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•  Cybercom har tillsammans med 
Fyrisbiografen under hösten och våren satt 
en strategi för biografen för att förbättra 
bioupplevelsen där sluteffekten ska vara att 
få fler besök. Målet är att gå från 23 000 
besök till mer än 33 000 besök årligen. 
Stor fokus har varit att få in 
tröskelbesökare, samt att få dessa att 
återkomma. Återkomst av tröskelbesökare 
är också starkt kopplat till förhöjd nöjdhet 
hos befintliga besökare.

•  Strategin som vi satt upp och 
implementerat är publikcentrerad, iterativ 
och datadriven. Det vill säga att vi utgår 
från våra potentiella besökare och deras 
uttalade och icke uttalade behov. Metoden 
kretsar kring att utforska nya lösningar och 
sedan objektivt (helst kvantifierbart) testa 
våra hypoteser.

BAKGRUND - PUBLIKSTRATEGI

UTFORMA & UTFÖR 
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MÄT RESULTAT

LÄRANDE

Analys 
publikresor

Omvärlds-
analys

Innovera: få fram 
hypoteser baserat 
på värde & risk

ÖKA ANTAL BESÖK GENOM EN PUBLIKCENTRERAD, DATADRIVEN  & ITERATIV PROCESS



•  Förutom processen bör 
Fyrisbiografen ha en uttalad 
värdeproposition till sig själva och 
sina publiker. Det handlar inte om 
att öka antalet besök primärt. 
Utifrån att sträva efter att erbjuda 
Uppsalas bästa bioupplevelse, 
visningsmässigt, bemötandemässigt 
och digitalt blir det lättare att ta 
avstamp från besökaren när idéer 
genereras och aktiviteter prioriteras 
i den iterativa processen. �
�
Visionen att erbjuda den bästa 
upplevelsen på en bio till så många 
som möjligt skapar förutsättningar 
för ett mer långsiktigt tänk och 
minskar risken för närsynthet och 
suboptimering.

VÄRDEPROPOSITION

ERBJUDA UPPSALAS BÄSTA BIOUPPLEVELSE

ERBJUDA BÄST FILMVISNINGAR LÄTTAST & SMARTAST DIGITALTETT NÄRVARANDE 
PUBLIKBEMÖTANDE

Leder till
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Ökad 
publiknöjdhet



Publikresor 
Fyrisbesökare

Innovationsworkshop
Publikresor 

biobesökare i 
Uppsala

Omvärlds-analys

•  63 frågeställningar
•  60 idéer
•  17 hypoteser

Hemsida på 
hygiennivå

Test-utformning av 
hypoteser 

SEO-utbildning

Värden att fokusera på:
•  Nå tröskelbesökare
•  Behålla tröskelbesökare
•  Behålla & öka nöjdhet hos 

befintliga besökare

Köpflödes-förenklingPåbörjan av 
initiativ

Volontär �
workshop

Påbörjan av tester
Utvärdering & iteration 

av tester

•  Skelett till volontärsprocess 
för ett 

•  Skelett för en ökad trivsel 
för volontärer och en bättre 
onboardingprocess

“Ett närvarande 
publikbemötande”

Tester: Nästa steg

Strategi-dokument

Initiativ nästa steg

Investeringar: Nästa 
steg

•  En påtaglig ökning av 
besök på 
Fyrisbiografen

PROCESS & MILSTOLPAR



•  Under projektet har fokus varit att 
förbättra bioupplevelsen, öka 
frekvensen på befintliga besökare 
och nå nya besökare.�
�
När det kommer till att nå nya 
besökare finns det mycket att göra 
med att skapa nya (annorlunda) 
events, filmvisningar och nya 
upplevelser. Fokusen under det här 
halvåret har dock hamnat på att 
upplysa och fånga in nya besökare 
via det befintliga utbudet som finns 
hos Fyrisbiografen. 

•  Framåt måste Fyrisbiografen i 
större utsträckning experimentera 
med nya former av filmvisningar/
salonger för att fler potentiella 
besökare att upptäcka 
Fyrisbiografen.

