 

både sorg och glädje uttrycks av filmupplevelsen.  

 

På grund av att visningen ägde rum i samband med Bio för mångfald finns 

det ingen exakt siffra på publikantalet för visningen. Det uppskattades vara 

                                                   

42 Hallhagen, Erika, så stark att man nästan tappar andan, Svenska Dagbladet 

https://www.svd.se/sa-stark-att-man-nastan-tappar-andan/om/filmrecensioner, 

20/12-2018 

https://www.svd.se/sa-stark-att-man-nastan-tappar-andan/om/filmrecensioner
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runt 60 personer i publiken under endast en visning43 och med tanke på 

evenemanget ser jag det som en bra siffra. Bio för mångfald fungerar likt en 

investering till en ny, framtida publik. Den publiken som befinner sig i 

biografen är en blandning mellan en publik som vanligtvis går dit och en 

annan del där Folkets Bio-besök inte är så vanlig. Det skapar en 

samlingsplats för de två grupperna att mötas där den nya publiken samtidigt 

finner sig i ett nytt rum att uppleva kvalitetsfilm, och i framtiden 

förhoppningsvis vilja befinna sig på Folkets bio Växjö mer.  

 

3.3 Lycklig som Lazzaro, Alice Rohrwacher 
 

Denna Folkets Bio-distribuerade film från den italienska regissören Alice 

Rohrwacher utspelar sig i en liten italiensk by där de arbetar med 

tobaksodling där markisen Alfonsina de Luna styr allt. Elin Steen från 

tidskriften Kommunalarbetaren som gav filmen två av fem i betyg 

kommenterar huvudkaraktären, Lazzaros snällhet i samband med att filmen 

utforskar mänskligt beteende. Steen fortsätter, ”Utöver det är det svårt att 

säga vad filmen egentligen vill säga.”44 vilket är något negativt eftersom den 

helst ska få publiken att känna något mer. Om vi går tillbaka till Folkets Bios 

vilja med filmerna de distribuerar speglas det inte av recensionen av Elin 

Steen.  

 

Karolina Eriksson ger i sin recension av filmen som var publicerad i 

Göteborgs-Posten fyra av fem i betyg. I kontrast från Elin Steens recension 

där Alice Rohrwacher inte nämns skriver Eriksson om regissörens priser och 

refererar till tidigare filmer. Bland annat att Rohrwacher vann manuspriset på 

Guldpalmetävlingen i Cannes 2018, något som också används i 

                                                   

43 Bilaga 2 
44 Steen, Elin, Lycklig som Lazzaro, Kommunalarbetaren, https://ka.se/2018/10/04/lycklig-

som-lazzaro/, 20/12-2018 

https://ka.se/2018/10/04/lycklig-som-lazzaro/
https://ka.se/2018/10/04/lycklig-som-lazzaro/
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filmaffischerna för marknadsföringen. Det ger en tanke från filmkritikerns 

syn på regissören som verkar vara mer av ett autuerperspektiv. Eriksson 

lyfter fram likheten med Rohrwachers föregående film i typ av miljö, som 

också utspelar sig i en glesbefolkad italiensk landsbygd. Kritikern fortsätter 

höja filmen och gör det med att ge regissören positiv kritik. I recensionen 

beskrivs filmen vara regissörens Forrest Gump, och menar ”…när hon låter 

en svagbegåvad och godhjärtad människa fungera som vittne till och 

katalysator för händelserna i filmen.”45 vilket kan tas som en ordentlig 

höjning av kritikern gentemot regissören och filmen. ”Ljuddesignen och det 

sagolika fotot förstärker den säregna mixen av realism och skröna.” med 

detta citatet och fortsättningen med att skriva hur det finns socialrealistiskt 

drama under de magiska fabeldjuren och tidsresor. Bemärkningar som 

realism har en tendens att användas när konstnärliga filmer diskuteras. Ett 

socialrealistiskt drama låter likt eller exakt som den film Folkets Bio vill 

visa.  

 

Även här likt visningen av Tornet fanns det ett evenemang i samband med 

visningen på Folkets Bio Växjö. Gästerna fick alkoholfri champagne och 

italienska brödet, focaccia. Detta marknadsfördes med Facebook-evenemang 

med namnet ”Lycklig Som Lazzaro - Italienskt mingel”. Vi ser tydliga drag 

över hur Folkets Bio Växjö försöker skapa en upplevelse för biobesökare 

utöver filmvisningen på biografduken.  

