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Startpunkt
Våren 2019 påbörjade sex Folkets Bio-biografer ett både gemensamt 
och individuellt arbete för att utveckla ett än mer publiknära och 
datadrivet arbetssätt, med det gemensamma målet att öka besöks-
antalet på den enskilda biografen med minst 20 %. Detta enligt den 
modell och de erfarenheter Fyrisbiografen, Folkets Bio Uppsala, skaf-
fat genom tidigare genomfört publikprojekt. Den stora skillnaden var 
att pröva vad som händer när man gjorde det i större skala med ett 
antal biografer inom Folkets Bio parallellt. 

Projektet har samordnats av Folkets Bios riksförening och finansie-
rats med stöd av Svenska Filminstitutet. De sex deltagande biogra-
ferna; Zita Folkets Bio, Stockholm, Kino Folkets Bio, Lund, Folkets Bio 
Regina, Östersund, Umeå Folkets Bio, Umeå, Hagabion, Göteborg 
och Elektra Bio, Västerås har arbetat både tillsammans och separat 

Missa inte heller att fira 
och synliggöra era framsteg 
och insikter, stora som små 

längs vägen.

Vi älskar film. Vi är många som minns vår 
första starka filmupplevelse. Vi älskar det 
magiska ögonblicket när lamporna släcks 
och filmen ska börja. 
Vi älskar också vår publik. En salong fylld 
av förväntan innan filmen ska börja. Reak-
tionerna efter filmen. Nöjda leenden, brydda 
pannor. Ilska. Ibland besvikelse. Men alltid 
starka känslor. Det är också magiskt.

Det vi presenterar här är inte en trolleri
låda som ska manipulera publiken. Tvärt-
om är det en praktisk verktygslåda med 
tips, erfarenheter och kloka idéer på hur 
vi ska nå publiken med våra biografer och 
våra filmer som berikar filmutbudet med 
ett utbud där mångfald står mot enfald 
och våra biografer är välkomnande oaser 
där kärleken till filmen står i centrum. 

En bra relation präglas av ömsesidighet, 
lyhördhet och respekt. Det har varit ut-
gångspunkten när vi har gett oss i kast 
med att med digitala mätmetoder, iden-
tifiering av trösklar, hemliga biograf-
besök och mycket annat stärka det kär-
leksfulla förhållandet mellan biografen, 
filmen och publiken.

Sammanställningens form är sådan 
att vi först sätter arbetet i sitt sam-
manhang, därefter presenterar vi 
användbara metoder och till sist 10 
konkreta sätt att utveckla en biograf 
på. Det går lika bra att arbeta sig ige-
nom hela texten som att välja ut de 
delar som är aktuella för biografen. 

med vägledning av den externa konsultfirman Cybercom, som även 
arbetat med Fyrisbiografens projekt och med utvecklingen av Bio.
se. Vi valde att ta in en konsult i arbetet, men det går förstås bra att 
arbeta helt på egen hand. 

Det har varit en oväntat stor fördel att arbeta tillsammans, då vi både 
kunnat inspireras och lära av varandra, men också kunnat få stöd 
genom de olika momenten. Sondera terrängen kanske det finns 
någon eller några biografer därute att samarbeta med, om inte kan 
en självklart genomföra utvecklingsarbete ändå!
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Vi är medvetna om att en del av de verktyg som vi presenterar kommer 
dateras och kanske ändras. Det viktiga är att förstå syftet med det 
datadrivna, utforskande arbetet och planera utifrån de verktyg som 
lämpar sig bäst. Metoderna för arbetet är ett framgångsrecept. 
Redan nu kan vi se flera exempel på vad arbetet bidragit till på de 
deltagande biograferna:

 Zita Folkets Bio ökade antalet biobesökare under årets första 
 månader med 20%, 

 Hagabion fick 35% nya prenumeranter på sitt nyhetsbrev genom en 
 medveten kampanj och Folkets Bio Regina ökade försäljningen 
 av digitala biljetter med 15% och kortade köerna genom att 
 publik med digitala biljetter kan gå direkt till sin salong.

 Elektra Bio har ökat sin närvaro i sociala medier vilket bidragit till 
 exceptionellt många fler nya hemsidebesökare, men har också 
 genom betald annonsering ökat räckvidden på Instagram med 
 7 711%. Kino Folkets Bio strategiska arbete med Instagram gav 
 en ökning av följare med 37% och Folkets Bio Umeå ökade 
 antalet hemsidebesökare med totalt 244% och nya besökare 
 med 218%. 

 
 

 
 
 
 
 
Att gå på bio
I snitt går svensken på bio 1,6 gång per år men ser omkring 100 
filmer i hemmet. Det råder alltså ingen brist på filmintresse, så låt 
oss inte skrämmas av streamingtjänsternas snabbt växande utbud 
och tillgänglighet. Att gå på bio fortsätter att vara en kulturvana som 
upplevs som något helt annat än att se på film hemma. Genom de 
många intervjuer genomförda inom projektet poängterade nästan 
samtliga att de uppskattade biobesöket framförallt för tre saker; 
 att se film i salong ger rättvist fokus åt filmen och därmed en 
 större upplevelse 
 ett biobesök är en social aktivitet 
 det kurerade kvalitativa filmutbudet 

Ingen har vid det här laget missat att svensk film är i kris och att 
publiken framförallt väljer utländska titlar när de går på bio. Av det 
totala antalet svenska biobesök 2019 var endast 13,2% av dessa på 
en svensk film och 10,3% på en europeisk film. Vi fortsätter även att 
se en trend i att publiken väljer filmer som bygger på förlagor i första 
hand. 

”Värdet av att genom 
projektet ha fått ett 

fungerande nätverk går 
inte att uttrycka i ord.” 

Leif Pettersson, Elektra Folkets Bio

Förlagor och sagor dominerar även topplistan över de filmer som 
sågs av flest på bio i Sverige 2019. Där var också samtliga nordameri-
kanska storfilmer: 
Lejonkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 127 362 besökare 
Avengers: Endgame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 757 besökare
Joker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 691 besökare
Star Wars: Rise of Skywalker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 700 besökare 
Frost 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 612 besökare 

Filmer som häpnadsväckande står för dryga 70% av de totala antalet 
biobiljetter. Alternativa berättelser från fler delar av världen behövs 
som en motpol till denna dominans. 
 
Antalet biobesök sjönk 2019 med 2,5%, men vi ser att publiksiffrorna 
på kvalitetsfilmsbiograferna fortsätter öka. Våra biografer behövs 
kanske mer än någonsin för att erbjuda filmupplevelser som berör 
och utmanar publiken och som ger nya perspektiv både på sig själv 
och på omvärlden. Viktiga aspekter för att ge publiken detta är 
mångfald och representation. Göteborg Film Festival presenterade 
tidigare i år, 2020, hur fördelning mellan kvinnliga och manliga 
regissörer såg ut bland de svenska premiärsatta filmerna för 2019, 
och det är hissnande: 
21% kvinnliga regissörer 
79% manliga regissörer 

Här synliggörs att medvetenhet och ett aktivt arbete gör skillnad. 
Den enda distributör som når en jämställd fördelning år 2019 är 
Folkets Bio:
58% kvinnliga regissörer 
42% manliga regissörer 

Det samlade snittet för landets biografer hamnade på samma fördel-
ning som premiärsatta filmer:  
21% kvinnliga regissörer 
79% manliga regissörer 

När en tittar på enskilda biografer märks tydligt att ett medvetet 
arbete gör skillnad. På Fyrisbiografen, som aktivt arbetar för att skapa 
ett mer jämställt filmutbud, blev fördelningen mätt från att arbetet 
lanserades i mars 2019:
42% kvinnliga regissörer 
58% manliga regissörer  
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Visionen blir motivationen! 
Det är bra att tidigt formulera vad ens vision med arbetet är. Och att 
utifrån denna vision utforma konkreta, mätbara mål, att återkomma 
till när ni söker motivation och riktning i processen.

