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Förord 
Denna C-uppsats är skriven på Södertörns Högskola under vårterminen 2007 inom 

ämnesområdet marknadsföring. Författarna Aron Samuelsson och Viktor Ögren har båda läst 

vid det treåriga programmet Ekonomi, teknik och design och avslutade sina studier vid 

Södertörn med denna uppsats på 10 poäng. Arbetet med uppsatsen påbörjades i februari 2007 

och avslutades i juni 2007. 

 

Författarna vill härmed tacka alla inblandade för deras stöd, till opponenterna i allmänhet och 

vår handledare Hans Zimmerlund i synnerhet. För att de trott på vår idé och för alla givande 

opponeringar och diskussioner.  

 

Vi riktar även ett stort tack till våra intervjuobjekt; Dennis Dahlin från UIP, Magnus 

Granquist från Sandrew Metronome, Joakim Hoffmann från Buena Vista samt Jonny 

Jergander från Astoria Cinemas, som ställt upp med sin värdefulla tid för denna uppsats. 

 

 

 

 

Stockholm den 18 december 2007 

 

 

Aron Samuelsson & Viktor Ögren
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Sammanfattning 

Den svenska biografmarknaden är idag i en situation där marknadsledaren i det närmaste nått 

en monopolställning. Detta är något som får konsekvenser, inte bara för dess konkurrenter och 

leverantörer, utan även för biografbesökaren som riskerar att drabbas av färre titlar på 

repertoaren och att likriktningen av filmer ökar.  

 

Marknadsutmanarnas stora problem är att få distributionen till de mest inkomstbringande 

filmerna. I dagsläget är det ytterst svårt för en marknadsutmanare att erhålla ensamrätt till 

filmer då de har för liten marknadsandel och utan filmerna kan de inte ta marknadsandelar, 

vilket är något av ett moment 22. Filmerna regleras genom avtal med filmleverantörerna, 

vilka i nuläget gynnar marknadsledaren på ett sätt som hotar att slå ut de mindre aktörerna.  

 

Denna uppsats är skriven utifrån marknadsutmanaren Astoria Cinemas perspektiv för att se 

vilka förutsättningar som finns att skapa tillväxt. Uppsatsen använder sig av en fallstudie för 

att kunna tränga ner på djupet av problemet och för att skapa största möjliga förståelse för 

objektets situation. Detta sker genom intervjuer med leverantörerna av film samt Astoria 

Cinemas, en enkätundersökning av konsumenter och insamlande av artiklar rörande 

biografbranschen vilka tillsammans bildar den empiri varifrån en metodtriangulering utförs.  

 

Hela studien är skriven utifrån ett nätverksperspektiv då detta täcker in de teorier som 

uppsatsens teoretiska referensram bygger på. Målvariabeln är tillväxt och för att nå denna 

används teorier inom relationsmarknadsföring rörande lojalitet, differentiering, 

konkurrenskraft och värdeskapande i form av samproduktion. Den teoretiska modell som 

byggts upp visar hur marknadsutmanaren bör skapa ett incitament för leverantörerna genom 

att vara marknadsledande inom ett visst segment och på så sätt bli den naturliga kanalen för 

dem att nå dessa kundgrupper. 

 

Det som framkommit av studien är att Astoria Cinemas har förutsättningar att skapa tillväxt, 

men att detta kräver samproduktion med leverantörer vilket kräver att Astoria Cinemas lyckas 

med differentiering, positionering, skapa kundlojalitet och öka förhandlingsstyrkan.  
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1 Inledning 
I detta kapital kommer uppsatsens problembakgrund att beskrivas med efterföljande 

diskussion. Kapitlet fungerar som ett fundament och ger läsaren förståelse och insikt kring 

uppsatsens tema. Problemformulering, syfte, avgränsningar och perspektiv avslutar kapitlet. 

 

1.1 Problembakgrund 

Biobesökandet ökade mellan år 2005 och 2006, efter att det under de föregående tre åren 

minskat med 20 % 1. Ur ett bredare tidsperspektiv är det dock tydligt att biografbesökandet 

har varit mer eller mindre oförändrat sedan början av 80-talet då filmtittande i hemmet blev 

möjligt genom VHS-apparatens genombrott2. Marknaden för biografer är mättad då dess 

utveckling i stort sett stått still de senaste 20 åren med smärre variationer då vissa år bjudit på 

fler storfilmer än andra men utan nya kundtillströmningar till marknaden. Biografens framtid 

utmålas ibland som utrotningshotad, men detta beror inte på att intresset för film i 

konsumentledet har mattats utan det är snarare att biografen som distributionsform har blivit 

för dyr medan biobesöket som produkt har förblivit oförändrad under dessa år.3  

Biografmarknaden är mättad vilket ökar betydelsen av att inte förlora kunder då nya kunder 

inte förväntas stiga in på marknaden. 

 

Den svenska biografmarknaden har idag två större aktörer. Det är en starkt dominerande 

marknadsledare och en utmanare. Det finns även ett flertal mindre biografkedjor vilkas 

marknadsandelar dock är mycket små. Marknadsledaren besitter stor makt i och med sina 65 

% av biografmarknadens andelar vilket givit dem stordriftsfördelar.4 Därutöver försöker 

marknadsledaren ständigt erhålla monopol på marknaden och var först den enda budgivaren 

på den norskägda marknadsutmanaren som 2005 sålde sin verksamhet. Men köpet blev 

stoppat av konkurrensverket då det inneburit att marknadsledaren intagit en 

monopolställning5. Förra året fick dock marknadsledaren en monopolställning i Sverige, 

förutom i de tre största städerna, efter att den nya marknadsutmanaren, på grund av 

ekonomiska svårigheter, sålt alla landsortsbiografer till marknadsledaren6. Efter mer 

                                                 
1 SFI 
2 SCB 
3 Dagens industri, 07-01-02 
4 Svenska Dagbladet, 05-04-30 
5 www.svt.se, 06-12-22 
6 Dagens Nyheter, 07-03-17 
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ekonomiska bekymmer sålde marknadsutmanaren ytterligare delar av sina biografer för att 

kunna bli skuldfria. Den här gången såldes biografer i Stockholm och Göteborg till 

marknadsledaren vilket stärkte deras position i storstäderna mot utmanaren7. 

Marknadsledaren gynnas av sin starka position i förhandlingar med filmdistributörer. Detta då 

filmleverantörer tenderar att gynna marknadsledaren framför utmanaren då de är den bästa 

kanalen att nå ut till en stor kundgrupp. De mindre aktörerna missgynnas därav av 

filmleverantörerna som favoriserar marknadsledaren i sina val av distributionskanal när det 

gäller bland annat större filmproduktioner som antas bli kassakor, d.v.s. inkomstbringande 

filmer.  

 

Detta problem erfor den förra marknadsutmanaren på den svenska biografmarknaden vilket 

ledde till flera år av förluster och att biografkedjan till slut såldes8. Den nya 

marknadsutmanaren, som tog över den konkursade biografkedjan, drabbades senare av 

samma problem när vissa leverantörer fortsatte att favorisera marknadsledaren i 

förhandlingarna.9  

Då förhandlingsstyrkan för marknadsutmanarna, p.g.a. sin storlek, är svag är det svårt att 

sluta lönsamma avtal med leverantörerna av film. 

 

Den nya marknadsutmanarens utgångspunkt var redan från början svår då de tog över en 

skuldtyngd organisation och de hade i början av år 2007 skulder på 80 miljoner kronor10. Som 

ovan nämnts blev de tvungna att sälja av delar av sin verksamhet till marknadsledaren för att 

kunna betala sina skulder och undvika konkurs.  

 

Marknadsutmanarens ambitioner var från början att skapa en biografkedja vilken skiljde sig 

från marknadsledarens hyperkommersiella utbud och visa mer smal kvalitetsfilm i 

kombination med stora publikdragare. Samtidigt som marknadsutmanaren ville positionera 

sig som en biografkedja med ett smalare filmutbud ville de alltså inte överge de stora 

inkomstbringande filmerna varpå positioneringen inte varit speciellt tydlig11. Efter 

försäljningen av landsortsbiograferna fick de sämre avtal med leverantörerna då 

förhandlingsstyrkan sjönk och filmutbudet visar idag få tecken på differentiering från 

                                                 
7 Svenska Dagbladet, 07-05-12 
8 TT, 06-09-12 
9 Göteborgs-Posten, 06-10-13 
10 TT, 07-01-08 
11 SvD, 06-12-20 
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marknadsledarens repertoar. Detta innebär att det är svårt för dem att visa filmer som inte 

också går upp på marknadsledarens biografer, vilket inte är eftersträvansvärt då biograferna 

helst vill se att de får ensamrätten till distribution av filmer. Marknadsutmanaren fick istället 

nöja sig med dubbelbokningar av filmer, där samtliga filmer som visats av utmanaren också 

visats av marknadsledaren. 

Det förekommer en liten differentiering mellan de svenska biografkedjorna samtidigt som de 

saknar tydlig positionering. 

 

Flertalet av de stora leverantörerna av film på den svenska marknaden ägs till stor del av 

amerikanska filmbolag. Det finns ungefär ett halvt dussin stora leverantörer vilkas uppgift är 

att maximera vinsten för varje enskild filmtitel som filmbolaget väljer att lansera i Sverige. 

Detta sker genom förhandlingar med de biografkedjor som kan distribuera filmerna till 

konsumenterna. Förhandlingarna avgörs främst av parternas förhandlingsstyrka vilken för 

biografkedjorna beror på det genomslag de har, d.v.s. hur pass många biobesökare de når. För 

leverantörerna å andra sidan handlar det om vilka filmer de erbjuder. Förhållandet mellan 

leverantör och köpare saknar i denna bransch långsiktighet utan fokus ligger ständigt på den 

kortsiktiga vinstmaximeringen av den, för tillfället, aktuella filmen som skall distribueras. 

Detta leder till att den starkare aktören gynnas medan den mindre aktören missgynnas vilket 

leder till att ytterligare förstärka de skeva maktförhållanden som existerar aktörerna emellan.12 

Relationen mellan filmdistributörer och biografkedjor kännetecknas av kortsiktighet där 

distributörerna strävar efter tillfällig vinstmaximering. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Biografmarknadens produkterbjudande har de senaste decennierna inte utvecklats nämnvärt. 

Inte heller har marknadens efterfrågan förändrats något, film är populärare än någonsin men 

biobesökandet har stått still. Biomarknaden är mättad och lönsamheten för 

marknadsutmanarna är idag väldigt låg eller ingen alls. Den mättade marknaden innebär att 

kundtillströmningen inte ökar utan att den är konstant vilket betyder att aktörerna måste arbeta 

mer mot sina befintliga kunder och/eller ta marknadsandelar för att kunna stärka sin position 

och skapa tillväxt.  

 

                                                 
12 ibid.. 
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För att lyckas med detta krävs att ett grundläggande problem övervinns; att lyckas få de 

inkomstbringande filmerna. Distributionen av filmerna regleras genom avtal mellan 

biografkedjorna och leverantörerna, avtal som i nuläget gynnar marknadsledaren. Detta leder 

till att marknadsutmanarnas lönsamhet påverkas negativt då många av de mer lönsamma 

filmerna går till marknadsledaren. Detta beror till viss del på att leverantörerna av film 

prioriterar kortsiktig vinst framför långsiktig. Marknadsutmanarna på den svenska 

biografmarknaden befinner sig i ett moment 22. De har för liten marknadsandel för att få de 

bra filmerna och de får inte kunderna utan de bra filmerna, de är väldigt beroende av sina 

relationer med aktörerna i sitt nätverk.  

 

Då marknadsledaren gynnas av leverantörerna, på grund av dess geografiska spridning, större 

antal stolar och större etablering, krävs det av marknadsutmanarna att lyckas få de filmer de 

behöver med hjälp av andra medel. De måste etablera en kundbas som leverantörerna är 

intresserade av att nå och med hjälp av den kundbasen förhandla sig till bättre avtal. Som det 

ser ut idag så visar marknadsledaren alla filmer som marknadsutmanaren visar, vilket inte 

skapar en differentiering mellan kedjorna. Detta skadar mest marknadsutmanaren som blir 

utmanövrerad. 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att en marknadsutmanare på en biografmarknad ska kunna skapa 

tillväxt? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, genom en fallstudie av den enda stora marknadsutmanaren på 

den svenska biografmarknaden, analysera och utvärdera företagets förutsättningar för att 

kunna skapa tillväxt. 

 

1.5 Avgränsningar & perspektiv 

Avgränsningen kommer att ske till biografföretaget Astoria Cinemas, deras leverantörer samt 

deras kunder i Stockholm. Uppsatsen har ett företagsperspektiv vilket betyder att det är 

skrivet ur Astorias synvinkel. 
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2 Metod 
I metodkapitlet redogörs för de tillvägagångssätt och strategier som författarna har använt 

sig av i utformandet av uppsatsen. Dessa presenteras nedan tillsammans med motiveringar av 

valen. Metodkapitlet gör det lättare för läsaren att bedöma ifall resultat och tolkningar är 

tillförlitliga och giltiga.  

 

 

2.1 Metodmodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

                                                 
13 Egen modell 
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2.2 Vetenskapligt synsätt 

Denna uppsats skrivs utifrån ett hermeneutiskt synsätt vilket är ett av två olika synsätt inom 

forskning som, enligt Dahlbom och Mathiassen, alla forskningsmetoder har sina rötter i.14 

 

2.2.1 Hermeneutik 

Det hermeneutiska synsättet har inom vetenskapen sitt ursprung i humaniora, för denna 

uppsatsen betyder det att tolkningen är central. Till skillnad från positivismen som försöker 

förklara och beskriva, så söks inom hermeneutiken en förståelse och insikt vilket för denna 

uppsats är mest relevant då data kommer att tolkas. Istället för att försöka hitta en allmängiltig 

sanning, som inom positivismen, så utgår författarna från sina egna subjektiva förförståelser 

när de närmar sig objektet i forskningen. Kunskapen fås genom att tolka betydelsen av orsaker 

till fenomen, på så sätt kan helheten sättas i relation till delarna vilket ger ett mer subjektivt 

synsätt. Inom detta synsätt är kvalitativ data vanligt, men även kvantitativ förekommer. 15 Att 

använda detta synsätt skapar en större flexibilitet för författarna att söka den förståelse som är 

viktig för slutresultatet.  

 

2.2.2 Positivism 

Det positivistiska synsättet härstammar från den naturvetenskapliga vetenskapen och är 

betydligt mer statiskt i sitt användningsområde. Detta då naturvetenskapliga 

forskningsmodeller används i den sociala världen och utgår ifrån att den sociala världen har 

mönster och regelmässigheter samt orsaker och följder precis som i naturen. Dessa har en 

egen existens och det blir för samhällsforskaren att upptäcka dem.16 Att använda sig av detta 

synsätt skulle fungera negativt på denna uppsats då det är något specifikt som studeras. 

Synsättet använder sig mestadels av kvantitativa metoder och det finns en negativ syn på 

mjuka och kvalitativa metoder vilket även det leder till att synsättet inte lämpar sig för 

forskningen i denna uppsats då främst kvalitativa metoder kommer användas.17 

 

                                                 
14 Dahlbom, 1995 
15 Easterby-Smith, 1991 
16 Denscombe, 2000 
17 Mårtensson & Nilstun, 1988 



Södertörns Högskola  2007-12-18 
C-uppsats 
Handledare: Hans Zimmerlund 
 

   Aron Samuelsson 830708-0195 
  Viktor Ögren 831126-0015 11

2.3 Vetenskapliga metoder 

Inom forskning hänger empiri och teori ihop. En teori utan underbyggd empiri leder lätt till 

spekulation och empiri utan förankring i teorin blir ett isolerat fenomen utan tillämpning. För 

att sammankoppla dessa två finns det olika metoder.18 För denna uppsats som skrivs på C-

nivå, med syfte att analysera och utvärdera ett fenomen utifrån erkända teorier, sker detta 

genom en deduktiv ansats. För uppsatsens empiri, där en fallstudie med både 

enkätundersökningar, intervjuer samt sökande efter skriftliga källor, kommer både kvantitativ 

och kvalitativ data att användas. Dessa data kommer att utgöras av både primär och sekundär 

natur. 

 

2.3.1 Induktion & deduktion 

Dessa två metoder tillämpas på ett motsatt sätt och eftersom uppsatsen utgår från befintliga 

teorier kommer den induktiva ansatsen att bortses ifrån då det innebär att nya teorier bildas 

utifrån insamlad empiri. Detta till skillnad mot en deduktiv där teorier appliceras på ett 

empiriskt underlag. Induktion innebär även att slutsatser och teorier dras från det speciella till 

att gälla det generella. I en deduktiv metod däremot avleds teorier från det generella till att 

gälla det konkreta vilket blir den ansats som får gälla då teorier ligger till grund för den 

referensram som kommer att användas vid studiet av det specifika.19  

 

2.3.2 Kvantitativ eller kvalitativ 

Till denna uppsats kommer både kvantitativ och kvalitativ data insamlas. Att dela upp 

insamlandet av data har traditionellt sett fungerat som en kategorisering av två utgångspunkter 

för forskning. Kvantitativ som sammankopplas med en stor mängd kvantifierbar data som 

t.ex. siffror och kvalitativ som kopplas till en mindre procedur där ord är det huvudsakliga 

innehållet. Distinktionen dem emellan är dock inte solid, för denna uppsats så kombineras 

dessa två men kommer fortfarande att ha sitt avstamp i den kvalitativa utgångspunkten.  

 

Data kommer i uppsatsen att analyseras på olika sätt. Här har den kvantitativa ansatsen en 

fördel då det är lättare att operationalisera det teoretiska fenomenet genom till exempel 

enkätfrågor och sedan tolka resultatet genom korrelationsberäkningar såsom Chi-2 test.  

                                                 
18 Johannessen, Tufte, 2003 
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För den kvalitativa ansatsen är det mer av ett deskriptivt tillvägagångssätt. Mjuka eller 

kvalitativa data föreligger i form av textstycken och intervjuer vilka kommer att tolkas utifrån 

den teoretiska referensramen. De båda ansatserna har både fördelar och nackdelar såsom grad 

av flexibilitet och tolkningsförmåga vilket föranleder att dessa kombineras i uppsatsen med 

hjälp av metodtriangulering.20  

 

2.3.3 Metodtriangulering 

Metodtriangulering innebär att både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att 

användas för insamling av data. Detta innebär att flera olika tekniker används för insamlandet 

av data för att kunna se på fenomenet från flera perspektiv, tidigare har de två metoderna setts 

som oförenliga men numera är det allt vanligare med en kombination av de två.21 

 

2.3.4 Primär- & sekundärdata 

Författarna av denna uppsats använder sig av både primär- och sekundärdata vilket är det som 

ligger till grund för analys och resultat. Verkligheten som studeras föreligger i form av data 

vilket är det som förbinder verkligheten med analysen av den. Data samlas in när verkligheten 

observeras och kan, som nämnts ovan, införskaffas genom en kvalitativ eller kvantitativ 

metod och vara av primär eller sekundär natur. Primärdata samlas i uppsatsen in specifikt för 

studien och utgörs av intervjuer och enkäter. Dessa olika medel för insamling av data kan 

genomföras på en otalig mängd sätt, t ex. kan graden av struktur vid intervjuer och enkäter 

röra sig mellan strukturerade till ostrukturerade där respondenten antingen får svara på färdiga 

frågor eller svara fritt kring ett ämne. Det finns även alla slags kombinationer däremellan.22  

 

Sekundärdata som används i uppsatsen består utav material och information som insamlats 

vid ett annat tillfälle, och ej är specifikt för studien. Sekundärdatan i denna uppsats är 

insamlad av journalister som har stor kunskap och kännedom om ämnet och då den tillämpats 

i uppsatsen har den granskats av författarna för att stärka tilltron till denna.23  

 

                                                                                                                                                         
19 ibid.. 
20 Denscombe, 2000 
21 Johannessen, Tufte, 2003 
22 Denscombe, 2000 
23 Halvorsen, 1992 
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2.4 Tillvägagångssätt 

För denna uppsats kommer huvudsakligen primärdata insamlas för den vidare studien.  

