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Sammanfattning

Biografmarknaden är i dagsläget i en situation där marknadsledaren har en 

monopolliknande ställning. Detta påverkar i hög grad de mindre biografernas existens då 

man inte kan konkurrera på samma villkor. Detta i sin tur leder till att biografbesökarna 

försvinner till de större biograferna med större produktutbud. Mindre biografer måste 

hitta nya lösningar för att kunna behålla sina kunder på en konkurrensutsatt marknad. 

Denna uppsats tar därför upp vilka faktorer som är viktiga för att kunna skapa lojala och 

återkommande kunder. 

Syftet med uppsatsen är att göra en fallstudie för att analysera och utvärdera två stora och 

en liten biograf. Detta sker genom enkätundersökningar av biografbesökarna på de tre 

olika biograferna som är Heron City, Kistabiografen och Roxybiografen. 

Denna uppsats är skriven utifrån den mindre biografen Roxybiografens perspektiv för 

att se vilka faktorer som skapar lojala biografbesökare. Uppsatsen använder sig av en 

fallstudie för att skapa en stor förståelse och inblick för objektets situation.

Det som framkommit av studien är att en mindre biograf måste differentiera sig genom att 

erbjuda något annat än vad konkurrenterna gör vilket är grundläggande för att en liten 

biograf ska överleva. 

Som underlag till denna undersökning ligger teorin involvement theory och 

marknadsföringsstrategier som kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. 
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1 Inledning

1.1Bakgrund

Denna uppsats kommer att handla om att mindre biografer har svårt att överleva i 

dagens samhälle. Antalet biografer har under de senaste 20 åren minskat från 12000 

stycken till 800 stycken. 1 Antalet singelbiografer minskar medan biografkomplex 

med flera salonger blir allt vanligare. Kort och gott handlar det om att ekonomiskt gå 

med vinst och expandera. Anrika och äldre biografer klaras inte längre av att drivas 

utan säljs och görs om till lyxiga gallerior. Stora gallerior med tiotalet salonger öppnar 

istället där de visar de mest publikdragande filmsatsningarna som finns att tillgå.2

Den ökade konkurrensen har bidragit till minskade vinster inom biografbranschen.

Det har blivit svårare för mindre biografer att överleva på marknaden då man inte 

kan konkurrera med priset. 

I slutet av 50-talet kom televisionen till Sverige. Det blev också början på en svårare 

tid för biograferna. Besökssiffrorna, som legat över 80 miljoner/år, rasade under 60-

och 70-talen. På 80-talet hade även ett nytt hot mot biografbranschen kommit in i 

bilden, videofilmen. Med televisionens intåg under 50-talet och videofilmens 

uppkomst under 80-talet så började besökssiffrorna för landets biografer att dala ner3

En annan påverkande faktor till de nedåtgående besöken är tillgången till internet. 

Med Internet kom också fildelningen. Filmnedladdning började få ett ordentligt fäste 

under början av 2000-talet i samband med att fler och fler hushåll fått tillgång till en 

bredbandsuppkoppling.4 Speciellt biografer på mindre orter har fått det svårare att 

handskas med teknologins framfart. En biografägare på en mindre ort säger så här 

                                               
1 http://www.scb.se/statistik/OV/OV0904/_dokument/S%C3%852008/650.pdf).  
2 www.filmfrossa.se
3 www.sf.se
4 http://www.metro.se/se/article/2008/01/23/15/5859-57/index.xml
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”Jag har här i Olofström blivit tvungen att sälja material för att jag inte har råd och det 

beror på att folk helt enkelt inte kommer hit längre”. 5

Teknikens utveckling har bidragit till att biografbranschen fått fler mediekonkurrenter 

och därav ökar betydelsen av att inte förlora sina kunder för att överleva.

Biografmarknaden består idag av en stor biografkedja och en rad mindre aktörer. 

Marknadsledaren har över 80 % av marknadsandelarna och det råder nästan en 

monopolsituation över biografmarknaden. Mindre aktörer på marknaden blir 

uppköpta eller svårt att överleva då man har svårt att konkurrera med den stora 

aktören. 6

Biobesöket som produkt har varit oförändrad under de senaste 20 åren7. Vid en 

jämförelse av biografaktörerna på marknaden framgår det även att de har ett snarlikt 

filmutbud. Bättre avtal med filmdistributörer gör att marknadsledaren får attraktivare 

filmer tidigare än de mindre aktörerna 8

De mindre aktörerna har bättre förutsättningar för att förändra sin produkt jämfört 

med den stora aktören. Biograferna inom biografbranschen erbjuder 

biografkunderna en snarlik produkt. Det existerar ingen större differentiering vad 

gäller produktutbudet.