 

Det finns fler exempel när de skapat liknande evenemang utöver 

filmvisningen. När Cold War (2018, Pawel Pawlikowski) hade premiär var 

röda mattan framme, samtidigt var ett band med tre medlemmar i Folkets Bio 

Växjös foajé och spelade jazz innan filmen. Cold War är ingen film Folkets 

                                                   

45Eriksson, Karoline, Magisk realism i Lycklig som Lazzaro, Göteborgs-Posten, 

http://www.gp.se/kultur/film/magisk-realism-i-lycklig-som-lazzaro-1.9679499 , 20/12-2018 

http://www.gp.se/kultur/film/magisk-realism-i-lycklig-som-lazzaro-1.9679499
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Bios riksförening har distribuerat men är intressant i förhållande till hur 

lokalföreningar hanterar utmaningar av streamingtjänster och liknande. Att 

skapa ett lite mer evenemangsbrett biobesök är en tendens som både passar 

in i målen av Folkets Bios ambition att skapa en mötesplats, men det skapar 

också möjlighet för en ny publik där en filmvisning inte är tillräcklig för ett 

biobesök. 

Lycklig som Lazzaro fick två biografvisningar på Folkets Bio Växjö och fick 

totalt 63 betalande besökare46. Vilket inte är en jättebra siffra även om det 

brukar vara sämre. De har en biografsalong som är väldigt stor och har över 

200 platser i sin befogenhet.  

 

3.4 Olegs Barndom, Simon Lereng Wilmont 
 

Danska regissören Simon Lereng Wilmonts dokumentär om pojken Oleg i 

östra Ukraina följer pojken, hans nära vänner och familj i ett krigsdrabbat 

område. Jon Asp från Svenska Dagbladet gav filmen fem av fem, men börjar 

med att kommentera den svenska titeln och menar att originaltiteln passar 

mer in på filmen. Med förklaringen i att filmen samt originaltiteln har en 

poetisk känsla, och hundarna som skäller i början av filmen samtidigt som 

ljud från skottsalvor och granater kommer närmare. Asp fortsätter med att 

nämna regissörens prisbelöningar och nomineringar för filmen. ”Med väl 

riggad utrustning och med stort tålamod odlar "Olegs barndom" en nerv och 

en skönhet som gör kriget både avskräckande och intagande,”.47 Asp 

kommenterar filmen positivt samtidigt som han förklarar sig väl medveten 

om dokumentärfilmens påverkan på bilderna vi får se. ”Fiktionen och 

                                                   

46 Bilaga 2 
47 Asp, Jon, Kriget i Ukraina blir avskräckande – och vackert, Svenska Dagbladet, 

https://www.svd.se/kriget-i-ukraina-blir-avskrackande--och-vackert/om/filmrecensioner , 

21/12-2018 

https://www.svd.se/kriget-i-ukraina-blir-avskrackande--och-vackert/om/filmrecensioner
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dokumentären tar intryck av varandra, skapar blandformer och allmänt lösare 

konturer; ibland tydligt, andra gånger mer omärkligt.” 

 

Jacob Lundströms recension av Olegs Barndom publicerades i Dagens 

Nyheter och gav filmen tre av fem i betyg. Lundström jämför den med 

Andrej Tarkovskijs Ivanovo detstvo (Ivans barndom, 1962) med, “Olegs 

barndom” handlar ju också om en föräldralös pojkes upplevelser av kriget, 

även om den här ynglingen slipper strida vid fronten.”48 vilket låter som ett 

nedvärderande av Simon Lereng Wilmonts dokumentär. Lundström skriver 

att vi som publik får komma Oleg nära samtidigt som Oleg aldrig direkt får 

uttrycka sina känslor förutom vissa fåtal tillfällen, vilket Lundström tycker är 

synd. Kritikern fortsätter recensionen med, ”…även om filmen stundom 

lyckas fånga Oleg precis på gränsen mellan barndomens oskyldiga lekar och 

den förråande vuxenvärlden.” vilket säger att han ändå anser att filmen är 

intressant. I slutet av recensionen refererar han till likheten mellan Ivans 

Barndom igen vilket verkar ha påverkat hans åsikt en del. 

 

Till denna film har Folkets Bio Växjö haft tre biografvisningar där 25 

personer sammanlagt betalat för ett biobesök.49 Detta är inte en positiv siffra 

på publikantal för varken Folkets Bios riksföreningen eller lokalföreningen i 

Växjö. En aspekt som blir intressant i relation till publiksiffran är att de inte 

hade något sidoevenemang i samband med biografvisningarna. Till skillnad 

från Lycklig som Lazzaro och Tornet där vi såg en betydligt högre 

publiksiffra som även hade färre visningstillfällen.  

