Tips för att arrangera en tillfällig
filmvisning eller popupbio
FÖRBEREDELSER
Välj en spännande och oväntad plats
Det finns många spännande och outnyttjade
platser i staden, platser som vi kanske inte
”ser” till vardags. Det mesta kan bli en
projektionsyta med lite fantasi; en port, en
mur eller gaveln på ett parkeringshus. I
staden finns också lokaler som ibland står
tomma. Kanske håller en butikslokal på att
byggas om eller är vakant i väntan på en ny
hyresgäst. Det finns också lokaler som bara
utnyttjas vissa tider på dygnet, till exempel
simhallar eller kyrkor. Fundera över vilken
publik du vill nå och vem du vill engagera.
Välj en plats som väcker målgruppens intresse.
Hitta rätt film
Vilken film du bestämmer dig för att visa, slår
an tonen för hela evenemanget. Om du
främst vill göra ett ekonomiskt framgångsrikt
evenemang, är det bäst att välja en film som
kommer att tilltala ett brett spektrum av
människor. Har du en nischad film med en
specifik målgrupp kanske publikunderlaget är
mindre, men det kan å andra sidan vara
lättare att nå fram till den tänkta publiken.
Väljer du en film med ett tydligt tema, har du
också fler möjligheter att tänka kreativt och
konceptuellt kring iscensättningen av ditt
evenemang.
Arbeta tematiskt och skapa kringarrangemang
För att göra ditt evenemang minnesvärt och
ge publiken ett mervärde kan du på olika sätt
arbeta konceptuellt och tematiskt med filmen
som utgångspunkt. Kanske kan filmen visas
på en plats som liknar den plats där den

utspelar sig? Kanske kan publiken uppmuntras
att komma i kläder som är tidstypiska för den
film du visar? Går det att dekorera visningsplatsen, servera mat som knyter an till filmens
tema?
Engagera publiken
Tänk på hur du kan involvera publiken i aktiviteter, som tex samtal, rollspel, politisk aktivism
eller konstnärliga happenings. Kanske kan du
skapa kringarrangemang med livemusik, en
föreläsning eller en debatt, låna ut picknickfiltar, erbjuda ansiktsmålning eller fotvård? Det
kan kosta lite extra att arrangera, men om du
uppmuntrar människor att komma tidigare till
ditt evenemang, kan de också spendera mer
pengar på mat och dryck. Och inte minst så får
de en oförglömlig upplevelse och du bygger en
lojal publikkrets för kommande arrangemang.
Gör en budget
Även om dina idéer för visningsarrangemanget
är gratis, är din budget förmodligen begränsad.
Att göra en budget underlättar planeringsprocessen och hjälper dig att avgöra hur mycket
du ska ta betalt i inträde, för mat, dryck och
annat du säljer.

Organisera biljettförsäljning
och betalningslösningar
Om ditt evenemang omfattar försäljning, är
det klokt att kunna erbjuda flera betalningslösningar – oavsett om man bokar och betalar
i förskott eller på plats. Att endast använda
kontanter kan begränsa försäljningen. Desto
fler sätt du kan ta emot betalningar på, desto
bättre.
Ta reda på mer om visningsplatsen
Besök lokalen (eller om det är en utomhusvisning, platsen), och kolla vad som finns på
plats och hur du kan ordna det som eventuellt
saknas. Finns fungerande uppvärmning och
ventilation, samt tillgängliga eluttag och
toaletter? Knyt kontakt med de som arbetar i
eller känner till lokalen väl, berätta om ditt
arrangemang och fråga om de tror dina planer
är realistiska. Det kan även vara bra att räkna
ut hur många sittplatser som kan rymmas. Är
du utomhus, tänk på att kontrollera tid för
solnedgång så att det inte är för ljust där du
ska projicera.
Dra nytta av popcorneffekten!
Alla älskar att äta snacks och titta på film, och
försäljning av mat och dryck kan vara en viktig
inkomstmöjlighet. Om du inte själv vill arrangera och söka tillstånd till försäljning av mat, se
om du kan samarbeta med en befintlig aktör,
ett kafé, en food-truck eller kanske en lokal
förening. Vid ett samarbete kan du förhandla
så att du får en provision på mat och dryck
(tex. 20%), och samtidigt stödjer du lokala
leverantörer. Om du gör överenskommelser
med samarbetspartners så skriv gärna ett
enkelt avtal.