Människor är villiga att betala ett högre pris om de anser att produkten eller tjänsten 

som köps ger ett mervärde. Handelns utveckling går mer och mer mot upplevelser. 

Människan vill bli underhållen i högre grad. Trenden kommer från USA där det blir 

allt vanligare att skapa upplevelsecentrum som innehåller biografer, restauranger och 

bowlinghallar. Tanken är att kunden ska konsumera allt på en och samma plats. 

Denna upplevelse bidrar till att kundens priskänslighet minskar.9

Människors sätt att konsumera har förändrats då de söker allt fler upplevelser i sin 

konsumtion. 

                                               
5 http://sydostran.se/index.63303--2-1.html
6 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_252269.svd.
7 Dagens industri, 07-01-02
8 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_252269.svd
9 Mossberg, L (2001) Upplevelser och marknadsföring
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1.2 Problemdiskussion

I samhället finns en tydlig tendens där biograferna förlorar antal besökare och ställs 

mot nya utmaningar. Speciellt svårt blir det för den lilla biografen att överleva på 

grund av konkurrensen från de stora biograferna. Samtidigt har de fått konkurrens av 

den ökande illegala nedladdningen som kan ge fördelar genom att ha ett större utbud 

utöver vad biograferna bio kan erbjuda. För att möta konkurrensen behöver 

biograferna hitta sina egna specifika fördelar och utveckla dem.

Det har blivit svårare för mindre biografer att överleva på marknaden då man inte kan 

konkurrera med priset och utbudet av nya filmer gentemot marknadsledaren. Här 

handlar det om att man måste skapa ett mervärde för kunden så att kunden kommer

tillbaka. Man måste komma närmare kunden och skapa en långsiktig relation.

Kundrelationer har blivit en nödvändig del i bibehållandet och skapandet av lojala 

kunder som är av stor vikt för verksamheters lönsamhet. Eftersom behållandet av en 

befintlig kund är lönsammare än att förvärva en ny kund är det ytterst viktigt att se 

biograferna som ett varumärke och se hur de sköter sina kundrelationer. Kundernas 

kunskap ökar och de upptäcker fler valmöjligheter. Ett ökande behov blir effekten 

utav kundernas krav på unika lösningar. 

Av det som framgår ovan så är behållandet av befintliga kunder av stor vikt för det 

mindre/lilla biografen för att överleva. Hur ska man gå tillväga för att behålla sina 

biobesökare och få lojala biobesökare? Med lojalitet avses här biobesökare som är 

trogna företaget och är återkommande.

1.3 Frågeställning

Vilka faktorer är viktiga för den lilla biografen för att skapa lojala biografbesökare? 
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1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 

marknadsföringsstrategierna för tre olika biografer.

1.5 Avgränsningar & perspektiv

Avgränsningen kommer att ske till tre olika biografer inom stockholmsområdet, två 

stora och ett mindre. De två stora biograferna ligger i Heron city Upplevelsecentrum 

och Kista galleria. Dessa ingår i SF-koncernen. Och den mindre biografen Roxy 

ligger i Södertälje och är ägd av Svenska Bio. Uppsatsen avgränsas till att se 

problemet utifrån säljaren perspektiv, som i detta fall är en mindre aktör som inte kan 

konkurrera med låga priser. Då vi gjort dessa avgränsningar så kan vi inte generalisera 

resultaten av vår undersökning.
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2 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra det tillvägagångssätt och den arbetsmetod som vi 

valt att använda under arbetet med uppsatsen. Inledningsvis kommer vi att redogöra för 

den forskningsansats som vi utgått från i undersökningen. Vidare framför vi vårt val av 

undersökningsansats och datainsamlingsmetod, samt hur vi gått tillväga i vår 

undersökning. 

Val av strategi

2.1 Fallstudie

Det som utmärker fallstudier, är dess inriktning på bara en enda eller ett fåtal 

undersökningsenheter. En fallstudie fokuserar på mer djup än bredd som det som ska 

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 survey undersökning.

Vid fallstudier är att det viktigt att enheten eller det studerande fenomenet är tydligt 

avgränsat. En fallstudie bidrar till en större förståelse av det som ska studeras. Nackdelen 

med fallstudier är att det är svårt att generalisera med hjälp av bara ett fåtal fall. En annan 

nackdel med fallstudier är att det är svårt att sammanställa data på ett bra sätt då 

informationen man får är djup och bred.10 Fallstudie är ingen egen metod utan en 

forskningsstrategi som infattar både kvalitativa och kvantitativa ansatser i form av 

befintlig statistisk och enkätundersökningar.11

Denna uppsats har som syfte att göra en jämförande fallstudie  för att analysera och

utvärdera, två stora och en mindre biografs marknadsföringsstrategier. Genom en 

fallstudie kommer författarna välja att titta på enstaka fall istället för många 

                                               
10 Denscombe, Martyn 2000 Forskningshandboken
11 Johannessen, Tufte Johannessen, Asbjörn, Tufte, Per Arne, 2003, sid.68, 262 samhällsvetenskaplig 
metod
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2.1.2 Surveyundersökning
Surveyundersökningar används ofta för att besvara frågor som rör vad, var, när och hur.