Detta kommer att ske genom en fallstudie av Astoria Cinemas AB helt i linje med syftet. 

Fallstudien kommer att ske genom intervju med ansvarig på företaget, intervjuer med deras 

leverantörer, enkätundersökning av deras kunder samt genom sekundärdata.   

 

Enkäterna och intervjuerna kommer att kodas utifrån den teoretiska referensramen för att 

sedan ligga till grund för resultat och analys. För fallstudien av Astoria är det personer i 

ledningsnivå som är av intresse för studien. De som skall bli intervjuade kommer att bli 

subjektivt utvalda vilket betyder att forskarna redan har en viss kännedom om det som skall 

studeras. Därefter sker ett medvetet val av intervjuobjekt för studien då dessa anses ge bäst 

och mest värdefull data. Till enkätundersökningarna kommer ett bekvämlighetsurval att 

användas för att nå de respondenter som anses vara viktiga för studien. Detta redogörs nedan 

mer ingående.24 

 

2.4.1 Fallstudie  

Valet av fallstudie som metod motiveras av att branschen som sådan är väldigt unik och då 

behovet av hög generaliseringsgrad är lågt. Då branschen är unik är det viktigt att den 

studeras på ett sådant sätt att författarna ges den information och empiri som behövs för 

uppsatsens syfte. Därav valet av fallstudie som ger möjligheter att kunna införskaffa detta.   

 

En fallstudie karaktäriseras av dess fokus på en enskild enhet, det är mer djup än bredd som 

studeras. Tanken är att det generella ska belysas genom att titta på det enskilda. Vid en 

fallstudie används flera källor och metoder för att samla in empiri, detta kan ge värdefulla och 

unika insikter som inte är lika lätt att införskaffa vid t.ex. en surveyundersökning.25 Viktigt 

vid fallstudier är att den enhet eller det fenomen som skall studeras är tydligt avgränsat och att 

det görs en åtskillnad på vad som ligger innanför och utanför fallet. Att använda en fallstudie 

vid forskning är mer en strategi än en metod då de metoder som används kan vara både av 

kvalitativ och kvantitativ natur. Vid en fallstudie är det inte nödvändigtvis endast det enskilda 

fenomenet som studeras utan även sammanhanget som fallet ingår i är viktigt.26  

                                                 
24 Denscombe, 2000 
25 ibid.. 
26 Johannessen, Tufte, 2003 
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Vissa nackdelar som kan uppstå då en fallstudie används är dess eventuella brist på 

trovärdighet vid generaliseringar och svårigheter att definiera gränser för fallet. Fallstrategin 

öppnar även upp för kritik då fallstudier anses producera mjuka data och att de är bättre 

lämpade för deskriptiva förklaringar än för forskning. Detta bör bemötas med noggrannhet 

och en adekvat användning av strategin. Att denna uppsats använder sig av denna metod trots 

den bristande trovärdigheten vid generaliseringar beror på dess fördel gällande djup och 

förståelse i det som studeras.27 

 

2.4.2 Intervjuer 

De intervjuer som skall genomföras kommer att ske på ett semistrukturerat sätt vilket betyder 

att forskarna har vissa ämnen och frågor som skall behandlas. Men de måste inte följas exakt 

utan öppnar upp för respondenten att utveckla sitt svar och även glida över på annat som från 

början inte var med på agendan. Fördelen med en intervju av detta slag är att information kan 

komma fram som forskarna kan ha missat och som är av vikt för studien. Nackdelen kan vara 

att svaren är svårare att tolka och omvandla till variabler. Tillvägagångssättet för intervjuerna 

kommer att vara via telefon, mail eller ansikte mot ansikte.28 

 

2.4.3 Surveyundersökning  

För fallstudien krävs att en kundundersökning genomförs för att få kundens perspektiv på 

biografbesöket. Detta kommer att ske genom en surveyundersökning vilken antingen kan vara 

en uttömmande och detaljerad granskning men det kan också handla om att skaffa fram data 

till en kartläggning. För denna uppsats handlar det om den senare. När en undersökning 

genomförs finns det vissa drag som karaktäriserar just surveyundersökningar. Den ska vara 

vidsträckt och ge överblick, ske vid en bestämd tidpunkt för att fånga en ögonblicksbild samt 

att forskarna ska ge sig ”ut” för att samla in empirin. Vid användandet av 

surveyundersökningar bör forskarna komma ihåg att det är en strategi och inte en metod.29 

 

                                                 
27 Denscombe, 2000 
28 Johannessen, Tufte, 2003 
29 Denscombe, 2000 
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2.4.4 Urval 

Eftersom den population som skall studeras är väldigt stor finns det ingen möjlighet för 

forskarna att låta hela populationen svara på enkäten. Därför fick endast en liten del av 

populationen svara på denna vilka blir en representation för hela populationen.30 Till 

surveyundersökningen användes ett bekvämlighetsurval för att nå de besökare som Astoria 

har. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskarna väljer ut respondenter utifrån det som är 

lämpligt vid undersökningstillfället utan att ta hänsyn till att få ett representativt urval. Till 

exempel vid undersökning av en butiks kunder, att då endast välja de kunder som är inne i 

butiken vid en viss tidpunkt.  

 

Vissa begränsningar fanns med vid urvalet, främst vilken ålder respondenterna hade samt 

geografisk tillhörighet. Detta eftersom alltför unga och alltför gamla inte går på bio lika ofta 

som den genomsnittliga besökaren samt att Astoria inte finns i mer än tre städer. Forskarna 

befinner sig i Stockholm och det gör även de flesta av Astorias biografer vilket föranledde att 

undersökning genomfördes på respondenter boende i Stockholmsregionen. Åldersmässigt 

blev intervallet 15 till 65 år. I övrigt påverkade inga faktorer såsom kön eller religiös 

tillhörighet urvalet.31  

 

Enkätundersökningen utfördes på 65 respondenter, utan bortfall, i City och vid Slussen i 

Stockholm samt vid Södertörns högskola i Flemingsberg. Respondenterna var trots 

bekvämlighetsurvalet relativt representativa för den biobesökande populationen. (75 % av de 

som går på bio fler än 5 ggr per år befinner sig mellan åldrarna 16 – 3432 och 89 % av de 

tillfrågade i vår enkät befinner sig inom detta intervall med en medelålder på 25 år medan    

11 % av de tillfrågade var äldre än 34 år) 

 

 

2.5 Validitet 

Denna uppsats tillförlitlighet och relevans bestäms till stor del av hur data insamlats och 

bearbetats. Vid insamling av data krävs att den representerar det fenomen som undersöks 

                                                 
30 Johannessen, Tufte, 2003 
31 Denscombe, 2000 
32 www.scb.se 
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vilket skapar validitet. För denna uppsats så har valda metoder och teorier en stark koppling 

till det fenomen som studeras varför validiteten anses vara god. 

 

2.6 Reliabilitet 

Reliabiliteten för denna uppsats är hög med reservation för de urvalsprocesser som skett vid 

enkätundersökningen vilket sänker reliabiliteten något men som författarna inte tror påverkat 

resultatet något. För att testa reliabiliteten kan samma metod för insamlandet av data 

återupprepas för att se om resultaten överensstämmer. Denna metod kallas ”test-retest-

reliabilitet”. Att data som insamlats under uppsatsen är reliabel är ett måste för att forskarna 

ska komma fram till ett valitt resultat. För denna uppsats är reliabiliteten hög vilket leder till 

att empirin är en representation av verkligheten och att det som förutsagts skulle studeras 

faktiskt överensstämmer med det som faktiskt undersökts. Insamlad data torde därför vara en 

korrekt avspegling av det verkliga fenomen som avsetts att studera. 33   

 

2.6 Generaliserbarhet 

Som tidigare nämnts har valet av fallstudie som strategi försvårat möjligheterna för 

generaliseringar, det finns dock vissa aspekter med undersökningen som leder till att det finns 

delar som är generaliserbara. Med generalisering avses att utifrån ett resultat från ett fåtal 

studerade enheter låta detta gälla för en hel population, detta kan ske både genom kvalitativa 

och kvantitativa metoder.34  

 

 

 

                                                 
33 Johannesen, Tufte, 2003 
34 Johannessen, Tufte, 2003 
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3 Teori 
I teorikapitlet redogörs för de teorier som är av vikt för uppsatsens problemformulering: 

Vilka faktorer är viktiga för att en marknadsutmanare på en biografmarknad ska kunna skapa 

tillväxt? Dessa teorier kommer att motiveras, beskrivas och även relevansmässigt redogöras 

för. Efter att teorierna presenterats knyts de ihop i den teoretiska syntesen för att sedan i den 

teoretiska referensramen operationaliseras till mätbara variabler som kan kodas utifrån 

undersökningens empiri. 

 

3.1 Inledning - Teori  

Om en marknad är mättad och domineras av en stor aktör så gäller, för att 

marknadsutmanaren skall kunna skapa tillväxt, att de tar andelar från marknadsledaren eller 

ökar omsättning med befintliga kunder. Marknadsutmanarens dilemma är att de är starkt 

beroende i sina relationer med leverantörerna och har svag förhandlingsstyrka gentemot dem. 

Denna svaga förhandlingsstyrka, som beror på mindre marknadsandel, leder till ofördelaktiga 

avtal som präglas av kortsiktigt vinsttänkande från leverantörens sida. Detta betyder att 

marknadsutmanaren måste söka andra vägar än att via sin nuvarande marknadsposition öka 

sin förhandlingsstyrka och få bättre avtal med leverantörerna. Tillväxt är således målvariabeln 

i denna uppsats. För att förstå dessa relationer kommer uppsatsen att behandla problemet 

utifrån ett nätverksperspektiv (beskrivs utförligare i 3.2 Perspektivval). 

 

Eftersom marknadsutmanarens fokus inte kan ligga på enskilda transaktioner utan måste 

inriktas på långsiktigare relationer med kunder och leverantörer blir teorier inom 

relationsmarknadsföring det som på bästa sätt greppar de teoriområden som valts för 

uppsatsen. Enligt relationsmarknadsföringens principer beskriver värdestjärnan relationerna 

som bör finnas mellan leverantör, underleverantör och kund för att kunna skapa mervärde 

genom samproduktion.  

 

Marknadsutmanaren måste satsa på att vinna vissa segment då det är mycket svårt att angripa 

en marknadsledare på alla plan. När marknadsutmanarna är ledande inom dessa segment är de 

för leverantören den främsta kanalen till att nå slutkunden inom dessa och får därigenom 

förhandlingsstyrka. För att nå detta krävs det av marknadsutmanaren att de engagerar 
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leverantören i slutkunden vilket innebär att de involveras i kundens kund. Detta kan ske 

genom mervärdesskapande och bidrar till motverkande av det kortsiktiga vinsttänket. 

I dagsläget präglas dock relationerna av andra krafter. Ur Porters fem konkurrenskrafter har 

begreppen kunds och leverantörs förhandlingskraft hämtats. Dessa begrepp beskriver det stora 

problemet som utmanaren på marknaden har. Marknadsutmanaren har en låg 

förhandlingskraft gentemot leverantören då det föreligger ett enkelriktat beroendeförhållande 

till marknadsutmanarens nackdel. 

 

Då marknadsutmanaren inte kan utmana marknadsledaren med samma metoder eller på 

samma spelplan, d.v.s. med kostnadsöverlägsenhet på hela marknaden, måste ett annorlunda 

mervärde skapas gentemot segment på marknaden. Detta kan göras genom differentiering och 

positionering. Genom en differentiering av kunderbjudandet och tydlig positionering av 

varumärket kan unika mervärden skapas. En tydlig differentiering leder även till att vissa 

segment av marknaden naturligt kommer att söka sig till företagets affärserbjudanden. Detta 

medför även stora möjligheter till en fokuserad positionering vilket underlättar skapandet av 

märkeslojalitet.  

 

Detta leder uppsatsen in på teoriområdet lojalitet som delats upp i ”involvering” och 

”kundtillfredsställelse”. Involverade och tillfredsställda kunder blir även lojala kunder som 

återkommer till företaget. Detta ses som nyckelbegrepp för att kunna åstadkomma tillväxt. 

 

3.2 Teoretiskt perspektivval  

3.2.1 Nätverksperspektivet 
 

För att förstå biografmarknaden och de krafter som verkar där kommer den här uppsatsen 

använda sig av ett nätverksperspektiv som huvudsakligt perspektivval. Ur ett 

nätverksperspektiv ses relationerna på en marknad som sammankopplade i nätverk där de 

olika relationerna påverkar varandra. Relationerna i ett nätverk kan exempelvis vara 

konkurrent, leverantör, kund och partner. I alla nätverk så har de olika aktörerna, leverantörer 
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som kunder, olika roller. Dessa strukturer är emellertid inte alltid lika hårt bundna och kan 

ändras under rätt omständigheter.35 

 

Ett nätverk uppstår enligt Gummesson när relationerna blir många, komplexa och 

svårbeskrivbara. Nätverkets förgreningar befinner sig på tre olika nivåer för ett företag, 

organisations-, marknads- och samhällsnivå. De olika nivåerna påverkar varandra och vävs 

samman i ett nät.36 

 

Rollerna olika aktörer har i ett nätverk beror till stor del på vilka resurser de kontrollerar. 

Resurserna kan vara i form av varor, finansiellt kapital, personal, marknadsföring och 

teknologi. Om ett företag inte själv äger resurser måste företaget skapa relationer med de 

företag som tillhandahåller resursen. Olika aktörer har även olika beroendeförhållanden till de 

viktiga resurserna beroende på vilken roll de spelar i nätverket.37 

 

3.2.1.1 Relations- kontra transaktionsmarknadsföring 

Eftersom det endast är biografmarknadens marknadsledare som kan åtnjuta 

kostnadsöverlägsenhet måste de andra aktörerna erbjuda kunderna ett annorlunda mervärde. 

Centralt blir begreppet lojalitet och ett fokus på långsiktiga relationer istället för att endast 

använda sig av en traditionell marknadsmix. Detta medför att uppsatsens sekundära 

perspektiv är relationsmarknadsföring. 

 

Enligt Gummesson så har relationsmarknadsföring växt fram ur nätverksansatsen. Utan ett 

nätverk så går det inte att nyttja R.M., detta till skillnad mot den traditionella 

marknadsmixteorin där företag mer ses som anonyma aktörer som är av varandra uteslutande 

och interagerar på ett icke-kontinuerligt vis. Inom nätverksteorin så ses istället organisationen 

som en del av något mycket större där till och med konkurrenter är en del av nätverket. Att 

vårda dessa relationer inom nätverket skapar anpassning vilket på sikt öppnar upp möjligheter 

till värdeskapande.38 

 

Relationsmarknadsföring tar hänsyn till relationerna med såväl leverantör som kund där 

affärshändelser inte bör ses som enskilda transaktioner utan som begynnelsen på en relation. 

                                                 
35 Axelsson 1996 
36 Gummesson 2002 
37 Håkansson 1989 
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Målet med denna relation är att en kund förvandlas till klient för att sedan bli supporter och 

slutligen bli aktiv marknadsförare av företaget.39 Relationsperspektivets fokus ligger till 

skillnad från transaktionsperspektivet på värdeskapande processer som sker i själva 

relationen. Detta bortser dock inte från det värde som själva produkten medför.40 

Relationsmarknadsföring är således ett bredare perspektiv som tar hänsyn till fler faktorer än 

transaktionsmarknadsföring. 

 

Transaktionsmarknadsföring har endast ambitionen att nå det första steget och ta kontakt 

med kunden. Marknadsmixens fyra p, används för att distribuera ett värde, som redan är 

producerat, till kunderna41. Med detta perspektiv ses affärstransaktioner som isolerade 

händelser vilka inte säger någonting om sannolikheten för fortsatta affärer. 

Transaktionsmarknadsföringen är ett realistiskt perspektiv då det rör sig om starkt 

standardiserade varor som finns exempelvis på en råvarubörs.42 

  

3.3 Värdekedja och Värdestjärna 

Denna teori är viktig då den kan förklara de relationer som finns mellan biografmarknadens 

leverantörer och underleverantörer vilka är mycket viktiga för förutsättningarna att skapa 

tillväxt. Enligt Porter skapas värde för produkter genom värdekedjan där företag adderar 

värde sekventiellt i flera led tills dess att produkten eller tjänsten når kunden. De aktiviteter 

som i flera led bidrar till ytterligare värde i produkten sker på ett linjärt värdedistribuerande 

sätt. Detta gäller oavsett om det är en fysisk produkt eller en tjänst vilka ses som två 

separerade ting enligt Porter. Teorin formades också under en tid då tjänsteföretag inte var 

lika utvecklade som de är idag. Därför är teorin väldigt inriktad mot tillverkande företaget. 

Värdekedjan fokuserar på att hela tiden addera ett så stort värde som möjligt i det linjära ledet 

mot konsumenten. Detta sker på ett enkelriktat sätt och de olika aktörerna i kedjan ser bara till 

sitt eget bästa och försöker vinstmaximera mot nästa aktör i kedjan. Detta sätt skiljer sig mot 

värdestjärnan.43  

 

                                                                                                                                                         
38 Gummeson 2002 
39 Ibid. 
40 Grönroos 2002 
41 ibid. 
42 Gummeson 2002 
43 Porter, 1985 
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Utifrån värdestjärnan bör man inte skilja på produkter och tjänster. Varje produkt för med sig 

tjänster som kopplas till produktens värdeskapande. Produkterna och tjänsterna bildar, istället 

för att vara separerade företeelser, tillsammans ett kunderbjudande. De linjära och 

sekventiella relationerna som beskrivs i Porters värdekedjemodell är enligt Normann/Ramirez 

inte tillräckliga vare sig deskriptivt eller normativt för att förklara relationer mellan aktörer. 

Istället för att värde skapas sekventiellt genom att en produkt vandrar mellan olika aktörer 

(Producent – återförsäljare kund) och därmed ökar i värde, sker istället ”samproducerande” 

relationer mellan aktörerna som skapar värde. Exempelvis har en återförsäljare kunskaper om 

kunder och marknaden vilka bör förmedlas till fabrikören för att produkten ska anpassas på 

bästa sätt. Det hela handlar om att hjälpa varandra och att hjälpa varandra att hjälpa varandra.  

  

Värdestjärnan medför även en ny syn på omfördelning av aktiviteter mellan aktörer. 

Aktiviteter behöver inte avlastas traditionellt där en producent har expertis och 

produktionskapacitet och sedan säljer färdiga produkter till sin kund. Istället kan ett företag 

sälja sin expertis och hjälpa kunden att själv producera sin produkt vilket i vissa fall gör 

processen mer kostnadseffektiv, men framförallt kan medföra bättre riskspridning. 

Värdestjärnan beskriver hur relationerna i värdekedjan kan göras dubbelriktade och därmed 

öka värdeskapandet.44  

 

Värdestjärnan beskriver de relationer som finns och bör finnas på biografmarknaden på ett, 

jämfört med värdekedjan, överlägset sätt. För att kunna kundanpassa företagets erbjudanden 

och kunna skapa en differentiering krävs en mer komplex relation mellan leverantör 

underleverantör och kund. För att kunna skapa mervärde genom differentiering krävs en 

samproduktion mellan företagets aktörer som inte bara förmedlar ett värde utan även skapar 

ett ytterligare värde genom det kundanpassade erbjudandet. Samproduktion kan även ske 

genom att man intresserar sig för kundens kund och på så sätt skapar ett värde för sina egna 

kunder.  Tvåvägskommunikation mellan aktörerna är således viktig för att skapa dessa 

dynamiska erbjudanden som är anpassade till aktörernas behov, eftersom detta tillåter såväl 

leverantör som underleverantör att hålla sig ajour med slutkonsumentens preferenser.  Detta 

skapar en större kundtillfredsställelse vilket bidrar till kundens lojalitet.  