 

 

                                                   

48 Lundström Jacob, ”Olegs barndom” skildrar barnaliv i krigets skugga, Dagens Nyheter 

https://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/filmrecension-olegs-barndom-skildrar-

barnaliv-i-krigets-skugga/ , 21/12 - 2018 
49 Bilaga 2 

https://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/filmrecension-olegs-barndom-skildrar-barnaliv-i-krigets-skugga/
https://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/filmrecension-olegs-barndom-skildrar-barnaliv-i-krigets-skugga/
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4. Analys 

 

Från 1951 då Harry Schein skickade in en motion till regeringen har en hel 

del förändrats. Kvalitetsbegreppet som varit en stor del av uppsatsen har haft 

en central plats inom den svenska filmbranschen. Även Folkets Bio har sedan 

sin start växt i hela landet och byggt upp en relation till Svenska 

Filminstitutet som de inte började på alltför god fot med. SFI är hemmet för 

kvalitetsbegreppet och innebörden för det eftersom filmerna som får 

stämpeln bestäms av en jury av filmkonsulenter utvalda av Sveriges regering. 

Bidragen som kommer med begreppet har också utvecklats och breddats från 

SFIs start 1963. Produktionsstöd har alltid funnits men har breddats med 

syfte av att bredda filmproduktionen till bättre filmer utöver långfilm, till 

exempel barn- och ungdomsfilm. Det infördes också stöd för att kvotera in 

en jämställdhet mellan kön i den svenska filmbranschen. Importstöd tillkom 

senare vilket gynnade Folkets Bio och deras importerade filmer. Folkets Bio 

föddes ur FilmCentrum som under 1960–70-talet inte alls passade in i Harry 

Scheins kvalitetsfilm, vilket var väldigt påverkat av Ingmar Bergmans 

konstfilmer. Utvecklingen av begreppet har dock gjort att Folkets Bio idag 

själva använder sig av kvalitetsfilm för att beskriva vilka filmer de visar. 

Perspektiv är något som både Folkets Bio och SFI verkar värdera högt när 

det gäller film, att de vill visa olika perspektiv i form av olika 

samhällsklasser, kön och mångfald av länder. Dessa delar väger tungt när  

vilka som får ta del av bidragen bestäms och utgör också en stor del av vad 

kvalitetsbegreppet innebär.  

”Filmer som roar och oroar, engagerar, skapar debatt och ger nya perspektiv. 

Kvalitet, engagemang och en bred representation i filmutbud och verksamhet 

genomsyrar allt vi gör.”50 Detta citat använder jag även i uppsatsens 

                                                   

50 https://www.folketsbio.se/om-folkets-bio/ 2018-10-11, 16.21 
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introduktion och ska karakterisera filmerna som visas, distribueras och 

importeras av Folkets Bio idag. Från filmanalyserna var det mest exempel av 

vad filmkritiker tycker om filmerna, vilket alla förutom en recension om 

Lycklig som Lazzaro föll in i benämningar från citatet. Av de tre filmerna jag 

analyserar i uppsatsen fick Olegs Barndom ganska överlägset sämst 

publikantal med minst besökare på flest biografvisningar. Den största 

anledningen beror på Folkets Bios, Bio för mångfald och italienskt mingel i 

samband med de två andra filmerna. Detta är några saker Folkets Bio har 

börjat med för att skapa ett mer evenemangslikt biografbesök med syfte att 

tackla utmaningar som streamingtjänster. Om det är champagne och foccacia 

med italienskt mingel eller fika och samtal med Bio för mångfald är det 

något som tydligt fungerar enligt besöksantalen. 

När det gäller Folkets Bios riksförenings relation till kvalitetsbegreppet och 

SFI verkar de gå bra ihop idag. Folkets Bio distribuerar en hel del filmer som 

passar in på de mål SFI har satt upp. Både gällande kvotering med jämnast 

antal kvinnliga som manliga regisserade filmer, procentmässigt, men också 

gällande till exempel barnfilm även om inte lokalföreningen i Växjö visar så 

många. Kvalitet är också något Folkets Bio har börjat använda i eget syfte 

som jag nämnt tidigare för att karakterisera filmerna de distribuerar. 

Lokalföreningen enligt intervjuer med styrelseledamöter och programsättare 

menar att filmerna som visas är det SFI menar med kvalitetsfilm, men vill 

samtidigt inte använda sig av begreppet i sin marknadsföring då det kan 

avfärdas av potentiella besökare. Det finns något i begreppet där människor 

kan tolka det som något konstigt eller något de inte kommer förstå sig på. 

Vilket blir motsägelsefullt när Folkets Bio ska visa filmer för folket, filmerna 

som grundarna ville att de skulle visa.  

Det som startade likt en motkultur gentemot SFIs kvalitetsbegrepp är idag       

både accepterat och på många sätt en del av begreppet. SFI idag har 

förändrats eller utvecklats så pass långt att de egentligen stödjer nästan 
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samtliga delar av den svenska filmbranschen. Däremot kan det vara ett steg 

bort från folket att Folkets Bio nu börjat använda sig av kvalitetsbegreppet. 