Informationen som vi väljer att samla in bygger på förutbestämda frågor. Därför har vi 

valt att använda oss utav enkäter som metod för att samla in data. 12 Survey 

undersökningar innebär att undersökningen görs på en större avgränsad grupp individer 

med hjälp av t ex enkäter eller intervjuer.13

För fallstudien krävs att en kundundersökning genomförs för att få kundens 

perspektiv på biografbesöket. För att kunna undersöka problemet som vi formulerat i 

problemformuleringen så har vi valt att lägga upp vår undersökning som en survey. 

Då vi ville undersöka många biobesökare använde vi oss av enkäter med 

förutbestämda frågor. Därför passade denna undersökningsansats bra Vi ska 

använda oss av litteratur för att finna relevanta teorier och sedan forma frågor till 

enkäterna.

2.2 Val av forskningsansats

Induktion handlar om att skapa teorier ur fakta.14 Deduktion innebär att man med 

hjälp av befintliga teorier och empiri drar konkreta hypoteser.15 Skillnaden mellan 

induktion och deduktionen är att induktionen baseras på observationer med 

utgångspunkt från fakta medan deduktion härleder slutsatserna ur teorin. Deduktionen 

använder logiken som härledning vid slutsatser och induktionen påvisar att slutsatsen 

baseras utifrån erfarenhet. 16

                                               
12 Patel & Davidsson, 2003 Forskningsmetodikens grunder
13 Denscombe, Martyn 2000 Forskningshandboken
14 Chalmers, A.F. 2000 What is this thing called science?
15 Johannessen, Asbjörn. Tufte, Per Arne. 2003. sid.258 samhällsvetenskaplig metod
16 Chalmers, A.F. (2000). What is this thing called science?.
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Fig. 1.Wiedersheim-Paul & Eriksson (sid. 150 1991).

Figuren beskriver en skala mellan den deduktiva och induktiva ansatsen.

Eftersom vi utgår från en referensram dvs. en teori eller en modell kommer vi därför 

att använda oss av en deduktiv ansats.

Teori (Modell)

Hypoteser

Observationer

Verkligheten
(Mätning, Tolkning

Observationer

Generalisering

IInndduukkttiivv ansats                                            DDeedduukkttiivv aannssaattss
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2.3 Urval

Då 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 populationen17.

Till surveyundersökningen användes ett bekvämlighetsurval för att nå 

biografbesökare vid Roxybiografen, Heron city biografen och Kistabiografen. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskarna väljer ut respondenter utifrån det som är 

lämpligt vid undersökningstillfället. Tillvägagångssättet innebär att urvalet av 

undersökningsrespondenter omfattar människor som intressanta för undersökningen. 

Bygger på att man sannolikt får ett urval som utgör ett representativt tvärsnitt av hela 

populationen. Vissa begränsningar fanns med vid urvalet. En geografisk begränsning, 

där undersökningen begränsas att omfatta företag endast inom stockholmsregionen. 

En annan begränsning var att undersökningen begränsades till respondenter med en 

ålder över 15år. Enkätundersökningen utfördes på 30 slumpmässigt utvalda 

respondenter på de tre olika biograferna, Dessa var Roxybiografen i Södertälje, Heron 

city i Skärholmen och biografen i Kista galleria. Inga faktorer såsom kön eller 

rastillhörighet påverkade i övrigt urvalet. 18

Enkätundersökningen utfördes utan något bortfall på 90 respondenter i Södertälje, 

Heron City och i Kista. 49 % av respondenterna befinner sig i åldrarna 15-30år. Och 

hela 64 % av dessa går ett par ggr eller mer sällan till bio. 