 

                                                 
44 Normann & Ramirez, 1995 
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I den här uppsatsen ses samproduktionen som ett nödvändigt resultat av utbyte i ett 

samarbete. Därför är viktiga faktorer till värdeskapande samproduktion, förutsättningar att 

skapa kundlojalitet samt leverantörers benägenhet till samarbete.  

 

3.4 Differentiering 

Då det konstaterats att differentieringen på biografmarknaden är liten kan denna teori belysa 

de möjligheter som finns för aktörer att skapa ett säreget kunderbjudande. Differentiering 

handlar om att utforma ett för kunden unikt erbjudande kring sin produkt eller tjänst. Michel 

Porter (1983) var den som formulerade differentiering som en av tre olika grundläggande 

strategier för företag. De andra två är total kostnadsöverlägsenhet och fokus. Differentieringen 

kan ske på ett otal sätt, det finns väldigt många variabler för att lyckas med detta och de kan 

även kombineras. Exempel på sätt att differentiera ett företag kan vara genom deras 

produkter, personal, varumärket, teknologi eller kundservice. Väljer ett företag att försöka 

differentiera sig betyder det också att de riktar sin anpassade marknadsföring och erbjudande 

till flera olika marknadssegment. Detta till skillnad mot en odifferentierad som riktar samma 

erbjudande till hela marknaden vilket också blir ett billigare marknadsförings-alternativ men 

som inte generar samma intäkter.45 Ofta differentierar sig företag genom att skapa en 

exklusivitet för sitt varumärke vilket gör att strategin lämpar sig bra för företag med mindre 

marknadsandelar. Syftet med detta är att skapa lojalitet till företagets varumärke hos 

kunderna. En risk med differentieringen är om kostnaderna för att skapa denna blir så stor att 

kunderna inte är beredda att betala priset. En annan risk är att kunderna ändrar preferenser, 

t.ex. genom trendskifte.46  

 

Som nämnts tidigare är det viktigt att kunna skapa mervärde för en marknadsutmanare. Detta 

kan aldrig göras genom att försöka efterlikna marknadsledaren. Istället bör 

marknadsutmanaren hitta olika sätt att göra sitt eget kunderbjudande säreget samtidigt som 

man lyckas tillfredsställa behov som finns på marknaden. Differentiering på rätt sätt är 

således nödvändigt för att företag ska kunna skapa unika mervärden och på så sätt vinna 

vissa segment av marknaden. Dessa segment bör sedan bindas till företaget genom 

lojalitetsskapande.  

 

                                                 
45 Kotler, 2006 
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De potentiella kundernas intresse för ett differentierat filmutbud och det omkringliggande 

erbjudandet (”kringerbjudandet”) är viktiga faktorer för förutsättningarna att differentiera 

ett företag på biografmarknaden. Dessa två faktorer utgör huvuderbjudandet samt hur detta 

erbjudande levereras.  

 

3.5 Lojalitet 

Biografmarknaden är mättad och visar få tecken på tillväxt vilket ökar vikten av att behålla 

kunder. Detta kan åstadkommas genom att skapa lojalitet. Kundernas lojalitet ses här främst 

bero på två faktorer - Kundtillfredsställelse och Involvering. Därutöver ses även en lyckad 

positionering inverka på lojaliteten vilket beskrivs ytterligare under rubriken ”3.8 

Positionering”.  

 

3.5.1 Kundtillfredsställelse 

Best menar att kundlojaliteten i stor grad är beroende av kundtillfredsställelsen. I begreppet 

kundtillfredsställelse ställs kundens tidigare upplevelser och förväntningarna baserade på 

detta gentemot företagets faktiska prestation. Begreppet är enligt Best, centralt på så sätt att 

det är avgörande för huruvida en kund kommer överge ett företag för en konkurrent eller inte. 

Hög kundtillfredsställelse leder således till hög grad av lojalitet.47  

 

Kritik mot denna kausalitet mellan kundtillfredsställelse och lojalitet har förts fram i form av 

tillkännagivandet av s k. ”falsk lojalitet”48, eller tvingad lojalitet där kundens val baseras på 

höga kostnader för eller tidskrävande leverantörsbyten, vilket innebär att återkommande 

kunder inte automatiskt kan räknas som tillfredsställda49. 

 

Förhållandet kan även vara det motsatta där tillfredsställda kunder är illojala om det inte är 

kostsamt att byta leverantör för att söka en större tillfredsställelse med andra alternativ.50  

 

                                                                                                                                                         
46 Porter, 1983 
47 Best, 2005 
48 Söderlund, 1997 
49 Feurst, 1999 
50 Heskett, Sasser & Schleisinger, 1997 
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3.5.2 Involvering 

Fill belyser involveringsteorin vilken är viktig för att förstå konsumentens 

köpbeslutsbeteende. Teorin mäter graden av involvering i produkten eller i köpprocessen och 

kan delas in i tre grupper, hög-, låg- och nollinvolvering. Graden av involvering är även 

avgörande för hur mycket information en kund är beredd att ta del av.  

 

Involvering grundas utifrån personlig relevans och risktagande hos den valda målgruppen vid 

köptillfället. Nivån av involvering varierar med tiden för målgruppen, eftersom konsumenten 

kan ändra åsikt då den vant sig vid produkten.  Beslutstagande och involveringsteorin går 

hand i hand, då beslutstagandet är påverkat av involveringsnivån.  Vid beslutstagande är 

involveringen antingen hög eller låg. 

 

3.5.2.1 Höginvolvering 

När kunder är höginvolverade upplever de ett stort risktagande vilket innebär att de 

har tänkt ut köpet i förväg och avsätter mycket tid till att söka information för att i så 

hög grad som möjligt reducera den upplevda risken. EPS (Extended Problem Solving) 

är en effektiv del i beslutstagandet, då informationsinsamlingen är rationell. EPS 

innebär att konsumenten spenderar mycket tid åt extern informationssökning för att 

finna en lämplig lösning på ett problem. Typiskt för höginvolverande 

köpbeslutsprocesser är att attityd och inställning till produkten måste bildas innan en 

konsument är beredd att binda sig till ett avtal som därefter leder till ett långvarigt 

beteende. När resultatet av höginvolverade köp upplevs som lyckade leder detta till 

hög kundlojalitet och produktens varumärke stärks hos kunden. 

 
3.5.2.2 Låginvolvering 

Låginvolverade kunder upplever ett lågt risktagande. Då tankeverksamheten är begränsad och 

de flesta köpen sker impulsivt tillämpas kommunikation för att hjälpa till att skapa 

medvetenhet för låginvolverade produkter vid beslutprocessen.  Kommunikationen för 

låginvolverande produkter är kortare och innehåller mycket mindre information än den för 

höginvolverande produkter och eftersom konsumentens motivation är begränsad är repetition 

av meddelanden nödvändigt. Även prisfrågan är av stor betydelse hos låginvolverande 
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produkter, då konkurrensen är stor och produktens värde i förhållande till priset hjälper till vid 

val av varumärke/produkt.51 

 

Lojalitet kan uppnås genom höginvolvering och kundtillfredsställelse. Den höginvolverade 

kunden söker sig själv till företaget och engagerar sig i det. Involveringen skapar en vilja att 

ta del av företagets erbjudanden på ett mer aktivt sätt. Detta kan inte skapas genom låga 

priser vilket snarare har en negativ inverkan på involveringen då det minimerar risktagandet. 

Detta lämpar sig således bra för en marknadsutmanare med ett mindre och mer nischat utbud 

som inte klarar av samma kostnadsöverlägsenhet.  

 

Även om kundtillfredsställelse inte är en garanti för lojalitet finns dock en tydlig korrelation 

mellan de båda begreppen och en i hög grad tillfredsställd kund är generellt sett lojal under 

en längre tid, förbrukar mer, uppmärksammar konkurrerande märken i mindre grad, samt är 

mindre priskänslig52. 

 

Genom lojalitet kan segment bindas till företaget. På detta sätt undviker en 

marknadsutmanare att tävla om samma kunder som marknadsledaren. Lojala kunder medför 

även rena kostnadsfördelar då återkommande kunder kräver mindre resurser än 

införskaffandet av nya. 

 

Graden av involvering samt hur pass väl kundtillfredsställelse skapats utgör således de 

viktigaste faktorerna för att skapa kundlojalitet enligt den här uppsatsen. 

 

3.6 Segmentering 

Genom segmentering kan företag dela upp marknaden i mindre segment som kan nås 

effektivare då det är lättare att tillfredsställa deras mer specifika krav. Kotler skiljer på fyra 

olika sorters variabler som segmenteringen görs utefter. Dessa är geografisk, demografisk, 

psykografisk och behavioristisk segmentering. Geografisk segmentering fokuserar på 

geografisk information såsom land, klimat och språk. Demografisk segmentering inriktar sig 

på, inkomst, civilstånd och yrke. Psykografisk segmentering försöker fånga variabler som 

                                                 
51 Fill, 1999 
52 Kotler, 2006 
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livsstil, social klass och värderingar. Behavioristisk segmentering fokuserar slutligen på 

beteendemässiga faktorer såsom köpbeteende, produktanvändning och köpsyfte.53 

 

Marknadsutmanaren bör inte utgå ifrån segment som är önskvärda att rikta sig till. Vissa 

marknadssegment kommer naturligt söka sig till marknadsutmanaren vid lyckad 

differentiering. Dessa måste identifieras för att kunna kundanpassa affärserbjudanden. 

 

3.7 Porters fem konkurrenskrafter 

Avtalen mellan leverantörer och underleverantörer har visat sig var centralt för möjligheterna 

att skapa tillväxt på biografmarknaden. Dessa avtal avgörs av respektive parts 

förhandlingsstyrka vilket är två delar av de fem konkurrenskrafter som Michael porter 

beskriver. Porter menar att det finns fem konkurrenskrafter som påverkar en bransch vilket 

visar att konkurrensen sträcker sig bortom branschens agerande aktörer. Dessa fem 

konkurrenskrafter bestämmer tillsammans intensiteten och lönsamheten i branschens 

konkurrens. Den starkaste kraften blir avgörande vid utformning av affärsstrategi.54 

 

Hot från nya aktörer. En nyetablering i en bransch medför hårdare konkurrens och fler 

aktörer som ska dela på marknadsandelarna. Hotet om nyetablering är beroende på hur stora 

etableringshindren är. Etableringshinder kan exempelvis vara existerande aktörers 

stordriftsfördelar vilket tvingar nya aktörer att starta i stor skala och riskera svarsåtgärder från 

de existerande aktörerna, för att slippa finna sig i kostnadsmässigt underläge. Ett annat 

etableringshinder kan vara starka varumärken som de existerande aktörerna har.55 

 

Hot från substitutprodukter. Huruvida en produkt/tjänst i en bransch är unik eller kan bytas 

ut mot någonting annat är avgörande för vilka priser som kan sättas. Om substitutprodukterna 

är bra minskar de branschens lönsamhet i normala tider samtidigt som dess möjligheter till 

ökad vinst i högkonjunktur minskar.56  

 

Konkurrensintensitet. Konkurrensintensiteten är tävlan mellan branschens företag. 

Företagen använder sig av en rad metoder för att förbättra sin position på marknaden 

                                                 
53 Kotler, 2006 
54 Porter, 1983 
55 ibid.. 
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(gentemot sina konkurrenter) såsom reklamkampanjer, service och prisutspel. Detta kan både 

medföra att branschen utvecklas men även att den får ett hårdare klimat i form av exempelvis 

pressade priser.57  

 

Förhandlingskraft hos leverantörer. Leverantörernas makt beror bl.a. på hur viktig deras 

produkt är för köparens verksamhet. Detta gör sig speciellt tydligt då produkten inte är 

lagringsbar utan köparen ständigt måste köpa in nya produkter från leverantören utan att ha 

möjligheten att bygga upp ett eget lager. En annan viktig faktor för leverantörens 

förhandlingsstyrka gentemot en kund är hur pass viktig kundens bransch är för leverantören.58  

 

Förhandlingskraft hos köpare. En köpares makt kan bero på huruvida det finns möjlighet 

att spela ut leverantörer mot varandra eller inte, vilket beror på hur odifferentierade och 

standardiserade branschens produkter är. Därutöver finns det en viktig faktor i hur pass stora 

volymer köparen köper in. Om en stor andel av försäljningen köps av en viss köpare innebär 

detta att köparen är viktig för leverantören varpå förhandlingsstyrkan ökar.59  

 

Biografmarknaden i Sverige visar tydliga tecken på oligopolstatus där det finns två 

etablerade aktörer och barriärerna för etablering är stora. I detta oligopol är 

maktförhållandet skevt vilket visas genom att se på förhållandet mellan leverantör och kund 

där marknadsledarens förhandlingskraft gentemot branschens leverantörer är mycket 

starkare än marknadsutmanarens. För att kunna åtnjuta en större förhandlingsstyrka måste 

marknadsutmanaren skapa nya eller ta tillvara på existerande beroendeförhållanden. Ett nytt 

beroendeförhållande kan skapas genom att marknadsutmanaren blir den främsta kanalen till 

ett visst segment. Ett existerande beroendeförhållande är leverantörens intresse av att 

undvika ett monopol på sin köparmarknad vilket ger leverantören avsevärt mycket sämre 

förhandlingsstyrka gentemot den enda kunden. 

 

Leverantörens beroende av kunden och förutsättningar för differentiering är i den här 

uppsatsen två viktiga faktorer för förutsättningarna att stärka kundens förhandlingsstyrka 

(och därmed sänka leverantörens förhandlingsstyrka). 

                                                                                                                                                         
56 ibid.. 
57 ibid.. 
58 ibid.. 
59 ibid.. 
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3.8 Positionering 

När konkurrensen är hård om ett begränsat antal kunder är det av stor vikt att kunna använda 

ett starkt varumärke i denna strid. Teorin om positionering ger insikt i vilka faktorer som är 

viktiga för att skapa en stark och konsekvent image. Med positionering menas, enligt Trout, 

att fokusera på en idé eller t.o.m. ett ord som definierar företaget för kunderna. En lyckad 

positioneringen gör att kunder kopplar speciella värdeord till ett visst varumärke.60 Aaker 

menar att positionering handlar om hur företag vill placera sig själva i kunders medvetande 

och om den är effektivt utförd resulterar den i en förstärkt image. Ett företags image varierar i 

styrka beroende på hur många av kundens erfarenheter samt hur många av företagets olika 

delar som är kopplade till varumärket.61 Det är viktigt att de tjänster och produkter som 

lanseras under ett varumärke stämmer överens med de värdeord som byggts upp för att 

varumärkets image inte ska försvagas. Konsumenter förväntar sig att företag ska vara 

specialister inom vissa områden vilket en allt för utspridd fokus hamnar i konflikt med.62 

Aaker talar även om ett varumärkes personlighet som en del av ett företags identitet och 

image. Med detta menas att kunder ser företaget som en person vilket skapar en emotionell 

laddning. Varumärken kan vara spännande, uppriktiga, sofistikerade, kompetenta och 

hårdhudade. Personligheten skapas egentligen hos kunden och brukar främst tilldelas 

varumärken med höginvolverande produkter.63 

  

Positioneringen av ett företags varumärke är viktig för att förmedla en image till kunderna. 

Denna image blir ett viktigt verktyg för marknadsutmanaren att skapa lojalitet gentemot 

kunderna. Dels kan en välpositionerad image skapa ett mervärde i sig och därutöver bidra till 

en stark personlighet som leder till involvering. Med ett mindre, mer nischat filmutbud är 

också möjligheterna till att skapa en starkare image större då företaget kan ha ett skarpare 

fokus. 

 

Som viktiga faktorer för positioneringen ses, i den här studien av biografmarknaden, ett 

företags nuvarande varumärkesstyrka, vilket avgör hur mycket resurser som bör läggas vid 

positioneringen, samt vilka förutsättningar som finns för att förstärka imagen.

                                                 
60 Trout, 1996 
61 Aaker, 1996 
62 Trout, 1996 
63 Aaker, 1996 
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3.9 Teoretisk syntes 
 
För att kunna svara på uppsatsens problemformulering: ”Vilka faktorer är viktiga för att en 

marknadsutmanare på en biografmarknad ska kunna skapa tillväxt?” måste teorierna knytas 

ihop relevansmässigt i en teoretisk syntes. 

 

Alla de teorier som tas upp kommer direkt eller indirekt att påverka uppsatsens målvariabel – 

tillväxt. Tillväxten är främst beroende på hur marknadsutmanarens förhandlingsstyrka samt 

huruvida företaget lyckats binda lojala segment till sig. Genom fördelaktigare leverantörsavtal 

kan mer resurser läggas på mervärdesskapande vilket är marknadsutmanarens främsta vapen 

mot en marknadsledare med odifferentierade erbjudanden. Leverantörsavtalen är beroende av 

hur företaget lyckats bli ledande inom vissa segment och göra dem lojala eftersom detta ökar 

företagets förhandlingsstyrka då företaget blir den främsta kanalen till dessa segment. Hur väl 

företaget lyckas binda lojala segment, vilket är vitalt för den långsiktiga lönsamheten, beror i 

sin tur på positionering, lojalitetsskapande och differentiering. Positioneringen är beroende 

av hur pass väl ett företag har etablerat en image och lyckats förmedla sin identitet vilket, om 

det gjorts väl, skapar ett mervärde gentemot kund. Lojalitet ses som beroende av 

kundtillfredsställelse samt involvering (som påverkas av image och identitet). 

Samproduktionen och hur väl kundanpassning lyckas åstadkommas är slutligen beroende av 

hur väl ett företag lyckats differentiera sitt kunderbjudande. 

 

Den teoretiska syntesen för den här uppsatsen är uppbyggd som en värdestjärna med tre 

aktörer: ”leverantör”, ”underleverantör” samt ”kund” där varje teori eller delteori kopplas till 

olika aktörer i värdestjärnan där de utgör viktiga faktorer för en lyckad samproduktion. Enligt 

modellen har leverantören ett intresse för sin kunds kund. 
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Tillväxt 
 

I den här uppsatsen representeras leverantören av filmdistributören, underleverantören av 

biografkedjan och kunden av biobesökaren. Biobesökarens output i form av preferenser 

(exempelvis möjlighet till involvering) tas upp av filmdistributörer som använder 

biografkedjan som kanal för att tillfredsställa biobesökaren. Ur biografkedjans perspektiv 

handlar det om att skapa ett incitament för filmdistributören att hjälpa dem tillgodose sin 

kunds preferenser och därmed binda lojala segment till företaget. Biografkedjan och 

filmdistributören skapar således en värdeskapande samproduktion som möjliggör tillväxt för 

biografkedjan. 

 

3.10 Teoretisk referensram 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie av Astoria Cinemas analysera och 

utvärdera företagets förutsättningar för att kunna skapa tillväxt. Därför är variablerna som tas 

upp i detta kapitel variabler som visar huruvida det finns förutsättningar för de viktiga 

faktorerna eller inte. Operationaliseringen sker genom intervjuer, artiklar och en 

enkätundersökning. Intervjuerna och enkätundersökningen kommer tillsammans med 
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sekundärdatan från artiklarna utgöra undersökningens empiri som ska kodas för att kunna 

uppfylla syftet. 

 

Viktiga faktorer som ska kodas ur empirin är: Förutsättningar för differentiering av 

kunderbjudandet, förutsättningar för positionering, förutsättningar för kundlojalitet samt, 

förutsättningar för Astorias (kundens) ökade förhandlingsstyrka, förutsättningar för 

värdeskapande samproduktion. Då dessa faktorer till viss mån även är inbördes beroende av 

varandra, kan de komma att påverka varandra i en kedjeeffekt där ett högt värde på en faktor 

leder till ett högre värde på en annan. 