TILLSTÅND
Visningsrätt och filmbokning
Se till att i god tid boka filmen, ordna tillstånd
från rättighetsinnehavaren samt undersöka i
vilka format som filmen finns tillgänglig.
Oavsett om du ska visa en hel film eller
använda enstaka klipp, oavsett om evenemanget är gratis eller inte, är det viktigt att du
har fått rättigheterna till att visa filmen. Det
gör du genom att kontakta rättighetsägaren
och beskriva evenemanget. I de allra flesta
fall kan du här vända dig till filmens distributör. Äldre och/eller mindre produktioner kan
innebära en del detektivarbete!

BRA LÄNKAR
STIM
https://www.stim.se/sv/hitta-svar
(välj “Jag använder musik i min
verksamhet”, ange att man vill
redovisa i efterhand om det är
svårt att uppskatta antalet
besökare och antalet tillfällen på
förhand).
STOCKHOLMS STADS
EVENEMANGSGUID
https://tillstand.stockholm/
branscher/kultur-noje-och-fritid/
evenemang/

Kontrollera om du behöver söka polistillstånd
Om din visning sker på offentlig plats, krävs
polistillstånd. Visas filmen i inomhuslokal
eller på privat mark är det fastighetsägaren
som ger tillstånd. Sök i god tid och betala
avgiften direkt vid ansökningstillfället.
Handläggningen av tillståndet ta upp till sex
veckor. Det kan vara betryggande att veta att
myndigheten är skyldig att bevilja alla
ansökningar som inte står i strid med reglerna. Du behöver också söka tillstånd för att
hantera livsmedel och servera mat och/eller
alkohol. Om du genomför ett större evenemang kan du också behöva tänka på markupplåtelse, tex. för parkering – då måste du
söka tillstånd antingen från kommunen eller
den privata markägaren.

grannskapet – särskilt de som kommer att ha
öppet samtidigt som din filmvisning ska ske.
Då slipper du onödig irritation och klagomål.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
GÄLLANDE LOKAL ELLER
PLATS
Antal besökare
Det finns regler för hur många personer som
får vara i en lokal samtidigt. Kolla upp hur
många som får vistas i den lokal du tänkt
använda så att du inte säljer för många
biljetter. I vissa fall kan ett högre antal gäster
tillåtas, om man har en brandvakt.

Säkra upp tillfälliga elanslutningar
Du kommer behöva el för projektor, högtalare
och annan utrustning. Oftast krävs bara en
vanlig 220V anslutning. Om det inte finns el
på plats är det enklast att avtala med närliggande verksamhet om att få låna eller hyra el.
I vissa kommuner finns också elskåp (s.k
evenemangsskåp) utplacerade i parker och på
andra offentliga platser. Kolla med din kommun vad som gäller. Finns det inte tillgång till
el där du vill genomföra din visning, kan du
behöva hyra ett mobilt aggregat.
Musiklicens – rapportera antal biobesökare
När du arrangerar ett publikt evenemang där
musik spelas, t ex i en film, så behöver du en
musiklicens från Stim. Avgiften är relaterad till
evenemangets biljettpris (från 0 kronor och
uppåt) och du betalar en avgift per besökare,
med ett minimipris. Därmed måste alla som
visar film med musik i - också ideella organisationer som inte tar betalt - betala till musikens
kompositörer via Stim. Kontakta kundservice@stim.se vid frågor kring detta,
Förekom censuren
Filmer som visas offentligt för barn under 15
år skall vara granskade av Statens Medieråd.
Filmer du hyr genom distributörer är redan
granskade och du kan utgå från de åldersgränser som anges.
Informera kringliggande verksamheter
Det är viktigt att du i god tid informerar
restauranger, caféer och andra verksamheter i