PRIORITERING UNDER ARBETET

Upplys & konvertera ickebesökare

Behålla ickebesökare

Öka publiknöjdhet hos befintliga 
besökare

Öka variation & utbud i filmvisningar

Förbättra & förändra 
filmvisningsupplevelse

Skapa ”ett närvarande publikbemötande”

•  För att öka frekvensen har SEO och 
social media-marknadsföring spelat 
stor roll i att påminna och 
rekommendera utbud.�


•  I målen att öka publiknöjdhet och 
behålla ickebesökare har även 
publikbemötandet och volontärerna 
fått stor fokus. Volontärerna är de 
som möter publiken, och 
processer/kultur kring hur det ska 
gå till har varit viktigt.



•  Är en nöjd publikgrupp!
•  Frågar man dem, är de där så ofta de 

kan
•  Första svar är alltid: Supernöjd med 

filmsättning, efterföljande frågar efter 
lite mer variation (mer lätt).

•  Info flödar via vänner och hemsidan
•  Bokning ses inte som någon stor grej. 

Man ringer eller kommer så får man 
biljett.

BEFINTLIGA BESÖKARE ICKE-BESÖKARE

•  De två mest intressanta (ur värde/
ansträngning) segmenten är:

•  Studenter (olika institutioner/
nationer/grupper)

•  SF-besökare som går på filmer på SF 
som skulle kunna gå på 
Fyrisbiografen

•  Dessa segment förväntar sig en 
annan upplevelse än de som är 
befintliga besökare på 
Fyrisbiografen. Här är det viktigt 
att:

•  Publikbemötandet är välkomnande 
•  Foajé och utbud av concession är 

attraktivt
•  Att den digitala upplevelsen av köp är 

smidig

PUBLIKSEGMENT





•  Både när det kommer till att fånga 
in nya besökare och att öka 
frekvensen på besökare har 
marknadsföringen en nyckelroll. 
Investeringar digitalt kontra tryckt 
media bör ses över. Hypotesen är 
att digital marknadsföring ger 
större effekt.�


•  Fyrisbiografen bör skapa 
förutsättningar att kunna följa upp 
sina besökare lättare samt att på 
ett smidigare sätt kunna belöna 
befintliga besökare (för att öka 
deras frekvens)

MARKNADSFÖRA NÄRVARO & UTBUD

ORGANISKT SÖK SOCIAL MEDIA

•  Social media-marknadsföring ger 
bra effekt för Fyrisbiografen 
utifrån att skapa medvetenhet om 
att filmer finns och att sedan få in 
dessa potentiella besökare in på 
hemsidan. 

•  �
Testerna har gett olika effekt och 
en struktur för hur 
basmarknadsföring för en film kan 
se ut går att hitta i appendix 

•  Att hamna högt upp i sök är 
otroligt viktigt för en biograf idag. I 
social media letar man upp 
potentiella besökare, medan från 
organiskt sök letar potentiella 
besökare upp dig. Att hamna högt 
blir då av väldigt stor vikt då 

•  Fyrisbiografen på det sättet kan få 
över besökare som redan bestämt 
sig för film, men inte för biograf. 
Hög rating ger också möjlighet för 
ickebesökare att upptäcka 
Fyrisbiografen.

•  Fyrisbiografen har gått i trafik från 
5000 till 12000 per månad under 
projektets gång. 



•  Social media 30/1 (framförhållning) �
Annonsera ut film 30 dagar innan 
visning, och följ upp med remarketing 
för köp samma dag.

•  Social media-annonsering�
nischad grupp


•  Nytt godis (nostalgi)

TESTER
TEST RESULTAT LÄRDOM & AKTIVITETER

•  Ökning med 150% från klick till köp
•  Minskning i kostnad med 40% per 

klick

•  Funkar! Gör på varje film
•  Sätta struktur och ha workshop med 

personal för att få till det.