Hur formulerar ni ert uppdrag?
 I förhållande till er vision
 I förhållande till era bidragsgivare
 I förhållande till er publik

Vilka är målen med ert utvecklingsarbete?
 Ökad publik
 Nå nya målgrupper 
 Stärka repertoarvisningar
 Utveckla nya visningskoncept
 Utveckla er biografmiljö 

Från känsla till fakta 
En av grundpelarna i vårt arbete har varit vår datadrivna metod. I 
vårt projekt har vi pratat om data som insamlad information varifrån 
en kan utläsa beteenden. En del av datan du samlar får du genom 
observation och intervjuer. Den benämner vi som kvalitativ. Det är en 
mindre mängd, mer omfattande information. Kvantitativ data är en 
större digital faktamängd. 

Netflix har kanske världens mest lyckade strategi för att veta vad 
deras användare vill ha, trots att de inte har en dialog med sina 120 
miljoner prenumeranter. Netflix frågar inte vad du kommer att titta 
på – de tittar på vad du gör. Genom att hitta olika datapunkter som 
verkar sammanfalla kan de skapa nya tjänster som mer sannolikt 
kommer att falla användarna i smaken. De arbetar inte enbart mot att 
värva nya prenumeranter, de arbetar också hårt för att behålla sina 
nuvarande. Vi är övertygade om att vi som biografer kan lära mycket 
av deras gedigna strategiarbete med att kurera film och att vi kan 
inspireras av deras sätt att samla data för att förstå våra biobesökare 
bättre. Bioupplevelsen kan definitivt konkurrera med hemmakvällen! 

Det är viktigt att förstå potentialen med kvantitativ data. Vi ser det 
som ett ovärderligt verktyg för att göra sin biograf tillgänglig för 
nya besökare och fördjupa relationen med den befintliga publiken. 
Kvantitativ data är ett utmärkt redskap att få fördjupad kunskap kring 
vanemönster, vilken publik som kommer till biografen och när, samt 
kring vad som upplevs krångligt på hemsidan eller i det digitala bil-
jettköpet. Genom att identifiera besökarens digitala beteenden kan 
vi öka användarvänligheten på våra hemsidor och kring biljettköp. 
Något som leder till ökat antal biobesök på biografen.

Att fakta är kul låter kanske något klyschigt, men när ni väl börjat 
titta, hitta och sätta siffror på er verksamhet kommer ni inte vilja 
sluta, då det tydligt synliggör er utvecklingspotential. 

Publiksegment – lär känna 
och kategorisera er publik 
Att förtydliga och skapa publiksegment gör det enklare att förstå 
olika publikgruppers behov och därigenom både kommunicera 
och programsätta mer träffsäkert. Kvalitetsfilmspubliken i sig är ett 
segment. En grupp med stort filmintresse som eventuellt också kom-
bineras med vissa värderingar, intresse för samhällsfrågor eller ett 
allmänt kulturintresse, men för att arbeta mer träffsäkert med högre 
relevans behöver vi urskilja segment som är snävare.  

Exempel på två segment:
Kulturtanten 55 år + är en kär, återkommande biobesökare som 
definieras av två parametrar: dels ett stort kulturintresse, i synnerhet 
för film, men också ett åldersspann. 
Barnfamiljen 2545 år är en annan återkommande publikgrupp, ett 
segment med tydligt intresseområde och ett generellt åldersspann. 

Utifrån ålder kan vissa teman, händelser, personer ha en större ange-
lägenhet, men vi bör inte utgå från att det endast är så. Yrke, intres-
seområden, språkkunskap etcetera spelar också in när en väljer film.
En 20-åring kan vara lika intresserad av Sara Lidman som en 70-åring 
av filmen Give Me Liberty.

Vi vet att ingen önskar bli grupperad och kommunicerad till utifrån 
sin ålder – det är sällan så en identifierar sig själv – utan snarare utifrån 
värderingar och intresseområden, men när vi delar upp publiken i 
segment finns båda oftast med. När du till exempel ser över vilka 
följare er verksamhet har på era sociala media konton kan ålder 
vara relevant för att utvärdera ert arbete. Ålder är också relevant när 
en tittar på sin befintliga publik, vilka som lockas av att komma till 
biografen och inte.  

Den sociala situationen är också viktig att ta med i beräkningen efter-
som en 25-årig filmintresserad man utan barn tillhör ett helt annat 
segment än en 25-årig man med en ung familj. Utifrån segment kan 
vi också göra vissa generaliseringar kring besökarens beteenden så 
som när på dygnet en vill gå på bio, vardag kontra helg och så vidare. 

Exempel på segment från Hagabion: 
Återkommande besökare: Äldre dam 60 år +
Återkommande besökare: Familj med yngre barn 
Återkommande besökare: Filmintresserad man 35 -45 år 
 
Tröskelbesökare: Ung man 25 -35 år   
Tröskelbesökare: Restauranggäster 
Icke besökare: Student/ ungdom

Tröskel är ett ord som återkommer i vår sammanställning och syftar 
då till hinder. Såväl fysiskt som digitalt. Ordet tröskelbesökare åsyftar 
någon som värderings- eller intressemässigt är nära ens verksamhet, 
men som av någon anledning inte i nuläget är en av biografens 
besökare. Viktigt att tänka på är att det krävs mer arbete för att få 
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en förstagångsbesökare att komma till biografen än det är att få en 
befintlig besökare att göra ett extra biobesök. Att identifiera tröskel-
besökare och få dessa att bli återkommande besökare har däremot 
ett högre värde. Längre fram i denna sammanställning kommer du få 
mer konkreta tips på hur ni kan, utifrån våra insikter, arbeta för att nå 
dessa besökare i dess olika stadier.

Grundfrågeställningar vi arbetat med: 
 Hur får vi tröskelbesökare att komma första gången?
 Hur får vi förstagångsbesökare att återvända?
 Hur får vi befintliga besökare att gå oftare?

En rekommendation är att skapa en tydlig arbets-
grupp. Inte för stor, inte för liten. Ta med någon/ 

några som arbetar med verksamhetens strategiska 
frågor samt någon/ några som arbetar med de ope-
rativa delarna av verksamheten. Nyckelpersoner blir 
programsättare, kommunikatör, styrelseordförande. 
Här behövs olikheter. Både den som älskar detaljer 
och den som driver på. Sätta upp gemensamma ra-

mar för att hitta balans och få ut det bästa 
av egenskaperna. 

TIPS!

”En värdefull insikt under 
projektet är att varje enskilt 

test i sig inte är det som enkom 
gör att vi når målet. Utan det 
är helhetstänket, den lärande 

processen och vår ökande 
kännedom om publikens 

behov som gör det.” 
Daniel Tollefsen, Folkets Bio Umeå

Olika användbara metoder 
Analys av trender i omvärlden och i regionen 
Formulera nuläget genom att blicka bakåt. Vad har hänt kring er 
verksamhet de senaste fem åren? Men också genom att se dig om-
kring – vilka tendenser och utmaningar finns i samhället i övrigt? 
Vilka trender ser du just nu kring kultur i allmänhet, och streaming 
och biografverksamhet i synnerhet? 

Om det känns klurigt kan det hjälpa att gå till sig själv: 
 Hur når andra både kommersiella- och kulturaktörer genom 

 bruset till dig? 
 Hur ser den kommunikationen/ erbjudandet/ verksamheten ut? 
 Hur beter du/ din närmsta krets sig kring kulturarrangemang? 
 När du söker information, vad uppskattar du? 

Vi tipsar också om att läsa följande för omvärldsbevakning och för-
djupning kring filmtrender: 
Göteborgs Film Festivals årliga rapport ”Nostradamus” 
Svenska Filminstitutet årliga resultatredovisning  

För globala filmtrender och inspiration: 
Europa Cinemas - europa-cinemas.org 
CICAE – cicae.org  

Analys av segment i staden
Använd stadens publicerade fakta och gör egna uppskattningar kring 
vilka som bor i orten/staden och dess närområden. Har ni många 
studenter via högskola/ universitet/ folkhögskola? Stora arbetsplatser? 
Specifika ämnesrelaterade arbetsplatser? Starka föreningar? Stort 
antal människor i någon specifik åldersgrupp eller annat tydligt 
segment väl värt att förtydliga? 

Exempel: 
Umeå har ca 120 000 invånare, ett rikt kulturutbud för sin storlek och 
är en universitetsstad. 

Här blir det intressant att ta reda på om studenterna besöker biografen?  
Samla den data ni har i form av biljettstatistik och gör intervjuer. Om 
det visar sig att det finns intresse hos många men få som faktiskt 
besöker er så finns det utvecklingspotential för er att nå fler i mål-
gruppen.