 

Förutsättningar för differentiering av kunderbjudandet – Möjligheterna till att erbjuda en 

säregen repertoar av filmer utgör en viktig variabel för denna faktor. Detta då filmvisandet är 

själva huvuderbjudandet för en biografkedja. Dessa möjligheter utgörs bl.a. av de potentiella 

kundernas intresse för ett differentierat filmutbud. Därutöver ses kringerbjudanden som 

möjliga sätt att differentiera sig. Kringerbjudanden är i uppsatsen definierat som paketet som 

huvudprodukten levereras i. D.v.s. på vilket sätt en produkt erbjuds till kunder. I Astorias fall 

handlar detta exempelvis om: Atmosfär, teknisk prestanda (såsom ljud och bild), komfort och 

restaurangdel i biografen. Det är således de potentiella kundernas intresse för dessa 

kringerbjudanden som avgör vilka förutsättningar som finns för Astoria att differentiera sig på 

detta sätt.  
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Förutsättningar att skapa kundlojalitet – Viktigt för förutsättningarna att skapa 

kundlojalitet är de motiv som styr biobesökare. D.v.s. de faktorer som avgör vilken biograf 

kunden väljer. Goda förutsättningar till att kunna kundanpassa kunderbjudandet genom 

differentiering är av stor vikt för möjligheten att skapa kundtillfredsställelse, då detta 

åstadkommes genom att på ett mer effektivt sätt tillgodose kundens behov. Viljan att ta del av 

information från kundernas sida visar, tillsammans med benägenheten att ta risker, på 

möjligheterna till att skapa involvering. Därutöver är förutsättningarna för positionering 

avgörande för lojaliteten. Dessa faktorer kommer då de i hög grad är uppfyllda att leda till 

lojalitet.       
    

  Förutsättningar att involvera kunder. 
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Förutsättningar för positionering – För att undersöka detta kommer vi titta på Astorias 

image och hur väl den stämmer överens med den differentiering som kan göras. Om det finns 

stora möjligheter att differentiera Astorias kunderbjudande utan att tumma på företagets 

image tolkas detta som goda möjligheter till att skapa ett starkt positionerat varumärke. 

Därutöver avgörs förutsättningarna för att positionera Astorias varumärke av hur pass starkt 

detta är i nuläget. Finns ett starkt varumärke med en tydlig image är förutsättningarna bättre 

att lyckas med positioneringen. 
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  Astorias nuvarande varumärkesstyrka 

                         

 

 

 

Förutsättningar för Astorias (kundens) ökade förhandlingsstyrka – Då det föreligger ett 

dikotomt förhållande mellan kunders och leverantörers förhandlingsstyrka innebär ökad 

förhandlingsstyrka hos den ena parten en minskad förhandlingsstyrka hos den andra parten. 

Centralt för leverantörens och kundens förhandlingsstyrka är hur beroenderelationerna ser ut. 

Ju mer leverantören är beroende av kunden desto svagare är leverantörens förhandlingsstyrka. 

Ett förhållande där leverantören är beroende av kunden medför således även en ökad 

förhandlingsstyrka för kunden. Detta beroende kan dels vara i form av intresse för kundens 

överlevnad och tillväxt, men även i form av att kunden kan utgöra den starkaste kanalen 

gentemot vissa segment. Förutsättningar för Astorias differentiering av kunderbjudandet utgör 

därför även en variabel för denna faktor.  
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Därutöver kommer leverantörens benägenhet till utökat samarbete ses som en indikator på 

ökat ömsesidigt beroende då Astorias och leverantörens relation i detta läge skulle påminna 

om partnerskap. Detta skulle främst påverka Astoria positivt då de idag är mer beroende av 

leverantörerna än vice versa.  

 

 

Förutsättningar för värdeskapande samproduktion – Denna faktor ses dels som beroende 

av leverantörernas benägenhet till samarbete med Astoria. För att en samproduktion ska 

kunna uppstå måste det finnas en samarbetsvilja från inblandade parter. Detta betyder dock 

inte att Astoria inte behöver motivera sin existens. Syftet med samarbetet måste vara att alla 

parter tjänar på det. Därutöver ses möjligheterna till samproduktion som beroende av 

resultatet av faktorerna kundlojalitet och differentiering av kunderbjudandet. Finns det 

förutsättningar för ett differentierat kunderbjudande kommer naturliga segment att växa fram, 

ifall det även finns förutsättningar för att skapa kundlojalitet i detta segment kommer det 

skapa ett incitament för leverantörerna att tillgodose detta. Då de övriga faktorerna i hög grad 

är uppfyllda ses detta som en stor indikator på att det finns goda möjligheter till 

värdeskapande samproduktion enligt värdestjärnemodellen, vilket i den här uppsatsen ses som 

nödvändigt för att kunna uppnå tillväxt.  

 
  Leverantörers benägenhet till samarbete 
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4 Empiri 
Blandningen av kvantitativa och kvalitativa data för metodtrianguleringen, utgörs i denna 

uppsats av intervjuer, en enkätundersökning samt artiklar. I empirikapitlet kommer den data 

som insamlats att presenteras relevant och strukturerat för läsaren.  

 

 

Intervjuer 

Det finns i Sverige sex stora filmdistributörer som levererar film till de svenska biograferna.. 

Dessa är: UIP, Sony, Twentieth Century Fox , Buena Vista, SF och Sandrew Metronome. 

Empirin i form av intervjuer kommer ifrån försäljningschefer från tre av bolagen; UIP, 

Sandrew Metronome och Buena Vista. Från fallföretaget Astoria utgörs empirin av en intervju 

med Vice VD. 

 

UIP 

United International Pictures är en amerikansk filmdistributionsorganisation vilken samägs av 

filmbolagen Paramount, Dreamworks och Universal och som representerar dessa utanför USA 

och Canada64. De hade år 2005 en omsättning på 91 052 000 kronor65. 

 

Sandrew Metronome 

Bolaget bildades 1998 då det danska bolaget Metronome gick ihop med Sandrew. En 

storägare i bolaget är det norska mediekonglomeratet Schibsted. År 2005 sålde bolaget sin 

biografkedja, till tre ägare som bildade Astoria Cinemas, för att ägna sig huvudsakligen åt 

distribution av film. Förutom europeiska och svenska produktioner distribuerar de även 

Warner Brothers filmer i Sverige66. De hade år 2005 en omsättning på 185 864 00067.  

 

Buena Vista 

Buena Vista är bolaget Disney Companys distributör av filmer. Disney grundades redan 1923 

och Buena Vista har funnits sedan 40-talet68. I Sverige har bolaget haft kontor sedan 1990 och  

omsatte under ett brutet räkenskapsår 04-05 143 690 000 kronor i Sverige69. 

                                                 
64 www.ne.se 
65 www.ad.se 
66 www.ne.se 
67 www.ad.se 
68 www.ne.se 
69 www.ad.se 
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Astoria Cinemas  

Astoria Cinemas är en biografkedja bestående av ägare från Atlantic Film, S/S Fladen och 

Triangelfilm (Triangelfilm gick dock i konkurs under våren 200770) som under 2005 köpte 

upp bolaget Sandrew Metronome Sverige AB och dess biografer71. Biografkedjan omsatte 

under 2005 233 941 000 kronor att jämföras med SF som omsatte 821 251 000 kronor samma 

år72. 

 

Artiklar 

Artiklarna från vilka data har hämtats till empirin kommer från Dagens Industri, Tidningarnas 

Telegrambyrå, Dagens Nyheter, Resumé, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. 

 

4.1 Enkätundersökning 
 

4.1.1 Gällande Astorias nuvarande varumärkesstyrka 

Hur väl stämmer dessa värdeord överens med din bild av Astoria Cinemas? 
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Respondenternas bild av Astoria framkom genom denna fråga, värdet ett motsvarar lite och 

värdet fem motsvarar mycket. Angivet i diagrammet är värdeord, gradering samt medelvärde. 

                                                 
70 07-05-22, Resumé 
71 www.ne.se 
72 www.ad.se 
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Bra atmosfär är det värdeord som fick högst medelvärde medan starkt varumärke fick lägst. 

De övriga fyra befinner sig inom ett jämnt intervall utan större variationer.73  

 

4.1.2 Vilka faktorer avgör valet av biograf 

För att undersöka vad biografbesökarna prioriterar när de går på bio ställdes denna fråga där 

respondenterna återigen fick svara på en femgradig skala med lite och mycket som lägsta och 

högsta värde. Här framkom av medelvärdena att filmutbudet var den dominerande faktorn vid 

val av biograf, följt av biografens atmosfär och närhet. Lägst rangordnat hade tekniska 

faktorer.  

 
 

Vilken/vilka faktorer avgör främst Ditt val av biograf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 

 

                                                 
73 Bilaga 6 
74 Bilaga 6 
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4.1.3 Vad biobesökarna vill se mer av 

Vad vill Du se mer av vid ett biobesök? (procent av populationen som visat intresse för) 
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 Respondenternas preferenser gällande vad de vill se mer av vid biobesöket undersöktes i 

denna fråga. Här gavs respondenterna sex olika alternativ där de kunde välja noll eller sex 

alternativ. De tre alternativ med högst andel och det besökarna ville se mer av var; mindre 

störande moment, café/bar/restaurang och bättre komfort. Den tekniska prestandan hamnar 

återigen lägst i rangordningen.75  

 

4.2 Förutsättningar för differentiering av kunderbjudandet 

4.2.1 Förutsättningar för differentiering genom filmutbud 
Artiklar 

”Tanken är att avdela en särskild biograf eller salong för den smalare typen av film. //…// Vi 

har haft tankar på att köra ett slags Cinematek så vi börjar i liten skala och ser hur det går, 

säger han men poängterar att det är omöjligt att förutse publiktillströmningen, inte minst när 

det gäller nya independentfilmer”76  

 

”Biografens viktigaste roll för filmbolagen har blivit som marknadsföringskanal. "Vi gör 

väldigt lite pengar på biograflanseringen. Vi gör pengar på dvd och tv. Biografvisningen är 

loket som drar resten, det är själva marknadsföringen. Vi vet inte om man kan ersätta den 

marknadsföringen med samma marknadsföring för visning i hemmen", säger han. Därför 

värnar Tomas Jegeus om biograferna."Ja, det gör jag. Biograferna är en 20 miljarder 

                                                 
75 Bilaga 6 
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dollarbransch, så varför skulle vi önska att den skulle försvinna? Personligen tycker jag att det 

skulle vara det hemskaste som skulle kunna hända om biograferna försvann", säger han.”77 

 

”Men sedan årsskiftet har något hänt. Insikten om att Sandrew Metronomes svenska biografer 

kan vara på väg att köpas upp eller läggas ned har resulterat i att distributörerna nu öser bra 

film över Sandrew Metronome.”78  

 

” Astoria snuvades då, enligt Nohrborg, på flera storfilmer som distributörerna valde att ge SF 

ensamrätt på. (…)Har man inga filmer att visa tjänar man inga pengar.”79 

 

Intervjuer 

Angående nischning av filmrepertoaren 

”Men nu måste de ha all stor film också, eller de flesta stora filmerna, för att kunna överleva 

annars kommer det inte gå för dem. Att distributörerna fortsätter levererar de här stora 

filmerna till Astoria. Även om Astoria skulle bli en nischad biografkedja så behöver de som 

sagt få de här filmerna”80 

 

”Jag tror fortfarande att de kommer sikta in på en up-market del på repertoaren. 

Förutsättningar för att Astoria ska kunna överleva nu det är ju mycket vad SF vill konkurrera, 

totalattack. Om de vill låta dem leva, vara kvar i sin nisch”81 

 

”Det gäller ju att få de stora filmerna, det går aldrig att dra runt en stor kedja på up-market-

film. Med mycket personal och stora fasta kostnader det finns inte ett så stort intresse för sån 

film, det är väldigt svårbedömt också hur mycket de kan dra. Däremot Spiderman, Potter och 

Pirates o.s.v. de vet man ju hur mycket de kommer att dra in. Då måste man ha kapacitet för 

att kunna dra runt de här filmerna”82 

 

                                                                                                                                                         
76 Göteborgs-Posten 06-11-16 
77 Dagens Industri 06-05-09 
78 TT, 05-03-05  
79 Dagens Nyheter, 06-08-10 
80 Bilaga 1 UIP 
81 Bilaga 2 Sandrew Metronome 
82 ibid.. 
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”När Astoria precis tog över från Sandrews så fanns tillräcklig kapacitet att ta hand om de här 

storfilmerna. Med den här nya strukturen kan man inte ta hand om de största filmerna, och de 

gör ju ännu mer skiftning mot den här up-market inriktningen”83 

 

4.2.2 Förutsättningar för differentiering genom kringerbjudanden 

Intervjuer 

Angående differentiering av affärserbjudandet med biografer 

”De skulle kunna ha en skräcksalong, en action med rörliga stolar. Det finns jättemycket att 

göra. Här har ju biografägarna, enligt mitt tycke som inte har jobbat i den här branschen hela 

tiden, varit statiska hela tiden att det är den stora duken och ljudanläggningen som varit 

attraktionen men det finns ju så mycket att göra runtomkring och det är det jag tror det måste 

till. Nu har ju mediakartan ritats om så det måste bli en ännu större upplevelse att gå på bio”84  

 

 

Angående samarbete med Astoria för att skapa en nischning 

”Absolut hjälper vi gärna till med det (nischning). Skulle vi se att Astoria går bra på nischad 

film vore vi dumma om vi inte levererade det till dem, mer än kanske till SF”85 

 

”Ja alla möjligheter finns”86 

 

”…vi har väldigt flexibla diskussioner kring varje film. Vi har investerat i filmen egentligen 

och marknadsföringen runtomkring. De har ju mer långsiktiga investeringar i salongerna och 

vi går ju hand i hand så det blir ju en sån diskussion”87 

 

                                                 
83 Bilaga 2 Sandrew Metronome 
84 ibid.. 
85 Bilaga UIP 
86 Bilaga Sandrew Metronome 
87 ibid.. 
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4.3 Förutsättningar att skapa kundlojalitet 

4.3.1 Förutsättningar att involvera kunder  

Vilken/vilka faktorer avgör främst Ditt val av biograf? 

4,56

3,65

2,95

3,72

3,59

1 2 3 4 5

Filmutbud

Närhet

Tekniska
faktorer

Atmosfär

Komfort

 
Vad vill Du se mer av vid ett biobesök? (procent av populationen som visat intresse för) 
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4.3.2 Förutsättningar för att skapa kundtillfredsställelse 

Vilken/vilka faktorer avgör främst Ditt val av biograf? 
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Vad vill Du se mer av vid ett biobesök? (procent av populationen som visat intresse för) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar 

”Hur ser framtiden ut? – Förhållandevis ljus med tanke på renodlingen. Hur ska ni organisera 

bolaget? – Vi blir en upmarket-kedja som satsar på filmer som Brokeback Mountain, The 

Queen och I walk the line. Filmer som har en relativt stor publik.”88 

                                                 
88 Resumé, 07-05-22 
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4.4 Förutsättningar för positionering 

4.4.1 Astorias nuvarande varumärkesstyrka 

Intervjuer 

Angående Astorias image sedan starten 

”Imagen har nog varit densamma. Men den har ändå varit otydlig, kanske tydligast för oss 

som jobbat med det här och vad vi måste bli bättre på det är att kommunicera det här”89 

 

Angående likheter mellan Astorias och SF:s repertoar 

”Absolut, som kedja har det varit svårt men för enskilda biografer som Victoria och Grand där 

har vi lyckats bättre, på enskilda biografer, det måste vi lyfta upp och lyckas bättre för på hela 

kedjan”90 

 

Enkätundersökning 

Hur väl stämmer dessa värdeord överens med din bild av Astoria Cinemas? 
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89 Bilaga 4 Astoria Cinemas 
90 Bilaga 4 Astoria Cinemas 
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4.4.2 Förutsättningar att förstärka image 

Intervjuer 

Angående kunders syn på Astoria 

”Vad vi är duktiga på och vad filmintresserade och filmkunniga anser att vi är bra på det är ju 

en smalare typ av film, det som lite tråkigt kan kallas kvalitetsfilm eller i värsta tänkbara 

exempel kan kallas smalare film vilket det inte alls behöver vara. Men det är inte Pirates of 

the Caribbean det är Babel, det är den typen av repertoar som vi är duktiga på. Det är en lite 

annan kundkrets, det är lite äldre, det är lite mer kvinnor och det är definitivt 

storstadsorienterat”91 

 

Angående Astorias image sedan starten 

”Det kommer fortfarande att vara oerhört mycket människor som inte bryr sig om vilken 

anläggning man går till utan man är intresserad av filmen, men i den mån vi kan nå ut till folk 

och få dem att göra ett aktivt val så kommer det handla om att vi är ett vuxnare alternativ till 

SF, mindre popcornorienterat, mindre hetsig stämning, men kanske också till viss del lite 

smalare repertoar vilket i och för sig beror på hur man ser det, vi tycker att det är en bredare 

repertoar men det är en annan sak. Det här är ingen kritik mot SF och deras affärsidé utan den 

är ju alldeles strålande men ibland vill man gå på Cajsa Warg och handla i ostdisken och 

ibland vill man gå på ICA Maxi och frossa i utbudet”92 

 

”Ja det stämmer (att Astoria vill förstärka den ursprungliga imagen) och där ingår väldigt 

mycket flera olika koncept, vi är en mindre kedja och är i och med det också mer 

lättmanövrerad”93 

 

”Grand på Sveavägen och Astoria ute i Sickla är de två anläggningar som bäst representerar, 

om vi bara tittar visuellt sett, det som är Astoria och som vi behöver gå ännu mer emot och 

det som är den visuella bilden som också skiljer från SF. Lite mer lounge, det ska finnas en 

möjlighet att ta en drink i foajén, lite softare. Det är totalt förbjudet med röd tung sammet och 

gulddetaljer på våra biografer, vi vill ha lätta svarta tyger och grönt. Där finns det en väldigt 

tydlig visuell skillnad för Sandrew Metronome gjorde på sin tid allt för att vara förvillande 

likt SF bio. Medvetet alltså, man tyckte att det var en del av affärsidén, det var det folk ville 

                                                 
91 Bilaga 4 Astoria Cinemas 
92 ibid.. 
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ha när de gick på bio. Vi väljer att gå en annan väg och vi väljer att presentera en miljö som 

skiljer sig mot SF trots att det fortfarande är biografer. Det andra är repertoarmässigt, vi 

kommer med stor sannolikhet vara lite tuffare när vi väljer repertoar för idag så är det väldigt 

blandat med samma filmer. Vi kommer helt enkelt att säga nej till en del så kallade storfilmer 

därför att vi tycker att det kommer att påverka helheten på lång sikt mindre bra”94 

 

4.5 Förutsättningar för Astorias ökade förhandlingsstyrka 

4.5.1 Leverantörers beroende av Astoria 

Artiklar 

”De här jättefilmerna har blivit nödvändiga för de stora filmbolagens överlevnad. Det är där 

de riktigt stora vinsterna kan kammas in. Men i USA har konceptfilmerna också börjat ses 

som ett hot mot biomarknaden. Förr gick publiken på andra filmer när biljetterna till en 

storsäljare var slut. I dag går storfilmerna upp på så många biografer samtidigt att risken att 

bli utan biljett är liten. Men den som vill se något annat får mindre att välja på.”95 

 

Intervjuer 

Syn på nischade biografer 

”Ja det (nischar biografer) gör man ju redan, t ex. Sture som visar smalare film, mer 

kvalitetsfilm och mycket franskt”96 

 

Angående monopol på biografmarknaden 

”Absolut, det (monopol på biografmarknaden) gynnar ingen. Det gynnar inte ens SF. Jag tror 

inte ens SF vill att det ska vara ett monopol. De har försökt köpa Astoria men de har sagt att 

de vill rädda biografnäringen”97 

 

”SF.s monopol är inte önskvärt för Buena Vista”98 

 

                                                                                                                                                         
93 ibid.. 
94 ibid.. 
95 Dagens Nyheter, 07-05-22 
96 Bilaga 1 UIP 
97 ibid.. 
98 Bilaga 3 Buena Vista 
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”Ja absolut det vore ju det bästa, det märks ju i alla förhandlingar. Vi blir ju mer beroende, de 

sitter ju framförallt på releasedatumen för filmerna, tidigare var det ju lite av en terrorbalans 

mellan Astoria och SF. Idag så är det ju SF, ska man ut brett så är det ju via SF. De sitter ju på 

en ökad position.”99 

 

Angående SF’s maktposition 

”Det (bestämma villkoren) kan de göra redan idag även fast Astoria finns kvar, men de har så 

liten marknadsandel. Idag kan SF diktera på ett helt annat sätt än tidigare gentemot oss, de 

kan bestämma datum vilka filmer som ska släppas. (…) Förut kunde vi säga att vi kunde 

erbjuda SF en film eller att vi diskuterade och kunde de inte det datumet då kunde vi flytta 

filmen till Astoria men idag är ju det svårare”100 

 

”Den (UIP:s förhandlingsstyrka) försvagades den dagen Astoria började få problem, den 

dagen SF köpte upp landsortsbiograferna från Astoria. Då försämrades den. Det är en väldigt 

markant skillnad. De säger de inte rakt ut men de märker vi i våra förhandlingar, vi får helt 

enkelt igenom sämre villkor än tidigare”101 

”Vi blir ju mer beroende, de sitter ju framförallt på releasedatumen för filmerna, tidigare var 

det ju lite av en terrorbalans mellan Astoria och SF. Idag så är det ju SF, ska man ut brett så är 

det ju via SF. De sitter ju på en ökad position”102 

 

”…SF sitter ju på landsorten/universitetsorter och de säger att ni måste lägga filmen hos oss, 

som huvudkedja, vi vill att det ska löna sig, och då ni kommer ut i landsorten också, så lägg 

hela spelningen hos oss istället säger SF. På det sättet de blockerar ibland att de bättre 

filmerna läggs hos Astoria, för vi vill ju komma ut till de största städerna”103 

 

”Astoria är nu en obetydlig aktör, en bland alla andra”104 

 

”Sen när Astoria köpte Sandrewbiograferna så stod plötsligt filmägarna inför samma gamla 

verklighet som de gjort hela tiden alltså att det är att den enskilda titeln som räknas och inte 

                                                 
99 Bilaga 2 Sandrew Metronome 
100 Bilaga 1 UIP 
101 ibid.. 
102 Bilaga 2 Sandrew Metronome 
103 ibid. 
104 Bilaga 3 Buena Vista 
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något långsiktigt tänkande. Vilket naturligtvis är beklagligt och det beklagar ju även 

filmleverantörerna, ”of the record” så att säga, de tittar på ekonomin kring den enskilda titeln 

och hur de ska lyckas bäst med den här”105 

 

”Det finns ju ett ohälsosamt förhållande ur ett företagsekonomiskt perspektiv i branschen. 