•  Ökning med 50% kontra breda 
annonser

•  Är tiden värt det? Så få besökare ibland.
•  Skapa personas  & struktur för enkelhet

•  Ökad försäljning av nostalgivaror 
men ingen total försäljningsökning (4 
SEK / besök)

•  Flytta ut godiset från innanför kassan. (mer 
omfattande utbyggnad av foajé)

•  Utöka godisutbud



•  Besökare beslutar sig för att göra ett biobesök upp till en månad innan besöket – då 
börjar vi marknadsföra filmen

•  Genom att väcka uppmärksamhet har vi möjlighet att logga publikens intresse och 
återigen marknadsföra filmen mot samma intresserade publik vid biljettsläpp.

•  Personer som sett trailer, besökt filmens sida på fyrisbiografen.com eller köpt 
biljetter/visat intresse för liknande filmer kan vara särskilt potentiella besökare



•  När biljetterna släpps annonseras filmen för på ett sätt som är 
optimerat för biljettköp

•  Här kan vi nå den del av vår potentiella publik tidigare visat 
att de är mest benägna att köpa biljetter.

•  Av en mängd olika annonsvarianter väljer vi den som 
publiken svarar bäst på. 
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•  Hygiennivå på hemsida�
Fokus på att kunna hitta rätt direkt på 
startsidan. Visuellt tilltalande

TESTER
DIGITALA INITIATIV RESULTAT

•  Visningar per session har minskat 
med 10% = hittar syfte fortare

•  ”Returning visitors” är på drygt 
samma nivå; 51% vs 55%, samtidigt 
som sessioner tredubblats vilket 
tyder på att sajt är relevant och 
fungerar.

•  Konvertering ökat från 2,55% till 
6,93%. (Också beroende av 
köpflöde)

•  Hemsida med fokus startsida funkar!
•  Framtid: Titta på mer SEO-optimal sida.
•  Länka in direkt från google
•  Länka in direkt bio.se

Förenkla nuvarande hemsida:
•  Tider bör kunna visas väldigt mycket 

tydligare (inte först i en rullgardin efter 
man gått in på filmen). Skicka request 
angående det.

•  Hur trailern ska spelas borde göras mer 
intuitivt

•  Nyckelord måste kunna läggas in. Skicka 
request angående det.

•  Metabeskrivningar måste gå att lägga in. 
Skicka request angående det.

•  Titel-taggar och dylikt bör gå att läggas in. 
Skicka request angående det.

•  Bild-filer måste få heta rätt - namn ska ej 
ändras till exempelvis trailer1. Skicka 
request angående det.

LÄRDOM & AKTIVITETER



2016 2017
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•  Hygiennivå i köpflöde�
Reducerat klick avsevärt via att 
bokningsfunktion(registrering) 
försvunnit och köp tillkommit. 

TESTER
DIGITALA INITIATIV RESULTAT

•  Konverteringsgrad ökat från 2,55% 
till 6,93%

•  Antal köp ökat dubbelt (mycket pga 
andra test/initiativ)

•  Köp av bokningar var tidigare 2/3. 
Nu är det 100% - innebär 200% mer 
köp nu än förr.

•  Köp istället för bokning är rätt för 
Fyrisbiografen att köra.

•  Digitala biljetter innebär också en mindre 
flaskhals vid kön. Det viktiga för 
Fyrisbiografen är att lyckas promota 
concessionförsäljning naturligt för dem som 
inte behöver gå till kassan.

•  Köpflödet kan bli ännu enklare för publik, 
och kommer då leda till fler besökare. 
Bio.se kommer tillsammans med Klarna 
erbjuda ett enklare flöde (framförallt på 
mobil). Fyrisbiografen bör satsa på det 
allra lättaste köpflödet.

LÄRDOM & AKTIVITETER



Mobilflöde Fyrisbiografen - 
förstagångsbesökare
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•  Hygiennivå på hemsida�
Fokus på att kunna hitta rätt direkt på 
startsidan. Visuellt tilltalande

•  Hygiennivå i köpflöde�
Reducerat klick avsevärt via att 
bokningsfunktion(registrering) 
försvunnit och köp tillkommit. 

•  SEO-dag. Utbildning och förslag på 
förbättringar för att hamna högre i 
googlesök.