Insamling av inside information 
Titta på siffror! 
Börja med att identifiera vilka befintliga verktyg ni har och vad ni kan 
få ut för siffror kring er biograf genom att försöka besvara frågorna:

 Antal visningar per vecka?
 Antal sålda biljetter/ år?
 Antal sålda biljetter digitalt/ kassaköp?
 Vilken dag har minst/ flest besökare? 
 Vilken tid är er bästa/sämsta?
 Vilken/ vilka månader på året är era bästa/ sämsta? 
 Vilka visningar/ serier/ arrangemang går bäst/ sämst? 
 Hur många av era besökare är studenter/ pensionärer/ arbetsfria/ 

 ordinarie?
 Hur mycket säljer ni för i er kiosk? Vad blir detta fördelat per 

 besökare? 
 Hur många följare har ni på era konton i sociala medier? 
 Vad är demografin för dessa? 
 Hur många prenumererar på ert nyhetsbrev?
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Samla in insikter
I er verksamhet finns redan en massa kunskap och insikter kring just 
er biograf och dess publik. Samla in dessa! Låt personal, volontärer, 
medlemmar och styrelse svara på dessa frågor: 

 Vilka besökare finns i nuläget? Vilka kommer dagtid? 
 Vilka kommer kvällstid? 

 Vilken typ av filmvisning/ event lockar mest ny publik? 
 Vilka filmvisningar/event lockar bredast publiksegment? 
 Vilka publiksegment kommer inte till er biograf i nuläget? 
 Vad gör era besökare när de kommer till er biograf? Hur väntar de?  

 I hur god tid kommer de?
 Vad är de två vanligaste klagomålen/ kommentarerna ni brukar få?  

Formuläret i sin helhet finns som bilaga. 

Insikter från insamling av kunskap 
Genom att samla in interna insikter blev det tydligt i projektet att 
både publik och medarbetare på flera biografer upplevde det svårt 
att hålla reda på alla biljettkategorier och rabatter. Det blev också 
tydligt att en del av förmånerna var för gynnsamma medan andra 
inte skapade ett tillräckligt värde för målgruppen. 
 
Intervjua besökare och potentiella besökare 
Välj ut 10 personer ur olika publiksegment inom båda kategorierna 
återkommande och tröskelbesökare med spridning i ålder, kön, yrke, 
social och demografisk tillhörighet för intervjuer. Våga lyssna! Kom 
ihåg att det inte är ett tillfälle att försvara och förklara det som even-
tuellt kommer fram genom intervjuerna, utan ett tillfälle att få hjälp 
att förstå det som kan upplevas onödigt krångligt eller otillgängligt.  

Intervjumodell  
 Ålder, kön, yrke
 Hur ofta går du på bio på ett år? Vad får dig att göra ett biobesök? 
 Berätta om ditt senaste biobesök, hur bestämde du dig för att du 
ville se just den filmen och att du ville se filmen på bio? 

 Varför valde du att besöka just den biografen? 
 Hur gick du till väga för att boka biljetten?
 Hur hämtade du ut dina biljetter? 
 Hur var filmvisningen? Biljettpris?
 Hur väljer du att se på film (rörlig bild) om du inte går på bio? 
 Varför väljer du dessa/detta format?
 Vad är det som är bra respektive dåligt med dessa/detta format? 

Insikter från våra intervjuer:
Det blev tydligt att det upplevdes krångligt att köpa digitala biljetter 
via hemsidan då den var dåligt mobilanpassad. Här fick vi viktig 
information kring besökarnas beteende. Dels verkar mobil vara den 
huvudsakliga källan för det stora flertalet hemsidebesökare vars 
främsta mål var att köpa biobiljett. 

Intervjumallen i sin helhet finns som bilaga.

”Att prata med publiken 
genom att göra intervjuer var en 

ögonöppnare och visade hur mycket av 
ens förutfattade meningar styr hur man 
antar att publiken tänker – att en 17-årig 

biobesökare tyckte det var underbart 
med en äldre publik för att det blir 
bättre och lugnare visningar då är 

bara ett exempel.” 
Magnus Rutberg, Kino Lund

”Något av det bästa 
med projektet är 

självklart att börja se 
bion från publikens 

perspektiv, med 
besökarens ögon …” 

Annica Nordin, Bio Regina

Observera 
Under både intervjuer och genomförda observationer inom projektet 
blev det tydligt att miljön innehåller många nyckelmoment för ett 
uppskattat biobesök. När en miljö är välbekant är trösklarna svåra 
att identifiera, men genom att observera publikens beteende utifrån 
vissa frågor ges nya perspektiv och ingångar som kan identifiera vad 
som upplevs otydligt och därmed skapar osäkerhet hos besökaren på 
biografen. 

Något som återkommit i beskrivningen av våra biografer är att det är 
just familjär stämning. Det är ju fint! Frågan är om det endast är posi-
tivt? Beskrivningen antyder också att det finns koder som innebär en 
tröskel för någon oinvigd. Genom att identifiera detta och förtydliga 
miljön genom regler och rutiner för personalen i verksamheten kan 
vi däremot skapa en härlig atmosfär som är inbjudande! 
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Hur gör jag?  
Var på plats under era öppettider och titta på: 

 Hur beter sig besökaren när den kommer till biografen? 
 Hur interagerar besökarna på plats? 
 Är det ofta kö? 
 Hittar besökaren enkelt vart den ska? 
 Hur beter sig besökaren efteråt? 

Observationsmallen i sin helhet finns som bilaga. Låt även er personal 
och volontärer fylla i observationsdokumentet. Som även det finns 
som bilaga.  

Insikter från observationer: 
Under observationerna som gjordes på Folkets Bio Regina blev det 
tydligt att kön till kassan allt som oftast var alldeles för lång. När bio-
grafen identifierade vad det berodde på, synliggjordes ett par steg 
i biljetthanteringen som ganska enkelt kunde tas bort, vilket direkt 
ledde till minskad köbildning. Det ledde också till en ökning av antal 
sålda digitala biljetter med 15%. 
 
Låt någon göra ett skuggbesök hos er!
En värdefull metod vi vill rekommendera er är att låta en person som 
är okänd för verksamhetens personal göra ett så kallat skuggbesök. 
Det är enkelt, men kan synliggöra utvecklingsbehov kring flera delar 
av besökskedjan. 

Hur gör jag?
Välj ut en vänligt sinnad person med öga för detaljer och utvecklings-
arbete. 

 Be personen köpa/boka biljett digitalt
 Genomföra sitt biobesök 
 Återberätta sin upplevelse  

Generisk besökarresa

Behov av att 
gå på bio

Boka/köpa 
visning

Salong 
– se filmen

Efter 
filmenFoajé FoajéKassa

Hitta 
film

Hitta & välja 
Folkets Bio

Be er hjälpare att notera hur hen och andra bemöts, vilka moment 
som upplevdes krångliga kontra smidiga och vad hen eventuellt 
saknade. 

Vi vill betona att när ni formulerar era insikter utifrån skuggbesöket 
är det viktigt att både tillfälle och personer behålls anonyma. Se 
insikterna som tendenser för verksamheten och inte för det enskilda 
tillfället. Här finns troligtvis en massa positivt att lyfta också, så mis-
sa inte det! 
 
 
Workshop – samla kraften på bion  
Förankra, förtydliga och fördjupa
Genom en gemensam workshop kan ni tillsammans formulera 
kreativa idéer för ert fortsatta arbete. Bjud in nyckelpersoner från 
styrelsen, anställda och medlemmar. Vi rekommenderar er att vara 
mellan 8-15 personer för att ge alla deltagare förutsättningar att vara 
så delaktiga som möjligt. Upplägget bygger på att ni presenterar den 
data som samlats in genom intervjuer, observationer och er konkreta 
publikdata. Här formerar ni er genom att hitta en gemensam riktning 
framåt.
 
Workshop 
Presentera ert material. Tänk på att mycket information och siffror 
blir svårt att ta in om en inte samtidigt får se dem visuellt. Skapa ett 
tryggt rum, betona att ingen idé är fel. Låt gruppen samtidigt utifrån 
en övning kallad ”Hur kan vi” formulera utvecklingsidéer på post-it 
lappar med utgångspunkt från er presentation. 