Man upplever att det här är oerhört svårt. Man hade ju en chans att göra något åt det här som 

distributörerna inte tog, och det här säger jag inte med bitterhet utan konstaterar en sanning i 

det. De kunde väl helt enkelt inte ta den möjligheten heller, de har inte den andningsfriheten 

och de agerar nog inte riktigt så långsiktigt heller”106 

 

Angående differentiering av affärserbjudandet med biografer 

”De skulle kunna ha en skräcksalong, en action med rörliga stolar. Det finns jättemycket att 

göra här har ju biografägarna, enligt mitt tycke som inte har jobbat i den här branschen hela 

tiden, varit statiska hela tiden att det är den stora duken och ljudanläggningen som varit 

attraktionen men det finns ju så mycket att göra runtomkring och det är det jag tror det måste 

till. Nu har ju mediakartan ritats om så det måste bli en ännu större upplevelse att gå på 

bio”107 

 

Angående samarbete med Astoria för att skapa en nischning 

”Absolut hjälper vi gärna till med det (nischning). Skulle vi se att Astoria går bra på nischad 

film vore vi dumma om vi inte levererade det till dem, mer än kanske till SF”108 

 

”Men nu måste de ha all stor film också, eller de flesta stora filmerna, för att kunna överleva 

annars kommer det inte gå för dem. Att distributörerna fortsätter levererar de här stora 

filmerna till Astoria. Även om Astoria skulle bli en nischad biografkedja så behöver de som 

sagt få de här filmerna”109 

 

”Ja alla möjligheter finns”110  

 

                                                 
105 Bilaga 4 Astoria Cinemas 
106 Bilaga 4 Astoria Cinemas 
107 Bilaga 2 Sandrew Metronome 
108 Bilaga 1 UIP 
109 ibid. 
110 Bilaga 2 Sandrew Metronome 
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”…vi har väldigt flexibla diskussioner kring varje film. Vi har investerat i filmen egentligen 

och marknadsföringen runtomkring. De har ju mer långsiktiga investeringar i salongerna och 

vi går ju hand i hand så det blir ju en sån diskussion”111 

 

4.5.2 Förutsättningar för Astorias differentiering av kunderbjudandet 

Denna faktor är en sammanvägning av punkt 4.2 där empirin för ”förutsättningar för Astorias 

differentiering av kunderbjudandet” presenteras.  

 

4.6 Förutsättningar för värdeskapande samproduktion 

4.6.1 Leverantörernas benägenhet till samarbete med Astoria 

Intervjuer 

Angående differentiering av affärserbjudandet med biografer 

”De skulle kunna ha en skräcksalong, en action med rörliga stolar. Det finns jättemycket att 

göra här har ju biografägarna, enligt mitt tycke som inte har jobbat i den här branschen hela 

tiden, varit statiska hela tiden att det är den stora duken och ljudanläggningen som varit 

attraktionen men det finns ju så mycket att göra runtomkring och det är det jag tror det måste 

till. Nu har ju mediakartan ritats om så det måste bli en ännu större upplevelse att gå på 

bio”112 

 

Angående samarbete med Astoria för att skapa en nischning 

”Absolut hjälper vi gärna till med det (nischning). Skulle vi se att Astoria går bra på nischad 

film vore vi dumma om vi inte levererade det till dem, mer än kanske till SF”113 

 

”Men nu måste de ha all stor film också, eller de flesta stora filmerna, för att kunna överleva 

annars kommer det inte gå för dem. Att distributörerna fortsätter levererar de här stora 

filmerna till Astoria. Även om Astoria skulle bli en nischad biografkedja så behöver de som 

sagt få de här filmerna”114 

 

                                                 
111 ibid. 
112 Bilaga 2 Sandrew Metronome 
113 Bilaga 1 UIP 
114 ibid. 
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”Ja alla möjligheter finns”115 

 

”…vi har väldigt flexibla diskussioner kring varje film. Vi har investerat i filmen egentligen 

och marknadsföringen runtomkring. De har ju mer långsiktiga investeringar i salongerna och 

vi går ju hand i hand så det blir ju en sån diskussion”116 

 

”Sen när Astoria köpte Sandrewbiograferna så stod plötsligt filmägarna inför samma gamla 

verklighet som de gjort hela tiden alltså att det är att den enskilda titeln som räknas och inte 

något långsiktigt tänkande. Vilket naturligtvis är beklagligt och det beklagar ju även 

filmleverantörerna, ”of the record” så att säga, de tittar på ekonomin kring den enskilda titeln 

och hur de ska lyckas bäst med den här”117  

4.6.2 Förutsättningar för differentiering av kunderbjudandet och 
förutsättningar att skapa kundlojalitet 

Denna faktor är en sammanvägning av förutsättningar för differentiering av kunderbjudandet 

och förutsättningar att skapa kundlojalitet vilkas empiri presenteras i punkt 4.2 och 4.3.

                                                 
115 Bilaga 2 Sandrew Metronome 
116 ibid. 
117 Bilaga 4 Astoria Cinemas 
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5 Analys 

I kapitlet analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen vilket ligger till grund för 

resultatkapitlet. 

 

5.1 Förutsättningar för differentiering av kunderbjudandet 

5.1.1 Förutsättningar för differentiering genom filmutbud 

Nästan 30 procent (29,7 procent) av populationen var intresserade av mer udda titlar/små 

produktioner. Detta tyder på att det finns ett utrymme på marknaden att fylla ut. Dagens utbud 

av filmer på bio är helt enkelt inte tillräckligt för att tillfredsställa kunderna på marknaden. 

Detta är således en indikator på att det finns utrymme för smalare film på bio. Därutöver är 

biografens filmutbud det som mest avgör vilken biograf en kund väljer (4,56 av 5). Detta 

tyder på att biografernas huvudprodukt – film är det som påverkar kunderna mest då det 

differentieras. 

 

SF:s satsning på Bergakungen i Göteborg är något som försvårar en produktdifferentiering 

från Astorias sida. De smalare filmerna och independentproduktionerna som SF tänkt visa på 

Bergakungen innebär att Astoria får en svårare uppgift i att visa film som inte SF visar då SF 

redan i dagsläget är ledande på att visa storproduktioner. Magnus Grankvist på Sandrew 

Metronome tror att SF kommer att fortsätta ha stor bredd på sin filmrepertoar och att Astorias 

öde till stor del beror på ”om de vill låta dem leva, vara kvar i sin nisch”. 

 

Därutöver försvåras en satsning på en differentierad filmrepertoar av det faktum att de stora 

filmerna är de som lockar mest publik och därmed är mest inkomstbringande. Det tycks finnas 

en enighet i att ett nischat filmutbud inte är tillräckligt för att få en stor biografkedja att gå 

runt. Dennis Dahlin från UIP menar att ”Även om Astoria skulle bli en nischad biografkedja 

så behöver de som sagt få de här filmerna” och Magnus Granquist på Sandrew Metronome 

menar: ”Det gäller ju att få de stora filmerna, det går aldrig att dra runt en stor kedja på up-

market-film” Detta har även påpekats av Astorias VD, Mattias Norborg. Med en ny mindre 

organisation är dock möjligheterna större för Astoria att klara sig på nischad film. 
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Med detta som underlag betraktas Astorias förutsättningar för att differentiera sig genom sitt 

filmutbud som medelgoda. Det finns ett tydligt behov från kunders sida att tillgodose 

samtidigt som omvärldsfaktorerna och speciellt SF:s agerande kan utgöra ett stort hinder. 

 

5.1.2 Förutsättningar för differentiering genom kringerbjudanden 

Även om filmutbudet i enkätundersökningen visat sig vara det absolut viktigaste för en 

biobesökare kan det tydligt urskiljas att hur filmvisningen är förpackad har stor betydelse för 

de flesta. Vad som ansågs som viktigast var minskningen av störande moment runt 

filmvisningen. Detta kan kopplas till de målgrupper som besöker en biograf. Det är inte ett 

främmande antagande att en äldre publik skulle medföra en lugnare stämning. (hänvisa till 

Astoria). Därutöver har respondenterna visat stort intresse för café/bar/restaurang vilket vid en 

ordentlig satsning skulle innebära en ordentlig expansion av kunderbjudandet. 

Detta tillsammans med intresset för andra kringerbjudanden visar att det finns stort utrymme 

för biograferna att utveckla och expandera sina kunderbjudanden.  

 

Även här blir SF:s agerande avgörande för huruvida Astoria kan skapa kringerbjudanden som 

är unika eller inte. De har redan nu satsningar i Göteborg på biografer där det visas smalare 

film och filmklassiker, skulle SF välja att fortsätta denna satsning i de orter där Astoria är 

verksamma uppstår ett reellt hot mot Astorias verksamhet då SF har den ekonomiska 

kapaciteten att driva nischade salonger utan vinst. Motivet i detta skulle vara att manövrera 

bort Astoria från det som skall vara deras egna gebit.     

 

Vad gäller filmdistributörerna ser de inte nischning av biografer som en främmande idé. 

Magnus Granquist på Sandrew Metronome menar att det finns väldigt mycket att göra 

runtomkring biobesöket och ser möjligheter i skräck- eller actionsalonger med rörliga stolar. 

Han menar att biografägarna ”varit statiska hela tiden att det är den stora duken och 

ljudanläggningen som varit attraktionen…” vilket även kan ses som en skev satsning med 

utgångspunkt från enkätundersökningen där ”högre teknisk prestanda” var det alternativ som 

de tillfrågade minst efterlyste. Både UIP och Sandrew Metronome är även öppna för 

möjligheterna till utökat samarbete vid en större nischning från Astorias sida.  

 

Trots hot från likartade satsningar på kringerbjudanden från SF:s sida betraktas ändå 

möjligheterna till en differentiering genom dessa erbjudanden som goda. Detta då det finns ett 
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tydligt intresse från biobesökarnas sida samtidigt som distributörerna är öppna för 

möjligheterna till samarbete kring detta. 

 

5.1.3 Utfall 

Medelgoda förutsättningar för Astoria att differentiera sig genom filmutbud samtidigt som 

förutsättningarna för differentiering  genom kringerbjudanden är höga innebär att att Astorias 

förutsättningar för differentiering sammantaget tolkas som goda. 
 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Förutsättningar att skapa kundlojalitet 

5.2.1 Förutsättningar att involvera kunder 

Genom den undersökning som genomfördes kan respondenternas attityder och vad de tycker 

och tänker fångas upp för vidare tolkning. Av undersökningen kunde det utläsas att närhet var 

en starkt bidragande faktor vid val av biograf, detta kombinerat med ett bra filmutbud och en 

god atmosfär avgör oftast valet av biograf. Endast 20% önskade mer kringinformation vilket 

kan jämföras med komfort som dubbelt så många ville se mer av vid ett biobesök. Trots detta 

relativt låga antal så är det ändå var femte person som önskar mer information utöver 

kärnprodukten vilket dock tolkas som ett tecken på att det finns vissa möjligheter att involvera 

kunder i större utsträckning. Då en biografbesökare vill ta del av mer information vid sitt 

besök så engagerar sig därmed besökaren och blir på så sätt involverad i konsumtionen.  

Förutsättningar för differentiering genom 

filmutbud 
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Därutöver betyder intresset för restaurang/bar/café, vilket 47% ville se mer av, att kunder är 

villiga att spendera mer tid än själva filmvisningen i biografen. Många respondenter ser 

således biobesöket som en upplevelse vilken inte nödvändigtvis behöver begränsas till en 

filmvisning. Detta innebär en ytterligare möjlighet att involvera kunder i ett helhetskoncept. 

Då det finns intresse hos vissa biobesökare att ta del av mer information samtidigt som nästan 

hälften av respondenterna vill att biobesöket ska omfatta en större upplevelse anses 

förutsättningarna för att involvera kunder vara goda. 

 

5.2.2 Förutsättningar för att skapa kundtillfredsställelse 

Ur enkätundersökningen kan utläsas att det flest är intresserade av är en lugnare miljö (ca 

53%). Då medelåldern hos respondenterna låg på 25 år så betyder det att den något vuxnare 

publiken, dvs. efter tonåren, vill njuta filmen i en mer avslappnad miljö. Då biobesökarna i 

hög grad påverkar varandra utgör de således en väsentlig del av en biografs erbjudande. 

Genom att hitta rätt segment kan Astoria därför ytterligare anpassa sitt kunderbjudande. 

En annan möjlighet till anpassa affärserbjudandet till kunderna kan ses i det intresse som finns 

hos respondenterna för mindre produktioner (ca 30%). Med större kännedom om vilka filmer 

som är åtråvärda för kunderna skapas också större möjligheter till ett erbjudande som är 

anpassat efter kunders specifika ändamål. Att Astoria tagit steget att bli mer småskaligt ökar 

också möjligheterna till en sådan anpassning. När det inte finns en bred massa att 

tillfredsställa ökar möjligheterna att uppmärksamma behoven hos mer specifika segment. 

Ytterligare är differentieringen i stort en viktig faktor för huruvida kunders specifika 

önskemål och behov kan uppfyllas eller inte. Eftersom det även visats finnas goda möjligheter 

till differentiering är förutsättningarna för att skapa kundtillfredsställelse sammantaget goda. 

 

5.2.3 Utfall 

Goda förutsättningar att skapa kundtillfredsställelse kombinerat med goda förutsättningar att 

involvera kunder innebär att Astoria har mycket goda förutsättningar att skapa kundlojalitet. 
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  Förutsättningar att involvera kunder. 
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5.3 Förutsättningar för positionering 

5.3.1 Astorias nuvarande varumärkesstyrka 

Enligt den enkätundersökning som genomfördes har Astoria problem med sitt varumärke, 

Astoria har funnits i två år och då undersökningen genomfördes i Stockholm var det väldigt få 

som fann att Astoria hade ett starkt varumärke. Nästan 20 procent av de tillfrågade gav 

Astoria det lägsta värdet på en skala ett till fem vilket är ett tecken på att många har väldigt 

dålig kännedom om företaget. 

 
Den image som Astoria ville förmedla från början var av en kedja där biobesöket inte bara var 

en upplevelse av filmen utan att allt runtomkring biobesöket skulle ge en upplevelse. De ville 

från början erbjuda ett alternativ till SF i form av ett mer kvalitativt filmutbud och biograferna 

blev designade, av Stockholm Design Lab och Teark, för att skapa en helhetskänsla kring 

biobesöket. Deras satsningar hjälpte dock inte från början och de gick med förlust. Inte ens 

smal film gavs ett högt värde, vilket får anses var misslyckat då det var med hjälp av detta 

Astoria skulle differentiera sig. Vid undersökningen så framkom det att de heller inte lyckats 

förmedla det de förutsatt sig att göra då de flesta respondenter gav Astoria ett medelbetyg 

gällande deras värdeord. Samtidigt som samtliga värdeord hamnade runt mitten hade de 

inbördes höga standardavvikelser vilket indikerar på en mycket liten enighet gällande 

respondenternas svar. Detta resulterade i att det i en signifikansanalys heller inte gick att 
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urskilja några signifikanta skillnader mellan de olika medelvärdena. Astoria har således en 

mycket otydligt positionerat varumärke i dagsläget. 

 

De förluster som Astoria dragits med och som också lett till försäljningar av biografbeståndet 

har inte påverkat Astorias varumärke i någon positiv riktning. Som Buena Vista sa; de är nu 

en bland alla andra. Sammantaget anses Astorias varumärkesstyrka vara svag. 

 

5.3.2 Förutsättningar att förstärka image  

Eftersom Astoria i dagsläget har ett så pass svagt positionerat varumärke är risken liten att 

differentieringen ska motsäga imagen vilket leder till en förvirrad positionering. Fördelarna 

med att ha ett starkt etablerat varumärke med en tydlig image är att det krävs mindre resurser 

att bibehålla denna än att bygga upp och etablera ett varumärke. En ny möjlighet att skapa en 

tydligare image är genom att en större differentiering kan göras i och med Astorias senaste 

utförsäljning som gjort biografkedjan än mer småskalig. Att kunna erbjuda ett nischat 

filmutbud ses i den här uppsatsen som ett en bra förutsättning till att bygga upp en stark image 

med en tydlig positionering. I detta avseende kommer Astoria ha en fördel gentemot SF som 

inte kan nischa sitt filmutbud på samma sätt. Sammantaget har Astoria goda möjligheter att 

positionera sig på ett tydligt sätt. 

 

5.3.3 Utfall 

Astoria har i dagsläget ett svagt varumärke samtidigt som förutsättningarna att förstärka 

imagen är goda. Detta innebär att Astorias förutsättningar för positionering är medelgoda. 
 

  Astorias nuvarande varumärkesstyrka 
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5.4 Förutsättningar för kundens ökade förhandlingsstyrka 

5.4.1 Leverantörers beroende av Astoria 

Biografmarknaden utvecklas mot ett monopol i dagsläget, Astorias marknadsandel har 

successivt minskat och SF:s har ökat. Utvecklingen rör sig mot att det blir allt färre filmer 

som kommer att visas på bio och att de filmer som visas kommer att få en kortare speltid. 

Denna utveckling sker inte bara i Sverige utan är en tendens även internationellt sett som 

framgår av artikeln i DN den 22 maj-07. 

 

När den tidigare marknadsutmanaren höll på att gå under fick leverantörerna upp ögonen för 

att hotet om monopol var stundande vilket ledde till att Sandrews kunde få filmer som tidigare 

bara SF fick enligt en artikel hos TT 5 mars-05. Detta är ett tecken på det som alla 

leverantörer, i vår undersökning, är eniga om att ett monopol på den svenska 

biografmarknaden inte är önskvärt. 