Vad som framgick ifrån intervjuerna var tanken om att inte använda 

begreppet i marknadsföring för att de inte trodde att det fungerar så bra hos 

folket. Detta får en att fundera kring riksföreningens användning av 

begreppet och om det är mer bortstötande än inbjudande. Eftersom 

riksföreningen är ansvarig över lansering och nationell marknadsföring blir 

det ansiktet utåt för hela föreningen. Även om filmerna är av samma karaktär 

som det alltid varit så har bilden av hela föreningen förändrats till något som 

inte är för folket. Trots detta fortsätter Folkets Bio att få in en ny publik på 

sina visningar. Den lokala marknadsföringen fungerar idag bättre och bättre 

för att visa Växjös befolkning att filmerna är för dem. Det framkommer ifrån 

båda intervjuerna att de har gott rykte och att de får höra positiva 

kommentarer även från människor som inte varit där innan. Problemet för 

dem ligger i att det fortfarande finns en hel del människor som inte vet vad 

Folkets Bio är och enkelt avfärdar det som konstigt eller filmer som inte är 

för dem. Det kan bero på den marknadsföringen riksföreningen står för som 

leder till att lokalföreningen i Växjö tar avstånd från till exempel 

kvalitetsbegreppet. Det leder också till att avståndet mellan lokal- och 

riksföreningen blir större och kan leda till färre visningar av filmerna som 

distribueras av riksföreningen.  
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5. Slutsats 

 

Nästan hela uppsatsen handlar om förändring och utveckling med fokus på 

kvalitetsbegreppet, SFI och Folkets Bio. Folkets Bios start som motkultur till 

de andra två nämnda till att vara den svenska filmaktör som står närmast 

begreppet och institutet. Det beror dock mer på SFI och förändringen av 

kvalitetsbegreppet. I denna process gick Folkets Bio från att vara skit i Harry 

Scheins ögon till att vara en del av filmens högkulturella rum, likt det jag 

tidigare i uppsatsen nämnde kring konstarters utveckling och processen 

filmmediet hade under 1900-talet, av att gå från något ”folkligt” till att vara 

accepterat i högkulturella rummen. Idag är SFIs bidrag så brett och behövligt 

i hela den svenska filmbranschen att det inte går att se hur en ny filmisk 

motkultur skulle se ut. Med tanke på att det finns bidrag för att främja 

jämställdhet, konstnärligt risktagande och mycket annat är det egentligen 

ingenting negativt. SFIs problematik ligger i var makten är och vilka som 

bestämmer var bidragen går till, som består utav ett fåtal filmkonsulenter 

som är uppdelade i olika områden.  

Filmerna jag analyserat visar att det fungerar hyfsat bra för Folkets Bios 

distribuerade filmer hos lokalföreningen i Växjö. Med endast tre filmer kan 

jag inte dra för hastiga slutsatser men att det fungerar bra när de har ett 

tydligare evenemang planerat vilket ger människor känslan av att det är mer 

än en filmvisning. Detta är något de borde jobba mer med för att locka dit en 

ny publik som inte går dit i vanliga fall och samtidigt behålla den nuvarande 

stampubliken. Folkets Bios riksförening borde fundera över vilken 

marknadsföring som fungerar mest effektivt. Vad jag kommit fram till är att 

den lokala marknadsföringen med olika event inblandat fungerar bäst. Den 

allmänna tanken av Folkets Bio som en högkulturell biograf verkar då 

försvinna och därav bli mer tillgängligt för folket. 
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Utredningar 

 

En riktig snyftare. Om distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen, 
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Vägval för film, Statens Offentliga Utredningar, Edita Sverige AB, 2009 

 

Filmer 

Lazzaro felice (Lycklig som Lazzaro, Alice Rohrwacher, 2018)  
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Tårnet (Tornet, Mats Grorud, 2018).  
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Intervju med Elisabeth Cederholm av Yonathan Negash, Palladium Växjö - 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

Har ni några direktiv för programsättningen? 

 

Prioriteter ni de filmer som Folkets Bios riksförening distribuerar? 

 

Hur ser er relation till riksföreningen ut? 

 

Hur förhåller ni er till det som SFI och Folkets Bio kallar för kvalitetsfilm? 

 

Hur fungerar dessa filmer (kvalitetsfilmer) för en Växjöpublik? 

 

Vilken är den största utmaningen för er idag som biograf? 
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Bilaga 2 

 

Publikstatistik 

 

Olegs barndom har du redan fått, 25 personer på tre visningar (11+7+7)  

Lycklig som Lazzaro hade totalt 63 besökare (två visningar) 

Tornet har vi bara kört en gång, på Bio för mångfald. Då säljer vi inga 

biljetter, men uppskattningsvis var det ett 60-tal personer. 