Låt säga att ni identifierat och presenterar att endast 5 % av era 
biljettköpare är studenter. Utifrån faktan skulle en ”Hur kan vi”-lapp 
från en deltagare kunna lyda: 

  Hur kan vi locka fler studenter till våra visningar? 
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Fler exempel som inspiration:
 Hur kan vi göra det ännu enklare att navigera på vår hemsida?
 Hur kan vi öka antalet besökare på tisdagar? 
 Hur kan vi göra vår personal tydligare för besökarna?  
 Hur kan vi hjälpa våra besökare välja film? 
 Hur kan vi stärka en repertoarfilm från dess premiär? 

Låt sedan alla läsa upp sina ”Hur kan vi”-lappar, samla in lapparna 
löpande och gruppera dem i olika kategorier på en vägg. Dela in 
gruppen i mindre grupper om två och två som nu får sätta en mar-
kering på de fem förslag de upplever bör prioriteras i ert kommande 
arbete. Sammanställ hur gruppen röstat och spåna antingen i hel 
grupp eller i flera mindre grupper på tre olika åtgärder som kan lösa 
de fem ”Hur kan vi”-frågor med flest röster. Samla in även dessa. Nu 
har ni förhoppningsvis många bra idéer och ett antal välförankrade 
förslag inför ert kommande utvecklingsarbete. 

Det är otroligt viktigt att formulera alla dessa idéer, stora som små 
och konkretisera dem genom en plan för åtgärd och ansvar. Så gör en 
åtgärdsplan! 

Vi delar en åtgärdslista som inspiration som bilaga.   

”Värdet av att hålla workshops 
med personal, styrelse och volontärer 

tillsammans var stort eftersom alla 
fick en delaktighet i projektet och ett 
intresse av att se det utvecklas. Ska 

en biograf lyckas med publikarbetet 
behöver det delas av så många som 

möjligt i organisationen.” 
Magnus Rutberg, Kino Lund

”Sammanställ en åtgärdsplan 
baserat på förslag som kommit fram 

i workshops, observationer och 
intervjuer. Bra att ha som checklista 

under arbetet, även om allt inte 
behöver bli klart inom projekttiden. 

Tänk långsiktigt!” 
Maria Nordqvist, Hagabion

Åtgärdsplan – en arbetsplan  
En del av datan och de idéer som kom upp i workshopen som är av 
en väldigt konkret eller praktisk karaktär kan sedan överföras till en 
åtgärdsplan. Där problem, ansvar och deadline förtydligas. 

I vårt projekt identifierades det genom en intervju på Folkets Bio 
Umeå att det ofta upplevdes kallt i salongerna. Något som enkelt 
kunde åtgärdas genom att köpa in filtar. För att inte allt arbete ska 
hamna för centralt och då det ofta finns en stor lust för fler att vara 
delaktiga i arbetet är det värdefullt att förtydliga och fördela ansvar.

Ett annat exempel är att det under observationer på Zita Folkets Bio 
fanns återkommande förvirring kring att hitta till rätt salong. Något 
som enkelt kan lösas genom tydligare skyltning eller fler/annorlunda 
placering av publikvärdar i foajén. 

Våga testa! 
För en del av de problem eller frågeställningar som formulerades 
under workshopen finns inga tydliga svar eller konkreta åtgärder som 
lösning. Formulera om dessa till ett antagande och till ett test. Inom 
vårt projekt arbetade vi med en iterativ process. Det innebär att en 
testar, mäter, optimerar och testar igen. Optimera betyder att söka 
efter den bästa lösningen. 

Våga 
testa!
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Ert antagande kan vara enkelt. 
Vi tror att vi kan lära oss varför få besökare genomför biljettköp på vår 
hemsida. 

Test
Vi använder Hotjar* som analysverktyg för att spela in och se hur 
besökare beter sig på vår hemsida under två veckors tid. Därefter 
justerar vi hemsidan och använder Hojtar för att titta igen. 
*Hotjar som verktyg beskrivs ytterligare på sidan 13.

Formulera ett jämförelsetal för att följa er utveckling. Till exempel 
kan ni mäta hur många som går in på hemsidan och jämföra med hur 
många som köper digitala biljetter och se eventuell skillnad mellan 
perioderna. 

Vi har rätt om våra justeringar leder till ökade digitala biljettköp 
med X%.  

 Prioritera de tester som kan ge flest nya besökare för minst insats.
 Prioritera de tester som fokuserar på att behålla förstagångs-
besökare. 

 Prioritera de tester som kan göra att befintlig besökare går en 
extra gång.

Glöm inte bort att synliggöra era framsteg och peppa varandra! 
 

10 konkreta sätt att utveckla din biograf på! 
Vi har nu synliggjort alla moment i besökskedjan, se sida 7. Från 
första idén om ett biobesök, till att hitta rätt film och biograf, skaffa 
biljett, till biografmiljö och bemötande på plats. Både tillsammans 
och enskilt utgör de viktiga delmoment kring ett biobesök. För att 
förbättra helhetsupplevelsen är alla dessa delar viktiga.

1. Bli publikens guide i filmvärlden
Det är identifierat att biografernas publik behöver och räknar med 
vår hjälp för att navigera i det otroliga filmutbud som numera finns. 

Innovera: 
få fram hypoteser 

baserat på 
värde och risk

Kund 
analys

Omvärlds 
analys

MÄT 
RESULTAT

UTFORMA & 
UTFÖR TEST

LÄRANDE

Genom det utökade filmutbudet har även vi biografer numera fler 
filmtitlar att välja mellan. Vi gör hela tiden val som tillsammans 
skapar en helhet. Dessa behöver vara aktiva och medvetna för att 
helheten ska stämma överens med biografens identitet och roll som 
komplementsbiograf och för att biografen ska upplevas trovärdig av 
sin publik. 

Biografen behöver ha en formulerad och förankrad identitet som 
genomsyrar verksamhetens alla delar, från kiosk till filmupplevelse. 
Den ska enkelt kunna kommuniceras utåt och vara tydlig för medlem-
mar och personal. 

Se över vad ni har formulerat och hur detta används idag. Formulera 
om, om så krävs. 

Fyra korta, tydliga exempel på identiteter:

Folket Bio 
Vi förändrar
filmutbudet

Netflix 
Entertain 
the world

Mubi 
Hand-picked cinema. 
Beautiful, interesting, 

incredible movies. A new 
film, every single day.

Göteborg Film 
Festival 

Att skapa möjligheter för värde-
full film från hela världen att 

nå publiken och utmana 
människors syn på samhället 

och varandra.
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Vi behöver också förstå och vara ärliga i vilka publiksegment som 
inte nödvändigtvis känner sig inkluderade eller representerade i vår 
verksamhet genom vårt utbud och fundera på hur vi kan förändra 
det. 

Formuleringen kan kompletteras med punkter som ytterligare blir 
ett redskap att använda sig av när en utvecklar sin verksamhet. 
Exempel: 

 Vi bidrar med nya perspektiv 
 Vår biograf vill engagera, roa och beröra med film – vi stryker 

inte bara medhårs, vi utmanar vår publik med filmerna vi visar. 
Vi prioriterar filmer som ger besökaren nya perspektiv på både 
sig själv och på omvärlden. Filmer från nordamerika prioriteras 
ner för att i första hand ge plats åt andra länders representation 
på bioduken. Vi vill erbjuda förhöjda filmupplevelser genom att 
addera samtal, kringarrangemang och sätta filmen i ett samman-
hang - vi vill både underhålla och mana till eftertanke.

 Hållbarhet i fokus
 Vi strävar efter att erbjuda ekologiskt, rättvisemärkt och närpro-

ducerat i alla delar av vår verksamhet, såväl till biobesökaren som 
till medlemmar och personal. Vi uppmuntrar våra besökare att 
sortera sitt skräp, precis som anställda och medlemmar förväntas 
göra detsamma. Engångsartiklar undviks i möjligaste mån, i fall 
där det är oundvikligt används engångsartiklar av hållbara 
material. 

Enkla åtgärder: 
 Synliggör eller skapa kriterier för filmurval utifrån er roll som 
komplementbiograf. Exempel på kriterier kan vara geografisk 
spridning, fördelning manliga/kvinnliga regissörer, icke hetero-
normativa berättelser, eller berättelser med hög angelägenhet. 
Kan även kombineras med mål! 