 

Tidigare kunde leverantörerna i förhandlingar av film med SF använda Astoria som ett medel 

i förhandlingar när de diskuterade avtalen (UIP). Detta går inte längre när Astoria inte har en 

rikstäckande biografkedja att erbjuda leverantörerna. Då Astoria endast har kvar biografer i de 

tre största städerna minskar deras förhandlingsstyrka gentemot leverantörer. Idag kan SF 

diktera villkoren mot leverantörerna på ett helt annat sätt än tidigare (UIP), de kan bland annat 

bestämma över releasedatum och i vilken utsträckning filmen ska visas. Deras position har 

ökat alltefter Astorias situation har försvårats (Sandrew Metronome). 

 

Enligt Sandrew Metronome så kan SF använda argumentet att de når ut till alla storstäder med 

de största filmerna vilket leverantörerna är väldigt beroende av. På det sättet blockerar också 

SF leverantörerna att leverera vissa filmer till Astoria (Sandrew Metronome).  

 

Buena Vista drar det hela så pass långt att de nu kallar Astoria ”en obetydlig aktör”, för dem 

så är de nu en marknadsutmanare bland alla andra.(Buena Vista) Detta är en negativ 

utveckling för Astoria och deras förhandlingsstyrka i form av köpare blir sämre då 

leverantören inte har samma beroendeförhållande av Astoria som de har av SF. 
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Enligt Astoria finns det heller inte någon långsiktighet i branschen, de menar på att 

leverantörerna alltid tittar på den enskilda titeln och hur den skall kunna ge maximal 

avkastning, därav levererar de också till SF där filmerna ges störst potential till maximal 

avkastning. (Astoria) Den styrka för Astoria som skulle kunna finnas av att leverantörerna är 

beroende att det finns kvar en marknadsutmanare är därmed inte stor.  

 

I nuläget är leverantörerna i mycket lite beroende av Astoria medan de i stor grad är beroende 

av SF som mer och mer närmat sig en monopolställning. 

 

5.4.2 Förutsättningar för Astorias differentiering av kunderbjudandet 

Ett utökat samarbete mellan leverantörer och Astoria skulle kunna påverka deras beroende 

positivt då de skulle utveckla ett slags beroendeförhållande och enligt både Sandrews och UIP 

så skulle ett sådant samarbete vara möjligt ifall t ex. Astoria skulle bli marknadsledare på just 

nischad film. UIP menar på att de skulle vara dumma ifall de inte levererade sådan film till 

Astoria ifall de var duktiga på det. För att detta ska kunna utvecklas krävs dock att Astoria 

utvecklas och differentieras. I enlighet med 5.1 är Astorias förutsättningar för differentiering 

av kunderbjudandet goda. 

 

5.3.3 Utfall 

Samtidigt som Astoria har ett skevt beroendeförhållande till leverantörerna där Astoria är 

beroende av leverantörerna medan leverantörerna i liten grad är beroende av Astoria, innebär 

de goda förutsättningarna till differentiering ändå att Astorias förutsättningar för ökad 

förhandlingsstyrka är medelgoda. 
  Leverantörers beroende av Astoria 
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för värdeskapande samproduktion 

5.5.1 Leverantörernas benägenhet till samarbete med Astoria 

Leverantörernas samarbete med Astoria kan främst ske genom fördelaktigare filmavtal. 

Eftergifter endast från leverantörernas sida är dock orimligt och kan knappast räknas som ett 

samarbete. För att Astoria ska kunna göra någonting åt de relationer som i dagsläget existerar 

mellan dem och filmdistributörerna krävs någon sorts förändring, d.v.s. en motprestation från 

Astorias sida. Magnus Granquist menar att biografkedjorna varit statiska och att det finns 

mycket att göra för att förstärka upplevelsen med biobesöket. Därutöver menar han att det 

finns en flexibilitet från Sandrew Metronomes sida vilket gör dem öppna för möjligheter till 

samarbete med Astoria kring detta. Dennis Dahlin från UIP verkar dela den uppfattning som 

finns hos Sandrew Metronome: ”Absolut hjälper vi gärna till med det (nischning). Skulle vi se 

att Astoria går bra på nischad film vore vi dumma om vi inte levererade det till dem, mer än 

kanske till SF”.  

Enligt Jonny Jergander finns det dock en kortsiktig syn bland filmdistributörerna där det ofta 

är ekonomin kring den enskilda titeln som räknas. Detta synsätt kan även urskiljas från 

intervjun med Joakim Hoffman från Buena Vista som menar att Astoria i och med de 

minskade marknadsandelarna blivit en obetydlig aktör. 

Samtidigt som det finns en öppenhet för diskussioner kring samarbete mellan Astoria och 

filmdistributörer finns en tendens till att endast se kortsiktiga resultat vilket gör att 

leverantörernas benägenhet till samarbete med Astoria tolkas som medelstor. 

 

5.5.2 Grad av uppfyllande av faktorerna kundlojalitet och differentiering 

Astorias förutsättningar för differentiering är goda samtidigt som företaget har mycket goda 

förutsättningar att skapa kundlojalitet. Sammantaget innebär detta att de övriga faktorerna i 

hög grad är uppfyllda. 

 

5.5.3 Utfall 

En medelstor benägenhet till samarbete från filmdistributörernas sida samtidigt som de övriga 

faktorerna i hög grad är uppfyllda betyder att förutsättningarna för värdeskapande 

samproduktion är goda. 
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  Leverantörers benägenhet till samarbete 
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6 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet för uppsatsen att redovisas med utgångspunkt från analysen. 

Med resultatet besvaras syftet som är att genom en fallstudie av Astoria Cinemas analysera 

och utvärdera företagets förutsättningar för att kunna skapa tillväxt 

 

 

Ur analysen har framkommit att det finns ett intresse bland biobesökare av ett bredare 

filmutbud och fler udda titlar/små produktioner vilket är positivt för Astorias möjligheter att 

differentiera sig genom sitt filmutbud. Vad som talar emot denna sorts differentiering är dels 

SF:s satsningar på smalare film och att de stora produktionerna är nödvändiga kassakor och 

detta innebär att förutsättningarna för differentiering genom filmutbud är medelgoda. 

Vidare har även framkommit att det finns ett tydligt intresse bland biobesökarna för 

kringerbjudanden där det speciellt handlade om en lugnare miljö samt möjligheten till 

servering. Detta är positivt för möjligheterna till differentiering genom kringerbjudanden, men 

även här finns hot från SF angående likartade satsningar vilket kan hämma framgångarna med 

en sådan differentiering. Det finns dock en positiv syn från filmdistributörernas sida på en 

nischning från Astorias sida där det finns möjligheter till samarbete vilket gör att 

förutsättningarna för differentiering genom kringerbjudanden blir goda och de totala 

förutsättningarna för differentiering sammantaget räknas som goda. 

 

Att det går att hitta ett intresse från biobesökarnas sida av en utökad bioupplevelse där kunden 

spenderar mer tid på biografens faciliteter samtidigt som kunden även är intresserad av mer 

information betyder att förutsättningarna för att involvera kunder är goda. Därutöver ses även 

goda möjligheter till att kundanpassa Astorias affärserbjudande då det finns en tydligare nisch 

och en tydligare målgrupp. Detta innebär att förutsättningarna för att skapa kundlojalitet är 

mycket goda. 

 

Enigheten bland respondenterna kring vilka värdeord Astoria stod för visade sig vara mycket 

liten eller obefintlig. Då Astoria misslyckats med positioneringen och få personer har 

kännedom kring varumärket betraktas den nuvarande varumärkesstyrkan som svag. Däremot 

har det gått att urskilja goda förutsättningar för förstärkt image genom en mindre organisation 

som är mer nischad. Förutsättningarna för positionering av Astorias varumärke har utifrån 

detta betraktats som medelgoda. 
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Att den svenska biografmarknaden i dagsläget praktiskt taget präglas av ett monopol som 

utgörs av SF har orsakat skeva beroendeförhållanden där filmdistributörer har ett stort 

beroende av denna enda stora aktör. I motsats har filmdistributörerna ett litet beroende av 

Astoria i och med den allt mindre aktör som företaget utgör på biografmarknaden. Att 

Astorias förutsättningar för differentiering däremot är goda innebär att förutsättningarna för 

ökad förhandlingskraft är medelgoda. 

 

Filmdistributörerna har visat en öppenhet för diskussion kring samarbete med Astoria vid en 

eventuell nischning från biografkedjans del. Detta är ett positivt tecken för 

filmdistributörernas vilja till samarbete med Astoria, men samtidigt har filmdistributörerna 

kännetecknats av ett tänkande där kortsiktig vinst har varit i fokus vilket gör att 

leverantörernas benägenhet till samarbete med Astoria räknas som medelstor. Med goda 

förutsättningar för differentiering och mycket goda förutsättningar för att skapa kundlojalitet 

blir förutsättningarna för värdeskapande samproduktion sammantaget goda.  

 

Ur ovan redovisade resultat kan utläsas att det finns goda förutsättningar för flertalet faktorer. 

Astoria har god möjlighet att skapa ett differentierat affärserbjudande vilket leder till en mer 

specifik målgrupp. Tydligare positionering är också möjligt vilket leder till en starkare image. 

Därutöver finns goda förutsättningar att skapa kundlojalitet som är viktigt för långsiktig 

överlevnad. Det finns även förutsättningar för förbättrad förhandlingskraft som kan orsaka 

bättre lönsamhet i avtalen med filmdistributörer. Slutligen är även förutsättningarna för 

värdeskapande samproduktion goda vilket är en viktig förutsättning för huruvida 

filmdistributörer intresserar sig för Astorias kunder. Utifrån detta utläses klara förutsättningar 

för Astoria att kunna skapa tillväxt.  
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7 Slutsats 
I slutsatsen besvaras uppsatsens problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för att en 

marknadsutmanare på en biografmarknad ska kunna skapa tillväxt? 

 

 

Vad som tydligast framgått av den här undersökningen är betydelsen av att inte se ett 

biobesök som en isolerad företeelse. Vad som är viktigt för biografkedjor och speciellt 

marknadsutmanare är att ta till vara på den totala potential som finns i ett biobesök. Det 

handlar således om att se på biobesöket som en huvudingrediens i en större upplevelse. 

Förutom hur filmen visas med ljud, bild och komfort finns ett intresse från biobesökarna av 

att förlänga upplevelsen genom restaurang- café- eller barbesök. Här finns således möjligheter 

för biografkedjorna att förmedla denna förlängning av affärserbjudandet och ytterligare 

involvera kunder i ett affärskoncept. 

 

Differentiering kan självfallet även göras utifrån huvudprodukten, d.v.s. filmvisning i 

biografkedjornas fall. Att som biograf nischa sig på ett speciellt sätt beträffande filmutbudet 

är svårt då stora biografkedjor har svårt att gå runt utan de inkomstbringande 

storproduktionerna. Därför har mindre biografkedjor en större möjlighet till nischning. Utifrån 

detta kan även en ytterligare differentiering komma – genom biobesökarna. Biobesökarna 

påverkas inte bara av biograferna utan även av varandra varpå detta är ett viktigt medel till 

differentiering som större biografkedjor inte har samma möjlighet till. En till fördel som kan 

komma ur det nischade filmutbudet är en tydligare positionering och image. 

 

Vad som även framgår från den här undersökningen är vikten av ett långsiktigt tänkande. 

Eftersom det finns skeva maktförhållanden på biografmarknaden räcker inte 

marknadskrafterna till för att förhindra att ett monopol ska uppstå. För att en svagare 

marknadsutmanare ska kunna skapa tillväxt och överleva är det inte bara nödvändigt att 

differentiera kunderbjudandet för att särskilja sig från marknadsledaren. Det förutsätter även 

att intresset som finns från leverantörernas sida av att en marknad ska ha flera aktörer omsätts 

till ett långsiktigt tänkande där inte bara kortsiktig vinst för enskilda titlar premieras. 

 

Det är dock orimligt att från marknadsutmanarens perspektiv förvänta sig en altruistisk vilja 

från leverantör att hjälpa dem. Marknadsutmanaren måste erbjuda någon sorts motprestation 
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för att relationen till leverantören ska få epitetet samarbete. Motprestationen kan ske i form av 

en nischning som gör marknadsutmanaren till bästa kanalen för vissa segment. I ett sådant 

samarbete är samproduktion möjlig, vilket erbjuder såväl marknadsutmanaren som 

leverantören chansen att skapa värde istället för att distribuera värde.  
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8 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras lärdomar som uppstått genom arbetet med uppsatsen och förslag på 

vidare forskning kring områden som är av intresse för biografbranschen. 

 

8.1 Avslutande tankar 

En insikt som författarna förskansat sig under studiens gång är hur pass lika olika branscher 

kan vara. Oavsett vad kärnerbjudandet är i en bransch kan avtal, beroendeförhållanden och 

konkurrenskrafter se likadana ut beroende på aktörernas storlek och marknadsdominans. Vad 

som dock är relativt unikt för biografmarknaden är det icke-statliga monopolet som innehas 

av SF. Lärdomar om detta är något som kan utnyttjas av andra branscher för att undvika att 

samma skede händer där. En orsak till att detta drabbat just biografmarknaden kan vara de 

stora trösklarna att ta sig in på marknaden vilket lett till få aktörer på marknaden. En annan 

orsak kan vara det kortsiktiga tänkandet från leverantörer där de alldeles för sent upptäckt, 

och i för liten grad intresserat sig för marknadsutmanarens problem – någonting som i hög 

grad kommit att slå tillbaka på dem själva. 

 

8.2 Vidare forskning 

Vidare forskningsmöjligheter ser vi i alternativa lösningar till att råda bot på 

monopolställningen på biografmarknaden. Detta kan ske genom att undersöka 

filmdistributörernas möjligheter att själva slå sig in på biografmarknaden till att utifrån ett 

politiskt perspektiv undersöka huruvida en statlig subventionering är nödvändig.   

 

8.3 Självkritik 

Vi ser att denna undersöknings genomförande har skett på ett adekvat och grundligt sätt. Den 

empiri som är insamlad finner vi relevant för uppsatsen frågeställning och valda teorier känns 

i efterhand väl valda. Den del som känns något otillräcklig är möjligtvis enkätundersökning 

som kunde ha genomförts på fler respondenter och med fler frågor för att få mer information 

om biobesökares preferenser vid biobesök. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 UIP 
 
Intervju med Dennis Dahlin, försäljningschef United International Pictures 7/5  
 
Är ni de enda som distribuerar Universal Pictures, Paramount och Dreamworks filmer i 
Sverige? 
Ja, det stämmer. Hela Europa faktiskt. 
 
Gäller det även DVD och videoförsäljning? 
Nej det gäller endast distribution av biofilmer. 
 
Hur är er syn på biografmarknadens framtid? 
Framtid finns det, folk ser mer film än någonsin. Sen har biografmarknaden tappat. Det gäller 
att få folk att gå bio istället för att se på film på något annat media. Det är det vi har att jobba 
med. Det gäller att övertyga folk om att film är bäst på bio. Det handlar mycket om tid, folk 
måste ta sig tid för att gå på bio. Bekvämlighetsfaktorn, tekniken är viktigt. 
 
På vilket sätt intresserar ni er för kanalerna för att nå slutkonsumenten?  
Man diskuterar mycket kring den digitala lösningen. Det är en jättestor fråga, problemet med 
digitala är kostnaden. Vem som ska stå för kostnaden att sätta in projektorer i biografer. Men 
vi har sagt det att vi levererar när det finns digital utrustning på biograferna. Det har bestämts 
att det ska vara minst 2K vilket är en kvalitetsbeteckning, det är det lägsta man får ha det har 
någonting med skärpan och upplösningen att göra. Det finns endast fyra orter som har 2K 
idag. 
 
Försöker ni samtidigt att hålla er ajour med slutkunderna, biografbesökarna, vad det är 
för trender bland dem? 
Det finns någonting som heter samarbetskommittén som pysslar med det. Där jobbar man 
både biografägare och distributörer ihop så att säga och man kan gå den vägen. Vi går ju inte 
direkt ut på biograferna och frågar men vi har ju diskussioner med biografägare om allt 
möjligt och bland annat det också. Framförallt på våra förhandsvisningar och lite sådant där 
blir det ju så att de får skicka in rapporter på vad publiken tyckte och då får man ju svar om 
filmens kvalité och om filmen överhuvudtaget var bra. 
 
Ser ni någon möjlighet med kundanpassning med biograferna och någon slags 
differentiering mellan biograferna, t ex. att man nischar sig och kanske utvecklar en 
biograf till att bli bästa biografen för actionfilmer? 
Ja det gör man ju redan, t ex. Sture som visar smalare film, mer kvalitetsfilm och mycket 
franskt. 
 
Är det en förutsättning att Astoria får in nytt kapital för att ni ska kunna fortsätta 
leverera film till dem? 
Ja det är en förutsättning, det krävs garantier. 
 
Har ni och andra filmdistributörer ett intresse av att det inte är ett monopol på den 
svenska marknaden? 
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Absolut, det gynnar ingen. Det gynnar inte ens SF. Jag tror inte ens SF vill att det ska vara ett 
monopol. De har försökt köpa Astoria men de har sagt att de vill rädda biografnäringen. Men 
det är mycket politik i det där. Bonnier är ett monopol i sitt företag det är ingen hemlighet 
men pratar du med enskilda personer på SF bio så tror jag inte de är överens om att det är bra 
med monopol. 
 
Kan SF:s maktposition på den svenska marknaden leda till att det inte finns någon 
kamp om filmerna? 
Det kan de göra redan idag även fast Astoria finns kvar, men de har så liten marknadsandel. 
Idag kan SF diktera på ett helt annat sätt än tidigare gentemot oss, de kan bestämma datum 
vilka filmer som ska släppas. Vi kan ha önskemål, det har vi alltid om våra releasedatum men 
kan de inte det datumet då är vi tvungna att flytta på vårt datum. Förut kunde vi säga att vi 
kunde erbjuda SF en film eller att vi diskuterade och kunde de inte det datumet då kunde vi 
flytta filmen till Astoria men idag är ju det svårare. Det kan man ju fortfarande göra men då 
har man ju bara Stockholm, Göteborg och Malmö som man kan visa den i och man kan inte 
visa den i hela landet. Och har man en stor film så vill man att den ska gå ut i hela landet.  
 
Er förhandlingsstyrka har den försvagats mot SF? 
Den försvagades den dagen Astoria började få problem, den dagen SF köpte upp 
landsortsbiograferna från Astoria. Då försämrades den. Det är en väldigt markant skillnad. De 
säger de inte rakt ut men de märker vi i våra förhandlingar, vi får helt enkelt igenom sämre 
villkor än tidigare. 
 
Har ni börjat samarbeta mer och är ni ”snällare” mot Astoria nu? 
UIP har alltid försett Astoria med film, vi är en av de som har gjort de sen de köpte upp 
Sandrews. Det var en del distributörer som inte alls gjorde det. Mattias (VD Astoria) har ju 
skyllt mycket på distributörerna och att han inte fått film. UIP skyller han inte och det är för 
att vi har försett honom med storfilmer. Det har varit våran policy hela vägen. Sen naturligtvis 
vill vi ha betalt för våra filmer och där har vi gått på den nivån vi alltid har gått. Vi har varken 
varit snällare eller elakare. Vi vill ha skäligt betalt för våra produkter. Och det är väl det vi 
idag vi kanske tycker att vi inte får från SF bio i och med att de trycker ju ner.  
 
Ser ni SF som en medpart mer än en motpart? 
Ja fast vi inte har något att säga till om. Om man nu vill uttrycka det på det viset. 
 
