
 

 

Pressmeddelande 11 oktober 2021 

Alla tiders publikrekord för Svenska Bio i oktober 

Den 30 september öppnade alla biografer igen. En efterlängtad förändring av publiken att döma. Suget 

efter biografupplevelsen var stor – hittills har oktober levererat rekordsiffror. Framförallt har Bond-

filmen No time to die, lockat en storpublik, men även andra filmer har gått över förväntan. Totalt har 

nära 110 000 personer besökt Svenska Bios 38 biografer över hela landet under oktobers första 10 

dagar. Ett rejält rekord - den starkaste oktoberöppningen i företagets över 100-åriga historia. 

I och med restriktionslättnaderna den 30 september kunde biograferna öppna upp sina salonger för 

biobesökarna - nästan som vanligt. Något biopubliken uppenbarligen uppskattat när de stora filmerna är 

åter på vita duken där de hör hemma. Publiksiffran är över 40 procent högre den 1 – 10 oktober än snittet 

för samma period 2016-2019 och en ökningen med nära 200 procent jämfört med förra året. 

– Ryktet om biografens död är betydligt överdriven, säger Peter Fornstam, VD för Svenska Bio. Vi är lite 

tagna över det uppdämda behovet av bioupplevelsen. Att folk har längtat efter den här upplevelsen som 

inte går att få någon annanstans har vi nog anat. Men en publikrusning på den här nivån hade vi inte vågat 

hoppas på. Det är mycket glädjande och värmer ett hjärta som mitt som verkligen bultar för biografen.  

De heta biopremiärerna står nu på rad. Inom kort har flera efterlängtade filmer premiär, exempelvis Baby-

bossen 2: familjeföretaget, The french dispatch, Bröllop, begravning och dop, Coda, Familjen Addams 2 och 

Eternals.      

Senare under november och december kommer bland annat folkkära Sagan om Karl-Bertil Jonssons 

julafton och House of Gucci med Lady Gaga i huvudrollen på bio. Julpremiärerna inkluderar efterlängtade 

Utvandrarna och ett nytt kapitel i Matrix-serien, The Matrix Resurrections.  

Det är inte bara de många filmpremiärerna som nu står redo för biopubliken. Svenska Bio har samtidigt valt 

att satsa ännu mer på biografernas framtid. Inte minst genom att renovera biografer och bygga nya 

salonger. På två orter i Sverige, Kungsbacka och Eskilstuna har kedjan även öppnat helt nya biografer och 

kommer att under 2022 öppna en i Trollhättan.   

Trots att alla restriktioner kring biograferna nu tagits bort så finns flera insatser som ska trygga besökarna. 

Precis som tidigare sprider man också ut visningstiderna för att begränsa samlingar i foajéerna och se till att 

publiken har tillgång till handsprit. 

– Vi vill även i fortsättningen se till så att vår publik kan gå på bio på ett tryggt sätt och kontinuerligt se över 

våra rutiner, säger Åke Hedlund, vice VD och driftschef på Svenska Bio. 

Se nedan för biografernas mest populära filmer hittills under oktober. 

 

För lokal kontakt med biografchefen på din ort, ytterligare information och bildmaterial, vänligen kontakta: 

Suzanna Holmqvist, Svenska Bio, 070-661 4224, suzanna@svenskabio.se. 

 



 

 

I dessa städer finner ni Svenska Bios biografer (fetstilade städer har en ökning på mer än 50 procent) 

Alingsås 
Borlänge 
Borås 
Eskilstuna 
Falun 
Halmstad 
Härnösand 
Höllviken 
Kalmar 

Karlskrona 
Kristianstad 
Kungsbacka 
Köping 
Landskrona 
Mariestad 
Mjölby 
Mora 
Motala 

Norrtälje 
Nyköping 
Skara 
Skellefteå 
Skövde 
Stockholm 
Sälen 
Trelleborg 
Uddevalla 

Varberg 
Vetlanda 
Visby 
Vänersborg 
Värnamo 
Västervik 
Örnsköldsvik 
Östersund 

 

Svenska Bio är idag Sveriges näst största biografkedja. Företaget har anor från 1914 och drivs av tredje 

generationen Fornstam. Svenska Bio har 38 biografer på 35 orter med 150 salonger. Företaget sysselsätter 

500 personer och hade 2019 tre miljoner biobesök. 

 

Här är de 10 populäraste titlarna 1–10 oktober 2021 

• No Time to Die 

• Paw Patrol: Filmen 

• Dune 

• The Father 

• Croodarna 2: En ny tid 

• Sune - Uppdrag: Midsommar 

• Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 

• Lena 

• Jorden runt på 80 dagar 

• Eva & Adam 