 Ge publiken era personliga rekommendationer. Gärna i kombina-
tion med en motivation eller några korta beskrivande rader om 
filmen 

 Rikta er kommunikation mot specifika segment, både i annonse-
ring och nyhetsbrev

 Sätt relevanta trailers före filmen
 Ge tips på andra filmer besökaren skulle kunna uppskatta i sam-
band med sitt biobesök

 Kurera serier!
”Hemma kan urvalet 
bli överväldigande. 

På bio har någon gjort 
urvalet, vilket gör det 

lättare.” 
Besökare Folkets Bio Umeå

”Den största tröskeln 
är att jag inte vet vilken 

film jag ska se.” 
Besökare Hagabion

2. Förhöj publikbemötandet
Vår publik är cineaster. Gemensamt hyser vi en otrolig kärlek till 
film. Biografer som våra har en otrolig vinst i att vi har personal och 
medlemmar med stort filmintresse och kunskap. Det är något vi kan 
använda oss av när vi utvecklar publikbemötandet på biografen. 
Ett engagerat publikbemötande är ett nyckelmoment för att bli den 
bästa möjliga biografen för vår publik. Genom att stärka publikbe-
mötandet skapar vi mervärden som leder till ökad nöjdhet och stärkt 
engagemang kring biografen.

Vi har vid flertalet tillfällen diskuterat hur vi kan förlänga filmupple-
velsen genom att se på det som att biobesöket börjar redan hemma. 
Hur kan vi finnas med redan där och längs vägen till biografen. Hur 
stimulerar vi filmintresset hos besökaren i väntan på filmen i foajén, i 
salongen, efteråt på vägen hem igen. 

Enkla åtgärder: 
 Lita alltid på era besökare, det är värt mer än ett eventuellt 
inkomstbortfall i längden

 Uppmuntra och underlätta för er personal/medlemmar att se 
mycket film. Det gör att de både kan vägleda besökarna men också 
efteråt prata om filmupplevelsen med den enskilde besökaren

 Ha en generös inställning kring att tipsa besökare om filmer även 
i andra fönster som ett komplement till biobesöket. Det bidrar till 
en djupare relation med publiken

 Förtydliga eller skapa policys kring bemötande på er biograf. 
Även enkla saker som att alltid titta upp när någon kommer in, 
ta kontakt när någon ser sökande ut är värda att förtydliga. Samt 
hur biografen hanterar oönskad intimitet, rutiner för otrevligt 
eller diskriminerande bemötande från besökare med mera

 Fundera på vad som skulle skapa mervärde för er publik utan en 
för stor insats. Filmtidskrifter i foajén, musik, att få ta med sig ett 
glas vin in i salongen, sköna sittplatser utanför salongen, presen-
tationer innan filmstart, tid i salongen efteråt för återhämtning 
eller spontana samtal etcetera 
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3. Engagera medlemmar och medarbetare
Våra verksamheter har en unik potential genom våra otroligt enga-
gerade och djupt filmintresserade medarbetare och medlemmar. 
Genom att utveckla en mer systematisk organisation kan vi få enga-
gemanget kring vår biograf att både växa och sprida sig. Om det inte 
är tydligt vem som är ansvarig för medlemsarbetet, börja där. 

Se sedan över vilka era medlemmar är:
 Finns det outnyttjad kompentens som väntar på att få glänsa? 
 Hur ser det ut med mångfald? Åldersspridning? Saknas segment 
i er medlemsorganisation, agera uppsökande och bjud in filmin-
tresserade och potentiellt blivande medlemmar till medlemsakti-
viteter och visningar! 

Nya medlemmar kan ge värdefull hjälp med eventuella trösklar kring 
verksamheten som hindrar segmentet den företräder att komma. Det 
är också ett sätt att hjälpa nya publiksegment till biografen.  

EXTRA!

Identifiera mera – workshop 
Konkretisera vad ett bra bemötande kan vara på er biograf 

genom en workshop med personal och medlemmar. 

Hur skapar vi en så positiv upplevelse som möjligt hos oss? 

Vad är viktigt hos er?  Vilket tilltal, nivå av tillit och omtanke och 
andra delar i bemötande ger besökaren ytterligare positiva 

känslor? Vilka moment vill ni stärka i er verksamhet?  

Skriv ner en publik-/kundupplevelse där du som 
kund blivit riktigt illa behandlad.

Varför och hur skulle 
företaget agerat istället? Eller hur 

skulle de kunnat rädda upp situationen 
i efterhand?

Gör samma sak med en publik-/ kund- 
upplevelse där du blivit riktigt positivt 

överraskad av bemötandet. Vad var 
det i agerandet som 

gjorde skillnad?

Arbeta tre och tre och 
låt varje grupp sedan 

presentera i helgrupp.

Enkla åtgärder för ökat engagemang: 
 Hjälp och uppmuntra era medlemmar att se mycket film. Gärna 
innan premiär!

 Hitta olika roller utifrån personligheter och intressen, kanske är 
någon filmvetare och passar att hålla i samtal, några kanske är 
utmärkta presentatörer, någon kan allt om statistik, en annan 
älskar att ordna festliga premiärer eller en grupp är särskilt in-
tresserade av barnbio. Ta till vara på detta och organisera er! 

 Skapa arbetsgrupper om 4-5 personer som tillsammans, utifrån 
intresse, kan driva projekt utifrån tydliga ramar. Om det finns, 
ge exempel på tidigare lyckade projekt! Hitta en gemensam och 
effektiv kommunikationskanal mellan gruppen och ansvariga för 
verksamheten

 Skapa ett årshjul för era medlemsaktiviteter och föreningsarbete 
för att skapa kontinuitet och tydlighet

 Bjud in alla medlemmar till en filmfrukost där ni tillsammans ser 
en kommande film! Låt varje medlem få ta med sig någon. Gillar 
de filmen kommer de tipsa någon i sin närhet, som mer sannolikt 
också kommer se den. För vi vet att när en får en rekommen-
dation är sannolikheten mycket högre att personen känner sig 
engagerad nog att göra ett biobesök än om någon till exempel 
klickar i ett evenemang på Facebook

Verktyg: 
Skaffa en digital plattform för att organisera projekt eller verksamhet 
för en såväl mindre som större grupp. Genom att göra en digital 
plattform kan ni skapa en gemensam bild av projektet som är lätt-
överskådlig. Det är också ett tydligt och effektivt sätt att fördela och 
bocka av uppgifter och följa upp.  
Exempel på plattformar: Trello, Asana

Är du en GRYM multitaskare? 
Gör testet, som finns som bilaga, tillsammans med din 
arbetsgrupp. Troligtvis synliggör ni att multitasking är 

ineffektiv som arbetsmetod, som dessutom kan leda till 
ökad stress. Det är tankeväckande då vi ofta uppfattar det 

som ett effektivt sätt att strukturera vårt arbete på. Ett 
enkelt sätt för att minska stress och öka fokus för olika 
arbetsmoment är att schemalägga arbetsdagen. Sätt 

tidsramar för olika moment som ska göras under 
arbetsdagen.
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4. Förstå era nya publikgrupper 
Vana är den starkast bidragande faktorn vid val av biograf. För att 
förändra en vana krävs upprepning av det nya beteendet. Det gäller 
såklart alla nya publiksegment som en önskar knyta till sin biograf, 
men ett viktigt publiksegment vi identifierat som tämligen från-
varande på våra biografer är unga 15-25 år. En digitalt van grupp som 
förenklat förknippar bio med den större biografkedjan, i princip är 
uppväxta med streaming och som inte accepterar dåligt mobilanpas-
sade hemsidor eller krångliga digitala biljettköp. En grupp som också 
generellt sett har begränsat med pengar vilket minskar benägen-
heten för ett risktagande när det kommer till filmval vid de tillfällen 
de ska gå på bio. Kan vi förändra en potentiell besökares vana genom 
att erbjuda något smidigt?

En trend vi ser omkring oss i alltfler sammanhang är abonnemang. 
En form som upplevs smidig, prisvärd och attraktiv. När pengarna 
väl dragits upplever vi det nästan som gratis. Utifrån flertalet goda 
exempel på biografer runt om i Europa fanns tillräckligt med både 
indikationer och erfarenheter kring att detta var ett sätt att få unga 
människor att bli mer frekventa biobesökare. 