Istället för att skapa värde tillsammans och se vad som är bäst för konsumentens så blir 
det mer av en kamp? 
Det är klart att vi jobbar tillsammans för konsumentens bästa självklart gör vi det. När vi väl 
är där så vill vi ju projicera filmen på bästa sätt, nå ut till kunden, marknadsföra filmen till rätt 
personer, alla de bitarna. Men det är ju naturligtvis de villkor som finns i botten, vi ska ju ha 
betalt någonstans i slutändan och där är det ju naturligtvis hårda diskussioner. Men det är ju 
ingenting som konsumenten blir lidande av, men konsumenten kan bli lidande. För om vi inte 
har någonting att sätta emot mot SF idag så till vida att tidigare kunde vi gå till Astoria om vi 
inte var överrens med SF, det kan vi inte idag. Då har vi bara en möjlighet och det är att lyfta 
bort filmen från repertoaren och släppa den på DVD direkt. Har inte hänt ännu, men man vet 
aldrig, kan komma att hända. Om SF blir för tuffa. 
 
Är det en risk ni ser inför framtiden? 
Det kan bli så, hoppas det inte blir så men det är det enda vapnet vi har mot dem. Att inte 
släppa filmen. Då blir det ju biografbesökarna som blir lidande i slutändan. Och det blir han 
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ändå för det kommer att släppas färre filmer, det finns färre biografer, kortare spelperioder på 
filmerna.  
 
Ser ni några möjligheter att själva samarbeta ännu mer med t ex. Astoria för att hitta 
vissa nischningar eller segment och att de blir ledande inom dessa, det är ingen 
möjlighet som ni ser på? 
Man kan ju säga att både Sandrews på sin tid och även Astoria fortfarande har varit mer 
nischade än vad SF har varit, som försöker nå alla. Absolut hjälper vi gärna till med det. 
Skulle vi se att Astoria går bra på nischad film vore vi dumma om vi inte levererade det till 
dem, mer än kanske till SF. 
 
Det blir lite av ett moment 22? 
Absolut. Men nu måste de ha all stor film också, eller de flesta stora filmerna, för att kunna 
överleva annars kommer det inte gå för dem. Att distributörerna fortsätter levererar de här 
stora filmerna till Astoria. Även om Astoria skulle bli en nischad biografkedja så behöver de 
som sagt få de här filmerna. 
 
…(diskussion om filmkopior)… 
 
Är det så att SF och Astoria tävlar om de filmkopior som finns? 
Nej, Stockholm, Göteborg och Malmö har vi alltid gått med båda kedjorna med vad man 
kallar cross-booking, vi har alltid kört biopalatsen med SF som huvudkedja. I landsorten, 
Uppsala och neråt där har man antingen legat på SF eller Astoria. Det finns inte utrymme för 
två kopior på samma ort på två olika biografer om du inte kommer med en Pirates of the 
Caribbean. Men då kommer det in en annan diskussion, om du pratar med SF som huvudkedja 
och talar om att du vill lägga en kopia på Astoria i t ex. Jönköping då kommer det in en annan 
diskussion då pratar du mer om villkor och då vill de inte betala lika mycket för filmen, vilket 
naturligtvis är förståeligt då de förlorar intäkter då filmen går på en konkurrerande kedja. Det 
är ett litet spel i sig självt så att säga. Vilka biografer man ska visa film på på konkurrerande 
orter.  
 
Kommer det här förändras när man börjar visa digitala filmer? 
Det beror på hur tekniken kommer att se ut, idag har du fortfarande en digital fysisk kopia 
som du måste skicka runt. Det är mer lätthanterligt. 
 
Då kommer det inte bli lika stort problem med att förutspå hur stor en film kommer att 
bli? 
Nej inte lika stort. 
 
Är det därför också man premiärvisar filmer senare än t ex. i USA för att se hur filmen 
går först? 
Ja, nu ligger Sverige ganska bra med, bara någon vecka fjorton dagar senare. Men visst är det 
någon film man är osäker på så kan t o m. Sverige vara ett testland för Europa.  
 
Ni vill få folk att förstå att film är bäst på bio, hur ser det ut rent konkret? 
Det är mer biografägarna som gör det i det sammanhanget att de gör sånt, de måste se till att 
folk tycker det är roligt när man väl kommer till biografen det är inte bara att man ser på film, 
det är allting runtomkring, att det finns en viss komfort. Helst skulle man vilja ha det som i 
Danmark att man kan gå och ta sig en drink.  
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Det vi som distributörer gör att ställa upp på såna här grejor som t ex. Lucia movie night, då 
vi ser till att få hit kopior så att man kan förhandsvisa filmer. Det är ett dragplåster. I stort sett 
så att folk tycker det är kul att se film före alla andra. Då har man kanske inte varit på bio på 
väldigt länge och de tycker det är kul och tänker att man borde gå på bio lite oftare. 
 
Tex. Vid lanseringen av Transformers-filmen, kommer ni att göra några events 
tillsammans med biograferna? 
Vi ska försöka hitta några betalda förhandsvisningar för fans men i övrigt så är det bara vanlig 
marknadsföring av filmen.  
 
Samarbetar er marknadsavdelning något tillsammans med SF? 
Ja de har regelbundna träffar, de är våran sak att fronta filmen och SF marknadsför 
biograferna men det är där det sys ihop. 
 
  
 

10.2 Bilaga 2 Sandrew Metronome 

Intervju med Magnus Granquist, försäljningschef Sandrew Metronome. 25/5-07 
 
Vems film distribuerar ni? 
Vi köper in egen film och så gör vi egen film. Och sen är vi då distributör, våra egna titlar och 
så Warner Brothers.  
 
Gäller det även dvd försäljning? 
Nej inte dvdförsäljning, där har de en egen säljorganisation och distributörsroll för. Men på 
biofilmsidan har vi hand om dem. 
 
Tror ni att det kommer kunna skapas en ny slags konkurrenssituation på den svenska 
biografmarknaden? 
Nej jag tror att det är SF som dominerar den här marknaden. Deras marknadsandel var ju förra 
året 58 %, 55 % året innan. Så SF får ju helt klart större dominans sen tidigare.  
 
Hur tror du biotittandet kommer utvecklas i framtiden? 
Det där är ju jättesvårt. Förra året gick det ju upp igen, det droppade ju 20 % under två år efter 
Sagan om Ringen-trilogin då var det ju toppnoteringar. Sen förra året gick det upp igen 4,6 % 
och jag tror att i år så kommer det gå upp igen. Men uppenbarligen ligger biobesöken på 1,7 
per capita. Det kommer nog att ligga ganska konstant där, det kommer en tio storfilmer om 
året, max, fem riktigt starka och sen ytterligare några som drar in pengar och det är ungefär 
lika många besök hela tiden. 
 
Hur bryr ni er om slutkunden, biobesökaren? 
Vi tar del av de undersökningarna som biografägarna gör, de jobbar mer mot slutkund. Vi 
jobbar ju egentligen inte mot slutkund. Det vi göra är att vi fokuserar mer på fokusgrupper 
och bjuder in på testvisningar för målgrupperna för att se vad de tycker om filmer som vi inte 
har releasat än. Vi jobbar inte så mycket med kvantitativa undersökningar. 
 
Ni ser ändå biografen som en kanal för era filmer? 



Södertörns Högskola  2007-12-18 
C-uppsats 
Handledare: Hans Zimmerlund 
 

   Aron Samuelsson 830708-0195 
  Viktor Ögren 831126-0015 72

Ja det är vår viktigaste kanal självklart, alla releaser sker ju i samarbete med biografägarna 
man diskuterar fram lämpligt releasedatum för filmen och försöker enas om en kapacitet som 
känns rimlig för filmen. 
 
Ni sköter all marknadsföring av filmerna? 
Ja hela marknadsföringen, att bygga filmens varumärke det ligger på oss som distributörer. 
 
Samarbetar ni kring något? 
Kring vissa marknadsaktiviteter samarbetar vi. Men det är inte så för alla filmer utan 
huvudansvaret ligger hos distributören. 
 
Ser ni någon möjlighet i att differentiera filmutbudet på specifika biografer? 
Det ligger mer på biografägarna/kedjorna att anpassa sig. De skulle kunna ha en skräcksalong, 
en action med rörliga stolar. Det finns jättemycket att göra här har ju biografägarna, enligt 
mitt tycke som inte har jobbat i den här branschen hela tiden, varit statiska hela tiden att det är 
den stora duken och ljudanläggningen som varit attraktionen men det finns ju så mycket att 
göra runtomkring och det är det jag tror det måste till. Nu har ju mediakartan ritats om så det 
måste bli en ännu större upplevelse att gå på bio. 
 
För ni en dialog om det här? 
Det kommer alltid upp, men det är inget nytt för SF och Astoria att det krävs. De är väl 
medvetna om att de vill förstärka upplevelsen, Astoria gjorde ju ett försök med en 
helhetsupplevelse med en restaurang i entren man kunde ta ett glas vin. Dricka ett glas franskt 
vin ute vid entrén och sen gå in och se en fransk film, lite grand helhetskoncept för kvällen. 
Det ser vi Bergakungen som SF har nere i Göteborg, där är det att restaurangdelen ligger inne 
i, och det finns en VIP-salong för kunder som vill betala lite extra. Då får man sitta i 
skinnfåtöljer och så får de popcorn och läsk. Det där, vi lägger oss ju inte i så mycket vi kan 
ju inte styra i deras fysiska lokaler. 
 
Säg att Astoria skulle vilja satsa på en nischad biograf skulle ni kunna tänka er att 
stödja en sådan satsning med lite mer fördelaktigare avtal? 
Ja alla möjligheter finns 
 
Ni ser det som en öppning? 
Ja absolut, vi har väldigt flexibla diskussioner kring varje film. Vi har investerat i filmen 
egentligen och marknadsföringen runtomkring. De har ju mer långsiktiga investeringar i 
salongerna och vi går ju hand i hand så det blir ju en sån diskussion. 
 
Ser ni fortfarande Astoria som en marknadsutmanare mot SF? 
När Astoria precis tog över från Sandrews så fanns tillräcklig kapacitet att ta hand om de här 
storfilmerna. Med den här nya strukturen kan man inte ta hand om de största filmerna, och de 
gör ju ännu mer skiftning mot den här up-market inriktningen.  
 
De säger de öppet nu också. 
Ja exakt och så var det ju från början också att man skulle satsa, sen vet ju de också redan från 
början att man kan ju inte dra runt en hel biokedja på up-market-film utan du måste ha de 
stora amerikanska blockbusterna.  
 
Nej inte om man vill vara en stor aktör! 
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Nej exakt. De försökte med en mix men det är svårt också när det krävs investeringar 
samtidigt i biograferna. 
 
Undra hur lyckad den där mixen var, SF hade ju nästan samma utbud? 
Ja exakt, det är alldeles för likriktat däremellan. Vi får väl se om det blir ändring på det nu. 
Om du läser SF:s pressrelease från den här affären så säger Jan Bernhardsson (VD SF bio) att 
de fortfarande ska satsa på bredd och djupt. Jag tror fortfarande att de kommer sikta in på en 
up-market del på repertoaren. Förutsättningar för att Astoria ska kunna överleva nu det är ju 
mycket vad SF vill konkurrera, totalattack. Om de vill låta dem leva, vara kvar i sin nisch. 
 
Tar ni in även smalare film från Warner Brothers? 
Ja det gör vi ju, från Sandrews sida så är det ju att vi har Warner som är mer av Blockbuster-
filmerna, sen har vi ju våra egna inköp och de är ju mer av art-filmer. Vi har just nu på 
repertoaren La vie en Rose, The Queen, De andras liv. De filmerna har ju vi haft i vår portfölj, 
i de förhandlingar som vi har fört så har vi tyckt att Astoria har en sån publik på sina biografer 
och samtidigt har vi crossbokat den så den har gått på båda biograferna. Båda kedjorna har 
fått tagit del av de filmerna. 
 
De har mer av up-market segmentet, de som inte sätter sin fot på ett biokomplex. Det finns 
tydliga kluster, men det svåra är att man alltid inte vet var man når den här gruppen. Skulle de 
ha gått i alla fall om vi bara satt upp den på SF:s bio Saga. Bara den gått på Saga hade det 
varit okej. Det bästa är alltid att försöka ha en mix, så att man både når popcornmålgruppen 
och cineasterna. Försöker ha en liten mix i alla fall. Vissa filmer är ju dock solklara och ska 
bara in på artkedjorna, bara visas på vissa biografer. Queen i början var ju jättebra för Astoria 
Nybrogatan. Sen la vi in en kopia även på Sergel för då hade den nått de breda folklagrena. 
 
Ni har ett intresse av att det inte ska vara ett monopol? 
Ja absolut det vore ju det bästa, det märks ju i alla förhandlingar. Vi blir ju mer beroende, de 
sitter ju framförallt på releasedatumen för filmerna, tidigare var det ju lite av en terrorbalans 
mellan Astoria och SF. Idag så är det ju SF, ska man ut brett så är det ju via SF. De sitter ju på 
en ökad position. 
 
Jobbar ni mer som motparter än medpartners? 
Det är fortfarande, vi är inte konkurrenter, vi har fortfarande samma grundsyn att försöka dra 
in pengar på grundprodukten. Där ser jag inga skillnader enda skillnaden är att, det blir färre 
biografer att sätta våra filmer på, det blir trängre inom svensk bionäring, de spelar kortare tid. 
Filmer som inte går så bra i början som får en trög start de avslutas mycket fortare, de ges inte 
chansen att hitta sin publik. Där har SF ökad makt, vi har samma chans längre att gå ut med 
filmerna någon annanstans. Men vi har ju samma syfte så vi lirar ju jättebra ihop. Båda tittar 
ju på den kommersiella potentialen på filmen och så försöker man hitta en lämplig nivå, hur 
den ska premiärsättas och hur hårt man ska gå. Sen ligger vi på vår del med 
marknadsföringen, där bestämmer vi själva vart vi vill gå ut. 
 
Ser ni biograferna som ett marknadsföringsmedel för DVD-försäljning gällande Warner 
Bros? 
Det viktigare för vår del här är att få biofönstret att funka som ett eget vinstskapande. Där har 
vi vår intäkt från Warner beroende på hur bra filmen går på bio. Visst finns ett mönster här, 
funkar den bra på bio så är det lättare att få ut den framgångsrikt i handeln sen på DVD. Dels 
har du byggt varumärket, det blir som ett skyltfönster. Men samtidigt är det inte så att det är 
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ett skyltfönster där du inte säljer något, utan du gör ju pengar i biofönstret också. Och du 
skulle inte bara kunna lansera den rakt av på bio och sen dra av allting på dvd. 
 
Avbrott i inspelningen 
 
…så SF sitter ju på landsorten/universitetsorter och de säger att ni måste lägga filmen hos oss, 
som huvudkedja, vi vill att det ska löna sig, och då ni kommer ut i landsorten också, så lägg 
hela spelningen hos oss istället säger SF. På det sättet de blockerar ibland att de bättre 
filmerna läggs hos Astoria, för vi vill ju komma ut till de största städerna. 
 
Vilka är det som äger Sandrew Metronome idag? 
Schibsted. 
 
De hade varit bra med två jämnstarka kedjor men vi hamnar nog aldrig i den sitsen igen. 
 
Det bästa vore om det var MTG eller någon annan aktör som kommer in med nya idéerna och 
köper in sig i Astoria. 
 
Skulle inte de amerikanska kedjorna kunnat starta en utmanare? 
Ett alternativ hade varit att de amerikanska studios här i Sverige gått ihop och köpt upp 
Sandrews men det läckte ju som ett såll också. 
 
Det gäller ju att få de stora filmerna, det går aldrig att dra runt en stor kedja på up-market-
film. Med mycket personal och stora fasta kostnader det finns inte ett så stort intresse för sån 
film, det är väldigt svårbedömt också hur mycket de kan dra. Däremot Spiderman, Potter och 
Pirates osv de vet man ju hur mycket de kommer att dra in. Då måste man ha kapacitet för att 
kunna dra runt de här filmerna. 
 
 
  

10.3 Bilaga 3 Buena Vista 
 
Telefonintervju med Joakim Hoffman, försäljningschef Buena Vista 
International Sverige. 23/5-07 
 
Är ni de enda som distribuerar Disneys filmer i Sverige? 
Ja det är vi. 
 
Gäller det även DVD och videoförsäljning? 
Nej, vi har ett systerbolag som sköter DVD-försäljning.  
 
Hur är er syn på biografmarknadens framtid? 
Positiv, finns det bra film så går folk på bio. Branschen befinner sig inte i kris. 
 
På vilket sätt intresserar ni er för kanalerna för att nå slutkonsumenten?  
Vi sköter distribution av filmer och marknadsföringen av dem. Inget mer. Det är inte så 
väldigt mycket samarbete mellan SF och oss. De hjälper inte till att marknadsföra våra filmer 
utan det är upp till oss. 
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Försöker ni att hålla er ajour med slutkunderna, biografbesökarna, vad det är för 
trender bland dem? 
Nej vi gör t ex. inga kundundersökningar men vi tar ju del av det material som biograferna tar 
fram. Utomlands så görs undersökningar men inga i Sverige. 
 
Hur ser ni på Astorias position? 
Astoria är nu en obetydlig aktör, en bland alla andra. 
 
Har ni och andra filmdistributörer ett intresse av att det inte är ett monopol på den 
svenska marknaden? 
SF.s monopol är inte önskvärt för Buena Vista.  
 
Har SF:s maktposition på den svenska marknaden lett till att det inte finns någon kamp 
om filmerna? 
I och med Astorias situation där de knappt längre har någon marknadsandel så blir det ju en 
monopolsituation på marknaden.  
 
Er förhandlingsstyrka har den försvagats mot SF? 
Vi har inte märkt av att SF utnyttjat sin situation mot oss ännu men det kommer säkert. 
Men t ex. marknadsutmanaren AMC som öppnade i Kungens Kurva fick ju till slut sälja efter 
ekonomiska besvär och det berodde ju på SF. De hade distributionen för Sagan om ringen-
filmerna vilka de valde att inte distribuera till AMC. Det blev deras fall.   
 
Hur ser framtiden ut på biografmarknaden? 
Mellanfilmer kommer att få stryka på foten, det gör de redan. Det finns inte plats för så många 
filmer och de som finns kommer att gå under en kortare period. Vi distribuerade tidigare 
mellanfilmer men det kommer vi att sluta med. Smalare film kommer dock alltid att finnas, 
det finns ett intresse av det i filmklubbar och liknande.  
 
Biografkedjorna har tidigare klagat på att distributörerna tar ut ett för högt pris för 
filmkopiorna, vad säger du om det? 
Vi tar vad vi tycker är en rimlig andel, man får inte glömma bort att biograferna har extremt 
stora sidoinkomster från t ex. popcorn och reklam innan filmen. De ser nästan filmerna som 
ett medel för att få in de andra inkomsterna. 
 
SF försöker få det att låta som att biobranschen är kris, det legitimerar deras beslut att bland 
annat lägga ner biografer och att 
 
 
 

10.4 Bilaga 4 Astoria Cinemas 
 
Telefonintervju med Jonny Jergander, Astorias vice vd. 2007-05-12  
 
Hur är er syn på att Astorias nuvarande situation ser ut som den gör? 
De största orsakerna till att Astoria befinner sig i den situationen som är nu, med 
företagskonstruktionen, är egentligen både komplicerat och enkelt. Men man kan väl i grund 
och botten säga att till en början var det en dåligt finansierad affär. När det här togs 
över/köptes så finansierades det med banklån och det i sin tur skapade dålig likviditet. Och i 
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den här branschen har du otur så är det dött i ett halvår, med undantag från enskilda 
storfilmer.  Det innebar förra våren, när värmen kom och vi gick in mot fotbolls-VM så 
tvärdog det från vårt perspektiv och det fanns inga reserver och då gick likviditeten i botten 
totalt. Det plus det faktum att det var en väldigt kostsam historia som togs över. Det var då 
väldigt eftersatt och Sandrew hade under många år försökt avyttra biografverksamheten och 
då inte heller lagt ner så mycket pengar och möda på lokalerna som faktiskt slits väldigt 
mycket. 
 