•  Publikbemötandeprocesser �
Workshop för volontärer om 
publikbemötandet och hur vi kan 
förbättra deras arbetssituation

•  Förbättringar i foajén (borttaget glas)

•  Nytt godis (nostalgi)

•  Social media 30/1 (framförhållning) �
Annonsera ut film 30 dagar innan 
visning, och pusha sedan för köp 
samma dag.

•  Social media nischad grupp

UTFÖRDA TEST & INITIATIV

TEST DIGITALA INITIATIV ÖVRIGA INITIATIV



•  Fokus under det här projektet har 
varit att möjliggöra för 
Fyrisbiografen att nå 33 000 besök 
år 2017. Fokus har varit på att 
använda de resurser som finns och 
försöka optimera dessa. De har 
bland annat varit/är:�


•  Förenkling av befintlig hemsida
•  Förenkling av befintligt köpflöde
•  Förslag på förbättring av SEO inom 

gränser som befintlig hemsida tillåter
•  Förslag på förbättringar inom 

befintliga lokaler
•  Förslag på ändrad process i 

publikbemötande och utbildning för 
volontärer

•  Iterativ, datadriven och 
besöksfokuserad digital 
marknadsföringsprocess

OPTIMERING OCH INVESTERING

LOKAL OPTIMA GLOBAL OPTIMA

•  I grafen till höger illustreras två 
linjer för Fyrisbiografen. En där det 
fortsätts att optimeras med dagens 
resurser och en där det görs större 
investeringar för att ytterligare öka 
närvaro och styrka i Uppsala. 
Investeringar inom den här 
kategorin skulle kunna vara:�


•  Ombyggnad av salong
•  Ombyggnad av Foajé
•  Tillbyggnad av salong
•  Skapande av matmöjlighet
•  Anskaffande av alkoholtillstånd
•  Ett nytt köpflöde
•  En ny hemsida
•  Satsningar mot nya marknadskanaler

be
sö

ka
re

tid

idag

framtid

Linje med full potential Fyrisbiografen

Linje med nyttjande av dagens resurser 
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•  Vi har börjat se positiva 
tendenser i många av våra 
marknadsföringstester. De tester 
som har fallit väl ut bör 
struktureras, simplifieras och 
läras ut så att Fyrisbiografens 
miniminivå i marknadsföring 
höjs till att nå maximalt antal 
relevanta potentiella besökare i 
Uppsala.

•  Volontärerna är Fyrisbiografens 
viktigaste resurs, och resurser 
bör läggas på att lära upp 
volontärerna, få dem att möta 
publikerna för att skapa den 
bästa upplevelsen i Uppsala samt 
att skapa många aktiviteter som 
höjer värdet av att vara volontär 

•  En fara när man jobbar 
publikcentrerat och datadrivet är 
att man fastnar i suboptimering  
(publiker svarar att de vill ha en 
bättre häst när bilar finns på 
marknaden).�
�
Det är viktigt för Fyrisbiografen 
att lyfta blicken och titta på 
radikalare sätt att höja 
besöksnöjdhet eller få in nya 
besökare till Fyrisbiografen. 

•  Ett antal ”Global Optima”-
initiativ föreslås, och någonting 
som Fyrisbiografen bör titta 
närmare på i långsiktiga 
satsningar.

•  Fyrisbiografens personal och 
volontärer har under arbetet 
visat ett oerhört stort 
engagemang för Fyrisbiografen 
och det är tack vare dom vi har 
kunnat se ett positivt resultat 
redan i arbetet.

•  Fyrisbiografen har anammat den 
datadrivna iterativa processen 
och måste fortsätta bygga upp 
den för att fortsätta med en 
positiv utveckling.

•  Aktiviteter föreslås på flera av 
sidorna i dokumentet. Prioritet 
bör fortsatt vara:

•  Få in tröskelbesökare
•  Behålla tröskelbesökare
•  Öka publiknöjdhet

REKOMMENDATIONER FRAMÅT 

DATADRIVET KUNSKAPS-FÖRFLYTTNING OPTIMERING