Under projektet genomförde Kino Folkets Bio en undersökning som 
visar på ett tydligt intresse för abonnemangsformen och för biogra-
fen, som också synliggör annonsverktygets förträfflighet. Genom en 
tre-veckors annonsering av en digital enkät fick biografen in 265 svar 
där 84% svarade att de såg positivt på ett bioabonnemang. Detta med 
en exakt precision kring ålder på de som svarade. Unga svenskars 
uppfattning kring värdet på ett bioabonnemang hamnade på mellan 
200-250 kr/månad. Det stämde också med de erfarenheter vi tagit del 
av från europeiska biografer, vars upplevelse enstämmigt redovisar 
ett genomsnitt på 2,4 besök per månad, vilket dessutom gör att det 
går att göra en hållbar ekonomisk kalkyl för abonnemang som form. 

Vi vet att genom att ge unga människor större möjlighet att fördjupa 
och utmana sitt filmintresse, säkrar vi kvalitetsfilmens och biografens 
framtid. För många av oss följer några utmaningar och vi behöver 
definitivt aktivt närma oss målgruppen på flera plan, men två av de 
viktigaste faktorerna målgruppen beskriver är autenticitet, att bio-
grafens värdegrund och identitet stämmer med vilka de utger sig för 
att vara samt starka berättelser. Utöver gratis wifi, eluttag och att gå 
billigare i grupp. Det är alltså ingen omöjlighet att bli en tillgänglig 
plats för målgruppen.  

Frågor vi behöver arbeta vidare med:
 Hur gör vi biografmiljön attraktiv och tillgänglig för målgruppen? 
 Hur möter vi de digitala förväntningar och behov målgruppen 
har? Hemsida, autogiro, biljetthantering

Glöm inte att 
peppa och ge 
varandra en 
high-five nu 

och då!

5. Förenkla publikresan digitalt
Genom de många intervjuer vi har gjort anger flertalet personer, 
oavsett segment, att de främst får information och intresse för en 
film genom recensioner eller rekommendationer från människor 
omkring dem alternativt från sociala medier. I kombination med de 
digitala mätningar och analyser vi har gjort kring hemsidebesökarens 
beteende kan vi därmed med tillförlitlighet anta att de allra flesta av 
våra hemsidebesökare redan vet vad de söker efter när de hamnar på 
vår hemsida.

Enkla åtgärder:
 Minimera krångliga omvägar, oanvända menysystem, otydliga 
symboler och information som gör att hemsidebesökaren inte 
snabbt nog hittar vad den söker. Låt kalendarium och biljettköp 
vara i fokus och använd hellre bilder och affischer som ger 
besökaren en filmkänsla för era filmer snarare än texter.

 Utgå ifrån dig själv, lek ovan biografbesökare med målet att se 
”just den där filmen” du har läst så mycket om. Besök din egen 
hemsida, men även andra biografers för att se hur enkelt det är 
att gå från a) hemsidan till b) köpa en biljett.  

En hemsida behöver utöver sin användarvänlighet vara så mobil-
anpassad som möjligt då majoriteten av dagens hemsidebesökare 
använder sin mobiltelefon i sitt dagliga surfande. Detta märks extra 
tydligt i de yngre publiksegmenten som är vana att mötas av smidiga 
digitala upplevelser.
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Mobilanpassning: 
Föreställ dig att du sitter på bussen och vill köpa en biobiljett till en 
kvällsföreställning inom 5 minuter. Med denna inställning kan ni 
bygga er mobilupplevelse till att vara enkel och effektiv. 

Skapa mobilsidan utifrån att prioritera det besökaren främst är ute 
efter och där varje minut är en investering i tid för både dig och 
besökaren:

 Visas filmen X?
 När visas filmen X?
 Hur köper en biljetter till filmen X? 

En mobilsida behöver inte innehålla allt som den vanliga webbsidan. 
Merparten av hemsidebesöken görs av personer som redan känner 
till verksamheten eller av besökare som anländer via länkar i digital 
marknadsföring. Det är därför inte värt att prioritera att berätta om 
allt i verksamheten. Så ta bort vilseledande irrelevant information. 

Verktyg: 
Det är viktigt att lära känna era hemsidebesökares beteenden och 
utifrån detta utveckla er hemsida så att den blir så användarvänlig 
som möjligt. Här är två exempel på verktyg:

Hotjar  
Ett användarvänligt analysverktyg för att enkelt läsa av hur er hem-
sida används genom att generera besökstrafiken med så kallade 
värmekartor, ”heatmaps”, på din hemsida. 

Heatmaps – Ett bra sätt att visualisera hur dina besökare rör sig på din 
sajt. Det gör att du kan få en bättre förståelse för vad din besökare 
gör (och inte gör) och vad det är de försöker att göra. Vi använde 
framförallt två olika typer av Heatmaps: Click och Scroll. 

Click Heatmaps visar vart på din hemsida dina besökare klickar.

Scroll heatmaps visar hur långt ner besökare på din hemsida scrollar. 
Det vill säga visar vad besökarna faktiskt ser.

Du kommer långt med gratisversionen av Hotjar. Det finns ytterligare 
verktyg som hjälper dig på olika sätt och de är hyfsat enkla att ta sig 
an. Du kan även titta på hur besökaren beter sig utifrån olika enheter 
mobiltelefon, plattor (ex. iPads) eller dator för att se likheter och 
olikheter. Självklart är besökarnas identiteter anonyma.

Google Analytics   
Ett omfattande verktyg för webbanalys av din hemsida. Vi rekom-
menderar er att lägga in en Google Analytics-kod på er hemsida för 
att ge er en kompletterande data kring era hemsidebesökares bete-
ende. Koden får ni genom att skapa ett Google Analytics-konto åt er 
verksamhet/biograf. Genom Analytics får ni övergripande data för 
allt på er hemsida. Ni kan mäta hur många som besöker en specifik 

sida, från vilka kanaler era besökare kommer ifrån (sociala medier, 
nyhetsbrev, sökningar) men även se mer detaljerat vilka tider som är 
populära besökstider, vilka plattformar som används, regioner/städer 
era besökare kommer ifrån, språk etcetera. Google Analytics går att 
använda på många olika sätt och all datainformation är anonym och 
kan även mätas utifrån tidsperioder (om du vill enbart mäta januaris 
besökare exempelvis). 

 

”Genom projektet har Zita fått ett vassare 
öra mot publikgolvet samtidigt som man 

har stärkt biografens digitala styrka att hitta 
nya biobesökare. Trello, Hotjar, Analytics, 

AdManager är bara några av de namn som 
under senaste perioden har implementerats 

och blivit vardagsverktyg tack vare 
publikprojektet och som idag genomsyrar 

Zitas digitala tänk.” 
Johan Fogde Dias, Zita Folkets Bio

”Hotjar har varit ett riktigt 
användbart verktyg för att få en tydligare 

överblick över hur besökarna använder vår 
hemsida. Värmekartorna visar hur långt ner 
på sidan besökarna scrollar och vilka länkar 
de faktiskt klickar på. Vi insåg att delar av 
vår viktigaste information fanns för långt 
ner på sidan, dit ibland så få som 25% av 
besökarna faktiskt kom, vilket fick oss att 

tänka om kring designen.” 
Maria Nordqvist, Hagabion

Av erfarenhet vet vi att ni troligtvis 
kommer att identifiera tråkiga, krångliga 

trösklar ni helst skulle glömma och 
gömma igen. MEN! Det är ofta där 

utvecklingspotentialen är som störst. 
Så göm och glöm inte 

dessa guldkorn.

TIPS!
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6. Sätt biljettköpet i fokus 
Genom testerna i projektet blev det tydligt att hemsidan inte används 
av våra besökare på det sätt som vi tänkt och utformat den. Biljettköpet 
behöver stå i fokus och det behöver vara smidigt. Se det som en 
tävling där vinnaren är den som kan erbjuda sin besökare ett digitalt 
biljettköp med minst antal klick! 

Vi vet också att merparten av våra besökare är digitalt vana nog att 
hantera ett digitalt köp och att biljettbokning generellt sett står för 
ett publikbortfall på 20% av det totala antalet sålda biljetter. Se över 
ert utfall kring bokning och bortfall. Fundera på om argumenten för 
att behålla biljettbokning verkligen håller och om det finns andra sätt 
att tillgodose ett segments eventuella bokningsbehov. På biografer 
som slutat hantera kontanter visade det sig att publiken snabbt och 
utan kritik accepterat åtgärden som ger biografen både minskad risk 
för rån och inbrott, men som framförallt frigjorde värdefull arbetstid 
för de anställda. 