Ni började med dåliga förutsättningar? 
Det kan man säga och rent ärligt då naturligtvis en kanske lite väl naiv syn på verksamheten 
när vi klev in. Det är väl det första och mest tydliga och sen kommer det följder på det här 
som den dåliga likviditeten som vi pratade om, som var förra våren, samtidigt som vi befann 
oss i kostsamma projekt. Vi byggde en biograf i Sickla som då var svårt att finansiera. Och 
det gjorde att vi hamnade efter med våra betalningar och i oktober förra året frös 
betalningarna inne och vi gick in i den företagskonstruktion som vi nu är på väg ut från.  
 
Mattias (VD Astoria) har tidigare pratat om det i media, era relationer till 
distributörerna, ni känner att ni inte fått riktigt schyssta avtal? 
Ja det stämmer, däremot så är det viktigt att tona ned den aspekten lite grand, givetvis spelar 
den in och är helt avgörande samtidigt så är det såhär att kan vi inte motivera vår egen 
existens så…, och det gäller både mot leverantörer och mot kunder. När vi då befinner oss 
mittemellan. Kan vi inte göra oss tillräckligt intressanta för leverantörerna av film, som 
filmbolag och filmägarna, därför att vi kanske helt enkelt inte har tillräckligt med publik då 
blir det ett moment 22, då får vi inte heller filmerna och då får vi heller inte publiken för vi 
har inte filmerna. Jag vet att Mattias gärna lyfter fram det argumentet men… Mattias som då 
är en av ägarna i det här, jag är ju då inte en ägare utan vice VD, som ägare ansåg han att det 
fanns annat som var sagt vad det gällde leveranser av film. Det var ju i allas intresse i 
branschen att det inte skulle bli ett monopol. Filmbolagen tyckte att det här kändes oerhört 
obehagligt att de bara skulle ha en part att gå till för att sälja filmen. Först så stödde man 
naturligtvis att det skulle finnas en till, åtminstone halvstor kedja, över landet. Men det i sin 
tur skulle kräva att de fick film. Sen när Astoria köpte Sandrewbiograferna så stod plötsligt 
filmägarna inför samma gamla verklighet som de gjort hela tiden alltså att det är att den 
enskilda titeln som räknas och inte något långsiktigt tänkande. Vilket naturligtvis är beklagligt 
och det beklagar ju även filmleverantörerna, ”of the record” så att säga, de tittar på ekonomin 
kring den enskilda titeln och hur de ska lyckas bäst med den här. Och under en period under 
förra våren och sommaren så släpptes filmer som ansågs vara bättre lämpade för SF eller som 
kanske någon spekulerar i branschen att SF valde att använda det som ett argument gentemot 
filmägarna i förhandlingar med dem, att fick inte de enskilt visa filmen själva så tänkte de inte 
visa den alls. 
 
Har SF:s förhandlingsstyrka ökat sen de köpte era landsortsbiografer?  
De köpte ju upp landsortsbiograferna och det här var ju i oktober förra året när vi då gick in i 
den här rekonstruktionen. Och en rekonstruktion innebär att man under en begränsad tid har 
ett skal, ett skydd från omvärldens fientliga angrepp gällande de historiska betalningarna, det 
som gäller fram till rekonstruktionen.  Även under rekonstruktionen har du ett visst skydd 
men i grund och botten handlar det ju om att man måste kunna betala sina dagliga räkningar. 
Där kan man ju naturligtvis också hamna i konkurs under rekonstruktion för att man inte hittar 
en ekonomi i verksamheten. Det som behövdes göras var att arbeta fram en kedja, ett företag 
som på papperet skulle vara lönsamt och då var det ju så att de här landsortsbiograferna var ju 
inte lönsamma. Inte som enskilda biografer, däremot för en biografägare kan det ju vara ett 
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värde att ha de här orterna, det kan finnas ett värde när man vänder sig mot leverantörerna av 
film och säger: ”det här är det vi erbjuder det här är våra biografer”, sen att vi inte får 
lönsamhet på alla men ändå med en förhoppning om att vi fick film därför att vi var stora och 
hittade lönsamhet på tillräckligt många anläggningar för att kedjan skulle bli lönsam, så blev 
alltså inte fallet. 
 
Du känner inte att distributörerna utnyttjar sitt övertag mot er? 
Det finns ju ett ohälsosamt förhållande ur ett företagsekonomiskt perspektiv i branschen. Man 
upplever att det här är oerhört svårt. Man hade ju en chans att göra något åt det här som 
distributörerna inte tog, och det här säger jag inte med bitterhet utan konstaterar en sanning i 
det. De kunde väl helt enkelt inte ta den möjligheten heller, de har inte den andningsfriheten 
och de agerar nog inte riktigt så långsiktigt heller. 
 
Hur ser ni på framtiden för Astoria? 
Det finns planer i allra högsta grad. Vi är ju på väg ut ur företagsrekonstruktionen under 
dagarna och det innebär bland annat att vi kommer att kunna presentera finansiärer, vi 
kommer presentera en annorlunda kedja annorlunda utifrån vad vi har nu, ett annat 
biografbestånd, vi kommer presentera ytterligare en affär som handlar i grund och botten om 
att få in kapital till företaget. Vi omorganiserar oss och samt att vi har en, inte ny affärsidé, 
men affärsidé som är realistisk som handlar om att vi väljer att sära lite på oss och SF. Vi är 
en stor kedja som kommer att förtydliga för omvärlden och för våra leverantörer vad vi är för 
någonting och varför man då ska gå och se på film hos oss eller varför man ska sätta sin film 
på oss. 
 
Har ni sett era differentieringar som seniorbio och mammabio som framgångsrika? 
Ja 
 
Kommer ni fortsätta att differentiera er? 
Det är helt riktigt. Vad vi är duktiga på och vad filmintresserade och filmkunniga anser att vi 
är bra på det är ju en smalare typ av film, det som lite tråkigt kan kallas kvalitetsfilm eller i 
värsta tänkbara exempel kan kallas smalare film vilket det inte alls behöver vara. Men det är 
inte Pirates of the Caribbean det är Babel, det är den typen av repertoar som vi är duktiga på. 
Det är en lite annan kundkrets, det är lite äldre, det är lite mer kvinnor och det är definitivt 
storstadsorienterat. I alla högsta grad det är bara storstäder och studentstäder som det här går 
hem, det är fullständigt ointressant i resten av landet. Vilket var en av orsakerna till att 
landsortsbiograferna inte gick. 
 
Var det en medveten strategi av er att sälja av era landsortsbiografer? 
Ja man kan säga så här, hade det inte skett under de lite olyckliga förhållanden som skedde så 
hade vi gjort det i alla fall men vi hade gjort det lite snyggare. På det sätt som det skedde när 
vi sålde till SF som i sin tur valde att lägga ner kändes ju inte kul för någon. När det främsta 
skälet till vår existens var att förhindra ett slags monopol. Vilket var ädelt men det gick inte så 
fullt ut som vi önskade. 
 
Har er image varit konsekvent sen ni började? 
Imagen har nog varit densamma. Men den har ändå varit otydlig, kanske tydligast för oss som 
jobbat med det här och vad vi måste bli bättre på det är att kommunicera det här. Det kommer 
fortfarande att vara oerhört mycket människor som inte bryr sig om vilken anläggning man 
går till utan man är intresserad av filmen, men i den mån vi kan nå ut till folk och få dem att 
göra ett aktivt val så kommer det handla om att vi är ett vuxnare alternativ till SF, mindre 
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popcornorienterat, mindre hetsig stämning, men kanske också till viss del lite smalare 
repertoar vilket iofs beror på hur man ser det, vi tycker att det är en bredare repertoar men det 
är en annan sak. Det här är ingen kritik mot SF och deras affärsidé utan den är ju alldeles 
strålande men ibland vill man gå på Cajsa Warg och handla i ostdisken och ibland vill man gå 
på ICA Maxi och frossa i utbudet.  
 
Så ni vill satsa på att förstärka er image som ni redan från början försökt att förmedla? 
Ja det stämmer och där ingår väldigt mycket flera olika koncept, vi är en mindre kedja och är i 
och med det också mer lättmanövrerad.  
 
På vilket sätt hade ni tänkt förstärka er image? 
Känner du till våra biografer, har du besökt dem? 
 
Ja det har jag. 
Grand på Sveavägen och Astoria ute i Sickla är de två anläggningar som bäst representerar, 
om vi bara tittar visuellt sett, det som är Astoria och som vi behöver gå ännu mer emot och 
det som är den visuella bilden som också skiljer från SF. Lite mer lounge, det ska finnas en 
möjlighet att ta en drink i foajén, lite softare. Det är totalt förbjudet med röd tung sammet och 
gulddetaljer på våra biografer, vi vill ha lätta svarta tyger och grönt. Där finns det en väldigt 
tydlig visuell skillnad för Sandrew Metronome gjorde på sin tid allt för att vara förvillande 
likt SF bio. Medvetet alltså, man tyckte att det var en del av affärsidén, det var det folk ville 
ha när de gick på bio. Vi väljer att gå en annan väg och vi väljer att presentera en miljö som 
skiljer sig mot SF trots att det fortfarande är biografer. Det andra är repertoarmässigt, vi 
kommer med stor sannolikhet vara lite tuffare när vi väljer repertoar för idag så är det väldigt 
blandat med samma filmer. Vi kommer helt enkelt att säga nej till en del så kallade storfilmer 
därför att vi tycker att det kommer att påverka helheten på lång sikt mindre bra.  
 
Om vi ska ge er lite kritik så har vi tittat lite på er repertoar och den har varit väldigt 
snarlik SF. 
Absolut, som kedja har det varit svårt men för enskilda biografer som Victoria och Grand där 
har vi lyckats bättre, på enskilda biografer, det måste vi lyfta upp och lyckas bättre för på hela 
kedjan. 
 
 
 

10.5 Bilaga 5 enkätundersökning 
 
Enkätundersökning: biografmarknaden i Sverige 2007-05-28 
 
1. Ålder?       
 
 

2. Hur ofta går Du på bio per år? 

0 – 5 ggr  6 – 10 ggr  11 < 

 

3. Hur väl stämmer dessa värdeord överens med Din bild av Astoria Cinemas? 

                Lite                       Mycket 
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Nytänkande/modernt                   

Brett filmutbud 

Bra atmosfär 

Smal film 

Personligt 

Starkt varumärke 
 
4. Vilken/vilka faktorer avgör främst Ditt val av biograf? 

                Lite        Mycket 

Filmutbud 

Närhet 

Tekniska faktorer (ljud, bild) 

Atmosfär (stämning, miljö) 

Komfort 

 
 
5. Vad vill Du se mer av vid ett biobesök? 
 
Café/Bar/Restaurang    

Högre teknisk prestanda 

Bättre komfort 

Mindre störande moment (prassel, prat) 

Kringinformation (filmfakta, nyhetsbrev mm) 

Mer udda titlar/små produktioner 

 

6. Vilka av dessa filmer har Du sett? 
    
The Queen 

Casino Royal 

Djävulen bär Prada 

Brokeback Mountain 

The Holiday 

Göta Kanal 2 Kanalkampen 

Pans Labyrint 

Thank You for Smoking 

 
 
 

10.6 Bilaga 6 enkätens resultat 

Biografmarknaden i Sverige 2007-05-28 
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1. Ålder? 

89 % av de tillfrågade befinner sig i intervallet 16-34 år. Medelåldern är 25 år. 11 % av 

de tillfrågade var äldre än 34 år. 

 

2. Hur ofta går Du på bio per år? 

0 – 5 ggr = 48,5% 

6 – 10 ggr = 42% 

11 <   = 9,5 

51,5% av de tillfrågade i enkäten går på bio mer än 5 ggr per år.   

 

3. Hur väl stämmer dessa värdeord överens med Din bild av Astoria Cinemas  

 

Nytänkande/modernt                   

1 st 5:or 

9 st 4:or  

29 st 3:or  

14 st 2:or 

3 st 1:or 

typvärde = 3 

medelvärde = 2,84 

 

Brett filmutbud 

1 st 5:or 

9 st 4:or  

26 st 3:or  

15 st 2:or 

5 st 1:or 

typvärde = 3 

medelvärde = 2,75  

 

Bra atmosfär 

4 st 5:or 

25 st 4:or  

20 st 3:or  

8 st 2:or 

0 st 1:or 

typvärde = 4 
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medelvärde = 3,44  

 

Smal film 

2 st 5:or 

6 st 4:or  

25 st 3:or  

15 st 2:or 

8 st 1:or 

typvärde = 3 

medelvärde = 2,66 

 

Personligt 

4 st 5:or 

13 st 4:or  

23 st 3:or  

13 st 2:or 

4 st 1:or 

typvärde = 3 

medelvärde = 3 

 

Starkt varumärke 

2 st 5:or 

4 st 4:or  

27 st 3:or  

17 st 2:or 

12 st 1:or 

typvärde = 3 

medelvärde = 2,47 

 

Rangordnat: 

1. Bra atmosfär  3,44 

2. Personligt   3 

3. Nytänkande/modernt             2,84       

4. Brett filmutbud  2.75   

5. Smal film   2,66 

6. Starkt varumärke  2,47 

 

4. Vilken/vilka faktorer avgör främst Ditt val av biograf? 
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Filmutbud 

typvärde = 5 

medelvärde = 4,56 

 

Närhet 

typvärde = 4 

medelvärde = 3,65 

 

Tekniska faktorer (ljud, bild) 

typvärde = 3 

medelvärde = 2,95 

 

Atmosfär (stämning, miljö) 

typvärde = 4 

medelvärde = 3,72 

 

Komfort 

typvärde = 4 

medelvärde = 3,59 

 

Rangordnat: 

1. Filmutbud   4,56 

2. Atmosfär (stämning, miljö) 3,72 

3. Närhet   3,65 

4. Komfort   3,59 

5. Tekniska faktorer (ljud, bild) 2,95 

 

 

5. Vad vill Du se mer av vid ett biobesök? 

 

Rangordnat: 

1. Mindre störande moment (prassel, prat) 53,1% 

2. Café/Bar/Restaurang   46,9% 

3. Bättre komfort   42,2% 

4. Mer udda titlar/små produktioner  29,7% 

5. Kringinformation (filmfakta, nyhetsbrev mm) 20,3% 

6. Högre teknisk prestanda  15,6% 
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6. Vilka av dessa filmer har Du sett? 

    

Rangordnat: 

1. Brokeback Mountain  48,4% 

2. Casino Royal  43,8% 

3. Djävulen bär Prada  42,2% 

4. The Holiday  34,4% 

5. Göta Kanal 2 Kanalkampen 17,2% 

6. Pans Labyrint  12,5% 

    The Queen  12,5% 

8. Thank You for Smoking 10,8 % 

 

10.7 Bilaga 7 signifikanstest 
 
Hur väl stämmer dessa värdeord överens med din bild av Astoria? 
 
Starkt varumärke 

2 st 5:or    6,4*2 =12,8 

4 st 4:or    2,34*4=9,36 

27 st 3:or  0,28*27=7,56 

17 st 2:or 0,22*17=3,74 

12 st 1:or 2,16*12=25,92  

Medelvärde = 153/62 = 2,47 

Standardavvikelse = sqrt (59,38/61) = 0,987 

 

Bra atmosfär 

4 st 5:or 2,43*4=9,36 

25 st 4:or  0,31*25=7,75 

20 st 3:or  0,19*20=3,8 

8 st 2:or 2,07*8=16,56 

0 st 1:or 5,95   

Medelvärde = 196 / 57 = 3,44  

Standardavvikelse = sqrt (37,47/56) = 0,818 

 

2,47-3,44 / sqrt ((0,987^2/62) + (0,818^2/56) 

-0,97/0,52= -1,85 

z enligt tabell = 1,96 
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Det finns ingen signifikant skillnad vid 5% nivån mellan starkt varumärke och bra 

atmosfär. (-1,85 < 1,96) 

 

Vilken vilka faktorer avgör främst ditt val av biograf? 
 

Filmutbud 

43 st 5:or   (0,44^2)*43=8,32 

15 st 4:or  (-0,56^2)*15=4,7 

5 st 3:or  (-1,56^2)*5=-7,8 

1 st 2:or (-2,56^2)*1=6,55 

0 st 1:or 

Medelvärde = 292 / 64 = 4,56 

Standardavvikelse = sqrt (11,77/63) = 0,43 

 

Atmosfär 

16 st 5:or  (1,28^2)*16=26,21 

24 st 4:or  (0,28^2)*24=1,88 

13 st 3:or  (-0,72^2)*13=6,74 

4 st 2:or  (-1,72^2)*4=11,83 

4 st 1:or  (-2,72^2)*4=29,59 

Medelvärde = 227/60 = 3,72 

Standardavvikelse = sqrt (76,25/60) = 1,13 

4,56-3,72 / sqrt [(0,43^2/63) + (1,13^2/61)  

0,84 / 0,15 = 5,6 

z enligt tabell = 1,96 

 

Skillnaden är signifikant med en 5% sannolikhetsnivå mellan filmutbud och närhet. 

(6,75 > 1,96) 

       

 

Närhet 

17 st 5:or (1,35^2)*17=30,98 

19 st 4:or  (0,35^2)*19=2,33 

14 st 3:or  (-0,65^2)*14=5,92 

11 st 2:or (-1,65^2)*11=29,95 

1 st 1:or (-2,65^2)*1=7,02 

Medelvärde = 226 / 62 = 3,65 

Standardavvikelse= sqrt (76,2/61) = 1,09 
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3,72 – 3,65 / sqrt [(1,13^2/61) + (1,09^2/61)] 

0,07 / 0,2 = 0,35 

z enligt tabell = 1,96 

 

Skillnaden är inte signifikant med en 5% sannolikhetsnivå mellan atmosfär och närhet. 

(0,35 < 1,96) 

       

       

Komfort 

9 st 5:or  (1.41^2)*9=17.89 

29 st 4:or  (0.41^2)*29=4.87 

15 st 3:or  (-0.59^2)*15=5.22 

5 st 2:or  (-1.59^2)*5=12.64 

3 st 1:or  (-2.59^2)*3=20.12 

Medelvärde = 219 / 61 = 3,59 

Standardavvikelse = sqrt (60.74/60) = 1 

3,65 – 3,59 / sqrt [(1,09^2/61) + (1^2/61)] 

0,06 / 0,19 = 0,32 

z enligt tabell = 1,96 

 

Skillnaden är inte signifikant med en 5% sannolikhetsnivå mellan närhet och komfort. 

(0,32 < 1,96) 

      

       

Tekniska faktorer (ljud, bild) 

10 st 5:or (2.05^2)*10=42.03 

13 st 4:or (1.05^2)*13=14.33 

14 st 3:or (0.05^2)*14=0.04 

10 st 2:or (-0.95^2)*10=9.03 

13 st 1:or (-1.95^2)*13=49.43 

Medelvärde = 177 / 60 = 2,95 

Standardavvikelse= sqrt (114,86/59) = 1,4 

 

3,59-2,95 / sqrt [(1^2/61) + (1,4^2/60)]  

0,64 / 0,59 = 1,08 

 

Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan tekniska faktorer och komfort på 5% 

sannolikhetsnivå. (1,08<1,96) 
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Vad vill du se mer av vid ett biobesök? 
 

Chi2-uträkning för att se ifall det finns en signifikant skillnad mellan värdena. 

 

           Obs. värden                      Förv. värden 

 30  22,17 

 10  22,17 

 27  22,17 

 34  22,17 

 13  22,17 

 19  22,17 

 
(30-22.17)^2  

     22.17 

              + 

(10-22.17)^2  

           22,17 

                         + 

            (27-22.17)^2  

      22.17 

                                      + 

     (34-22.17)^2  

                  22.17 

                                                 + 

(13-22.17)^2  

             22.17 

                                                                 + 

(19-22.17)^2  

      22.17 

 

= 2.77 + 6.68 + 1.05 + 6.31 + 3.79 + 0.45 = 21.05  

Det finns en signifikant skillnad på 5% nivån. (21.05 > 11.07) 