Säkerhet
Se till att du har koll på säkerhetsföreskrifter;
dvs. det du behöver veta om något händer.
Be lokalägaren gå igenom rutinerna. Se
till att det finns en brandkarta. Kontakta
räddningstjänsten i förväg om lokalen inte
är brandbesiktigad. Gör en säkerhetsplan
som beskriver tex. vem som larmar SOS vid
olycka, hur man går tillväga med publiken vid
t ex brand.
Mörkläggningsmöjlighet
Om lokalen har stora fönster eller av andra
anledningar är ljus, kommer du behöva
möjlighet till mörkläggning.
Tillgång till lokal/plats, förberedelser och
städning
Undersök hur långt innan eventet du har
tillgång till lokalen/platsen och när du
kan börja förbereda. Undersök även hur
lång tid efter du har tillgång, så att du kan
planera kring städning. Fråga hur de som
har lokalen vill göra med städning efteråt.
Behöver ni städa själva efter er? I så fall, finns
det städmaterial? Hur förväntas ni städa?
Behöver alla personer lämna lokalen vid ett
visst klockslag?
Toaletter, sopsortering och miljöhänsyn
Har du längre visning kan det vara bra att
kolla om det finns toalett i närheten – om
inte, går det att hyra tillfälliga toaletter, s.k
bajamajor. Planera med hänsyn till miljön och
tänk på att du ska återställa platsen i gott
skick. Går det att ordna källsortering, pant av
burkar? Går det att undvika engångsartiklar?

INFÖR VISNINGEN

UNDER VISNINGEN

Gör ett körschema för visningen
Hur dags släpper du in publiken? Visas det
reklamfilm? Ska någon presentera filmen? Vem
ger signal att föreställningen ska starta?

Hur tar ni emot publiken?
Behöver ni vara fler än en person som
kontrollerar biljetter och svarar på frågor vid
ingången? Se över var ni placerar ingång/
biljettkoll och eventuell bar/mat/snacksförsäljning för att undvika onödiga köer och
trängsel? Dvs. hur blir publikflödet?

Sprid ordet
Marknadsför evenemanget i relevanta
medier och kanaler. Till exempel genom att
göra ett FB-evenemang, affischera, använda
Twitter, Snapchat, Instagram etc. Kontakta
lokaltidningen.
Kommunicera tydligt vad som gäller
Var och hur köper man biljett? Finns mat och
dryck till försäljning eller får man ta med sig
egen? Är det en åldersgräns? Finns sittplatser,
eller ska filmbesökarna själva ta med filtar att
sitta på, om det tex är en utomhusvisning? Hur
är tillgängligheten för funktionshindrade?
Hjälp dina besökare hitta
Har du skyltat eller skickat ut vägbeskrivningar?
Genomför en teknikcheck
Provkör tekniken i god tid innan visningen och
kolla så att uppspelningsmediet (DVD, Blu-ray,
mediespelare etc), projektorn och ljudanläggningen fungerar.

Sprid ordet – igen!
Ta bilder, filma, gör gifar! Se till att ni dokumenterar ert evenemang. Vill ni nå ut med
bilder och film medan det händer? Kanske
vill ni ha någon som fotograferar, någon som
filmar och någon som skickar ut snuttar på
snapchat, instagram och andra plattformar?
Det finns inget dåligt väder…
Ha gärna en lösning för regn om du visar film
under bar himmel. Kanske finns det billiga
anoraker för publiken att köpa eller låna?
Tänk på att stark sol också måste hanteras,
exempelvis med tillgång till vatten och
skugga för barn. Kanske ombeds man ta med
paraplyer. Finns det någonstans att flytta
in i nödfall? Se framförallt till att all teknisk
utrustning och elkablar är vädersäkrade.
Försäkra dig om försäkringar
Lånad eller hyrd utrustning kan behöva
bevakas för att undvika eventuell stöld.
Kolla också vad som gäller i samband
med transport och hyra av lokal. Har du,
eller den som äger lokalen/utrustningen
försäkring? Under vilka förutsättningar gäller
försäkringen och vem ansvarar för vad?
Ha en plan B (och C)
Det är bra att ha alternativ till teknik som
strular eller inbjudna gäster som kommer
sent likväl som oväntade väderförhållanden.
Och ha gärna några idéer i bakfickan om hur
publiken kan underhållas medan du rättar till
felet.