”Små ändringar kan ge stora 
effekter – bara genom att flytta saker 

i ordningen på hemsidan eller i 
nyhetsbrevet kan publikens beteende 

förändras. Därför är analys utifrån 
viktig t ex genom spegling – att låta 

en annan biograf titta på hemsida och 
nyhetsbrev och ge feedback. 

Så värdefullt!” 
Magnus Rutberg, Kino Lund

Spegling – inspireras och ta hjälp av varandra! 
Har ni kanske, liksom många, en verksamhet ni 

beundrar eller en biograf med liknande verksamhet 
ni känner igen er i? 

Fråga om ni kan ta hjälp av varandra genom att med 
nya ögon se över varandras hemsidor, sociala medier 
och ge varandra feedback kring hur ni upplever dem. 

Gör justering och utveckla era kommunikations- 
kanaler utifrån detta. Inspireras även av andra 

biografers lösningar och fråga hur de gjort! 

TIPS!

 Digitala biljetter har många vinster: 
 Ett biljettköp ger till skillnad från bokning en mycket högre 
sannolikhet att besökaren genomför sitt biobesök. Vilket ger 
både fler biobesökare och högre intäkter 

 Biografen vet på förhand mer exakt hur många som kommer
 Digitala biljetter ger minskad köbildning som ger en smidigare 
upplevelse på plats 

 Minskad tid i onödiga köer ger istället besökare chans att köpa 
något i kiosken eller växla några värdefulla meningar med er 
personal/medlemmar

 Ni får mer biljettdata att använda er av i ert utvecklingsarbete 
kring analys och uppföljning

 
Enkla åtgärder: 

 Ta bort biljettbokning 
 Se över ert biljettsystem och identifiera och ta bort onödiga 
moment 

 Se till att digitala biljetter hanteras smidigt på plats, det vill säga 
att det räcker med att visa sin biljett i mobilen 

 Kommunicera fördelarna med digitala biljetter till er publik
 Länka all kommunikation till filmsidan eller direkt till köpflödet
 Inför en kiosk-del i foajén med Swish-betalning, en enkel lösning 
som ger besökaren ett smidigt alternativ

Glöm inte bort att påminna både er själva och er publik om att varje 
krona spenderad i er icke vinstdrivande kulturverksamhet omvandlas 
till ny verksamhet.  Det är både unikt och värdefullt! 

 
7. Nå ny publik med digital annonsering 
Många biografer lägger ner mycket tid på att nå ut med sin verk-
samhet till både befintlig och ny publik. Ett effektivt sätt att nå fler, 
mer specifika och nya målgrupper är att utveckla eller växla upp sin 
annonsering i sociala medier. Genom betald annonsering i sociala 
medier ökar både ens exponering och räckvidd markant och genom 
att definiera olika publiksegment kan ni träffsäkert nå större antal 
potentiella besökare med relevant innehåll. Utökad annonsering 
ger också ökat antal interaktioner, det vill säga gilla, delningar och 
kommentarer, på inläggen vilket samtidigt bidrar till dynamisk sprid-
ning. Med dynamisk spridning menas att andra personer exponeras 
för innehållet genom att de ser att någon de känner har interagerat. 
Annonsering som hänvisar till specifika sidor eller köp på biografens 
hemsida ger dessutom tydligt även ett ökat antal hemsidebesökare. 
Ett exempel på det är Folkets Bio Umeås markanta ökning med 244% 
fler hemsidebesök varav 218% var nya hemsidebesökare genom 
utökad annonsering. 
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medvetande

Skapa uppmärksamhet

Konvertera

Öka frekvens

    Instagram 

    Facebook 
Google

konvertering

lojalitet

beaktning 
övervägning

            
    Hemsida 
Köpflöde

Medlemsorganisation 
Mejlutskick 
Sociala mediakonton

Enkla åtgärder: 
Genom Fyrisbiografens tidigare genomförda projekt finns tydliga 
slutsatser kring publikens vanemönster identifierade och en lyckad 
strategi togs fram. 

En potentiell besökare behöver omkring 30 dagar på sig för att få 
upp ett tillräckligt högt intresse för att se en film på bio kring dess 
premiär. I kombination med att det vanligaste beteendet är att köpa 
en biobiljett dagen innan eller samma dag som biobesöket, rekom-
menderar vi er att testa denna annonsstruktur: 

 30 dagar innan premiär – annons med trailer för att väcka intresse.
 7 dagar innan premiär – rikta en köp nu-annons till de som expo-
nerats för den första annonsen. 

Vi ser att det finns ett stort värde i att annonsera genom sociala me-
dier och en relativt låg kostnad ger goda resultat. Ni kommer lära av 
både framgång och misstag så utvärdera löpande. 

Fler tips i korthet:
 Gör en annons för er verksamhet för att göra fler uppmärksamma 
på er biograf

 Satsa framförallt på att annonsera filmer som behöver nå sin 
publik

 Testa annonsering med en längd på 5-10 dagar med daglig bud-
get på 20 kr.

 Utforska alternativen under ”målgrupper”
 Länka alltid annonsen till filmsidan eller direkt till biljettköp på er 
egen hemsida 

 Skriv intresseväckande kärnfulla texter där du snabbt fångar 
läsaren. Formulera en text som sätter sig på minnet och som gör 
det enkelt att övertyga en vän att följa med. Till exempel genom 
att tydliggöra genre, referera till liknande filmer eller namnge 
regissör och hens tidigare filmer, lyft eventuella priser, ge er 
personliga rekommendation och använd gärna ett oväntat språk

Verktyg: 
Digital annonsering är träffsäkert och prisvärt. Facebook Adsma-
nager är ett strålande annonsverktyg som är kopplat till framförallt 
Facebook och Instagram. Här finns oändliga möjligheter att rikta 
annonser mot specifika segment baserat på intresse, yrke, demografi 
med mera. Du kan också få ut mycket data kring hur annonserna 
gått, hur många som sett den, interagerat eller konverterat en biljett. 

 
8. Fördjupa publikrelationen i sociala medier 
En identifierad viktig framgångsfaktor för att lyckas med sociala 
medier är att vara jämn i när och hur ofta man publicerar för att 
öka igenkänningsfaktorn för ens biograf. Dock är det lika viktigt att 
innehållet är nytt och skiljer sig åt i de olika kanalerna. Samtidigt ska 
det spegla biografens identitet. Vi vet att Facebook fortsätter öka i 
användare, framförallt i de äldre åldrarna 55 år +, och Instagram i de 
yngre grupperna. Vi vet också att Instagram är en passande kanal för 
att förmedla känsla kring biografen och dess identitet. Facebook är 
en exemplarisk plattform för engagemang, delningar, längre texter 
och annonsinnehåll som leder till köp. Genom att förtydliga sin 
kommunikation i de olika kanalerna och arbeta mer strategiskt med 
innehållet kan du skapa starkare relation till biografens följare. 

När Zita Folkets Bio identifierade sin följardemografi i sina sociala 
medier låg tyngdvikten på åldersgrupperna 45-54 år och +65 år. 
Utifrån mindre, medvetna ändringar i tilltal och innehåll justerades 
engagemanget på sociala medier till att bli störst i segmenten 35-44 
år, tätt följt av åldrarna 25-34 år. I förlängningen leder detta till ökade 
biobesök i segmenten.
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Social mediatips – var ska vi börja?
I vilken digital kanal finns vår publik och var finns den publik vi vill nå 
men inte riktigt har kontakt med? Börja med att analysera er digitala 
kommunikation som den ser ut i dag med hjälp av frågor som:

 Vilka sociala mediakanaler kommunicerar vi redan i? Till exempel 
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Varför använder vi just 
dessa kanaler?

 Hur ser kommunikationen ut i dessa kanaler - var responderar 
publiken mest? Vilken typ av inlägg ger bäst engagemang? 
När gör vi inlägg, hur ofta och vilket innehåll har de?

Baserat på den analysen är det lättare att se vilka kanaler som fung-
erar bäst och vilka kanaler som biografen behöver utveckla eller 
till och med avveckla om den inte fyller någon funktion. Ett tips är 
att koncentrera sig på ett par kanaler att lägga energin på, istället för 
att försöka finnas överallt. Sätt sen mätbara mål över tid. Hur många 
följare har vi i dag och hur många vill vi ha om ett år till exempel. 
 
Kom ihåg att kommunikationen kanske inte leder till ett direkt biljett-
köp, men att den digitala närvaron är viktig för att påminna publiken 
om att biografen finns och väcka nyfikenhet kring utbudet. Det hand-
lar inte bara om att sälja – det handlar lika mycket om att engagera.

Några enkla åtgärder: 
 Bestäm tider och frekvens för er kommunikation
 Förtydliga vilket tilltal ni vill ha med era följare, är det personligt, 
lustfyllt, faktabaserat etcetera

 Använd bilder som väcker känslor
 Kommunicera er biografmiljö  
 Skapa engagemang genom att ställa frågor eller arrangera 
tävlingar

 Väck nyfikenhet! Våga prova oväntade inlägg som inte bara är en 
filmtrailer för en kommande premiär. Leta upp bakomkulisserna 
material t ex. Ett varierat innehåll är roligare för en publik att ta 
del av

 Tänk att ni pratar direkt till er publik på sociala media, en digital 
förlängning av det samtal som kan uppstå på biografen med 
publiken före eller efter en filmvisning

 Inspireras av andra biografer och sno bra idéer! 

 
9. Engagera med relevant kommunikation i nyhetsbrev  
Nyhetsbrev är en kommunikationskanal där vi oftast kommunicerar 
allt till alla. Enligt vår övertygelse om att segmentering och kurator-
skap är viktigt för att skapa engagemang finns stora vinster att även 
bygga nyhetsbrev utefter denna princip.  
 
Vi är övertygade om att vi kan skapa en känsla av omhändertagande 
om vi mer träffsäkert kan ge vår publik rekommendationer. Ett sätt 
att göra det på är genom ett uppföljningsmejl med en rekommenda-
tion för ett nytt besök. 
 

”Viktigt att skapa 
relationer till publiken 

genom att vara mer 
personliga i våra digitala 
kanaler, att visa att vi är 
människor som jobbar 

ideellt med att visa filmer 
vi tycker om.” 

Annica Nordin, Bio Regina

Under projekttiden testade Zita att följa upp några av sina besökares 
nyss genomförda biobesök med ett nytt tips. Utskicket visade att 
trafiken in på hemsidan från email-länkar ökade med 318%, och att 
den så kallade avvisningsfrekvensen gick ner med 61%. Det innebär 
att dessa utskick lyckades engagera mottagarna, som i högre ut-
sträckning gick in på hemsidan, där de också spenderade längre tid 
jämfört med de breda nyhetsbreven. 
 
En ny rekommendation behöver inte nödvändigtvis vara i samma 
serie eller genre. Det finns ofta flera aspekter att leka med när en ger 
ett nytt tips där det finns någon beröringspunkt som är relevant.  
 
Några idéer på kategorier som kan återspegla flera serier och filmer 
utifrån mer övergripande teman: Prisbelönade storfilmer, Storslagna 
draman, Feministiska mästerverk, Upptäck världen, Queer, Krånglig 
kärlek...  
 
Vi har också sett att flertalet av de som gör fler än ett biobesök per 
år gör sitt andra besök inom en till två månader. Så utskick och upp-
följning kan ha en stor betydelse både i att hjälpa en förstagångs-
besökare tillbaka, men också i att öka frekvensen för en tämligen 
återkommande biobesökare. 

Enkla åtgärder:
 Se över ert befintliga nyhetsbrev, hur och vad kommunicerar ni?
 Skapa rubriker och text som uppmuntrar mottagaren att öppna 
och läsa

 Prenumerera på andra biografers nyhetsbrev för inspiration! 
 Länka bilder och titlar till relevanta sidor eller direkt till köp
 Skaffa fler nyhetsprenumeranter genom att göra en ”pop-up” på 
din hemsida. Det innebär att era hemsidebesökare tillfrågas om 
de vill börja prenumerera på ert nyhetsbrev

 Eventvisningar och specialvisningar lockar till hög grad nya besö-
kare. Börja med att skicka ett uppföljningsmail till dessa med en 
ny rekommendation

Verktyg: 
Det finns flera olika nyhetsbrevsverktyg där du enkelt kan designa 
ditt nyhetsbrev, dela in publikgrupper och följa upp hur utskicken 
gått, det vill säga hur många prenumeranter som öppnat, klickat och 
var de klickat mest. Vi använde Mailchimp.  
 
Kolla att ert biljettsystem ger 
er rätt att återkoppla till era 
biobesökare. Se till att ni följer 
GDPR-lagen samt att det är 
tydligt och lätt för mottagaren 
avsäga sig utskicken.
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10. Sätt smarta mätbara mål 
Oavsett hur er process sett ut har olika utvecklingsbehov identifie-
rats. Förhoppningsvis har även välfungerande delar av er verksamhet 
synliggjorts. Ett värdefullt verktyg för att förtydliga biografens fort-
satta utvecklingsarbete är att formulera mätbara mål kopplat till de 
insikter och den data ni samlat in. 

Utgå från era insikter och spåna tillsammans som arbetsgrupp fram 
vilka mätbara mål som är värdefulla för er verksamhet att jobba för 
att nå inom ett, tre och fem år. 

Fem exempel på mätbara mål:
 Öka publiken på premiärer med 20%
 Öka publiken med 25% på de sena visningarna måndag-torsdag
 Utveckla kioskutbudet och öka försäljningen med 15%
 Skräddarsydda nyhetsbrev har en 40%-öppningsgrad 
 100 000 unika personer i digital annonsräckvidd

Konkretisera därefter aktiviteter för att nå era mål.  
Exempel på aktivitet för att nå målet: Öka publiken på premiärer 
med 20%

 Utökad annonsering riktad mot segment
 Återkommande festligt mingel kring fredagspremiärer
 Specialutskick till särskilda segment 
 Släppa biljetter 30 dagar innan premiär 

Sno bra idéer! 
Ett av de bästa tipsen vi någonsin fått är att sno bra idéer! Det är helt 
onödigt att alla biografer ska uppfinna allt på egen hand. Inspireras 
av varandra och var generösa med era erfarenheter!

”Tack vare publikprojektet har Zita 
kunnat få en större inblick i biografens 
kunders beteendemönster både online 

och på plats. Detta har medfört att 
biografen nu enkelt kan kommunicera 
med riktat innehåll av sin verksamhet 
som annars inte hade fångats upp av 

målgruppen genom nya verktyg som vi 
har lärt oss.” 

Johan Fogde Dias, Zita Folkets Bio

”Bara genom att vara 
med i ett sådant arbete 
lyfter ens blick; man får 

en massa idéer.” 
Leif Pettersson, Elektra Folkets Bio

Sammanställt år 2020 av Ida Thorén, projektledare Publikprojektet Folkets Bio 
tillsammans med Agneta Mogren, Annica Nordin, Daniel Tollefsen Altamirano, 
Johan Fogde Dias, Katrina Mathsson, Magnus Rutberg, Maria Nordqvist, 
Leif Pettersson, Olle Agebro

Inledning: Katrina Mathsson

Bilagor: Intervjufrågor, Observationsmall, Frågeformulär till personal, Årshjul, 
Åtgärdslista, Jag är en grym multitaskare

Filmserier: 
Klassikervisningar 

Fokus – regissör 
Franska tisdagar 
Analysera Mera 

– eftersnack med psykologer
Dokumentärfilmserie

Hemliga visningar 

Idébank att låna av:
Det är lätt att göra enstaka eventvisningar. Ofta 
lockar det ny publik eller ger ens återkommande 

besökare anledning till ett extra besök. Vi har 
också försökt förtydliga ett par idéer på hur en 
kan stärka repertoarfilm, en smart investering 
av tid och resurser då det förhoppningsvis ger 

fler besökare i längden. 

Premiär med guldkant
Frukostbio 

AW-bio
Film och samtal 

Hemliga förhandsvisningar 
Stickbio 
Babybio 

Retrospektiv inför kommande premiär 
FF-bio (förädrafri-bio för barn) 

Hundbio