2.4 Val av datainsamlingsmetod
2.4.1 Kvantitativ datainsamling

En kvantitativ metod används normalt för en extensiv och bred undersökning och är 

mer strukturerad och formaliserad än sin motsats, en kvalitativ metod. Denna används 

istället för mer intensiva undersökningar, det vill säga då vi vill förstå ett fenomen på 

                                               
17 Johannessen, Tufte, 2003 Johannessen, Tufte Johannessen, Asbjörn, Tufte, Per Arne 
samhällsvetenskaplig metod

18 Denscombe, Martyn 2000 Forskningshandboken
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djupet. 19 Kvantitativa undersökningar sker genom insamling och analys av 

kvantitativ data, då analysen utförs genom räkning och mätning. Syftet med en sådan 

undersökning är oftast att åstadkomma statistiskt generaliserbar kunskap. 20 Typen av 

information vi vill samla in, siffror eller ord, avgör vilken metod vi ska använda oss 

av.21 Då vårt syfte med undersökningen är att mäta lojalitet/icke lojalitet hos 

biobesökare är insamlandet av informationen i siffror det väsentliga vilket gör att en 

kvantitativ ansats passar in bättre än en kvalitativ. 22 Den kvantitativa ansatsen är 

lättare att tillämpa vid t ex enkätfrågor för att vidare tolka resultatet genom 

korrelationsberäkningar, dvs. ett chi2-test. Vår studie kommer att utgöras av en 

kvantitativ forskningsmetod 23

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av en kvantitativ ansats vid 

datainsamlingen då den kvantitativa ansatsen är lättare att tillämpa vid t ex 

enkätfrågor. För att kunna få en bra uppfattning av kundernas beteende har en 

enkätundersökning genomförts. Enkäten hade fasta svarsalternativ. Här får 

respondenten ta ställning till olika påståenden/svarsalternativ.  

2.5 Validitet

Validitet är ett begrepp som används för att beskriva mätningars kvalitet. En god 

reliabilitet är en grund till en god validitet, det vill säga man mäter det man avser att 

mäta 24 Validitet handlar generellt om att data och metoder är riktiga. Man fokuserar 

på hurivuda om data reflekterar sanningen och verkligheten.25

2.6 Reliabilitet

Reliabilitet eller tillförlitlighet menar att en mätning är så att säga stabil och inte utsatt 

för slumpinflytelser. Med reliabilitet menas ofta att en mätning vid en viss tidpunkt 

                                               
19 Jacobsen, D.I. (2002). Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen
20 Johannessen, Asbjörn, Tufte, Per Arne, 2003, sid.68, 262 samhällsvetenskaplig metod
21 Holme & Solvang, 1991 Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder
22 Holme & Solvang, 1991 Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder
23 Johannessen, Asbjörn, Tufte, Per Arne. 2003 samhällsvetenskaplig metod
24 Söderlund, Magnus, 2001 Den lojala kunden
25 Denscombe, Martyn 2000 Forskningshandboken
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ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. Ett sätt att mäta reliabilitet pålitlighet 

är att göra samma undersökning två gånger med under olika tidpunkter. Hög 

reliabilitet innebär stor likhet mellan mätresultaten.26

                                               
26 Johannessen, Tufte, 2003 Johannessen, Tufte Johannessen, Asbjörn, Tufte, Per Arne 
samhällsvetenskaplig metod
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3 Teori

I den här delen redogörs relevanta teorier för studien. Kapitlet inleds med en inledning 

med perspektivval samt motiveringar till val av teorier. Därefter följer en 

teorigenomgång där vi har valt att använda oss av ett flertal teorier för kundlojalitet. 

Begreppet lojalitet beskrivs nedan och därefter metoder för hur lojalitet kan mätas, Olika 

lojalitetsfaktorer kommer att presenteras. Efter varje teori och strategi  beskrivs vad i 

teorin som är relevant för denna specifika studie. Med utgångspunkt från relevansen i 

teorierna skapas därefter en teoretisk syntes och referensram där teorierna kopplas till 

variabler som kommer att undersökas i empiriska delen. Denna del lägger grunden för 

analysdelen.

3.1 Inledning
Som vi tidigare nämnt i bakgrunden så krävs det andra metoder för den lilla biografen 

för att överleva den hårda konkurrensen från de större biograferna. Då man inte kan 

konkurrera med priset krävs det att man skapar ett mervärde för att behålla sina 

existerande kunder. Här måste de ta till nya metoder och tänka på ett annorlunda sätt 

för att överleva den tuffa konkurrenssituationen. Därför kommer studiens fokus utgå 

från perspektivvalet relationsmarknadsföring. Uppsatsen avser att belysa följande 

frågeställning; Vilka faktorer är viktiga för den lilla biografen för att skapa 

lojala biografbesökare? Denna frågeställning är intressant därför att biografkomplex 

med flera salonger blir allt vanligare. Mindre biografer får svårare att överleva. Och i 

samband med konkurrens från andra mediekonkurrenter så krävs det för den lilla 

biografen att man kan anpassa sig till kundens behov för att behålla befintliga kunder. 

Företagen behöver mer insikt i hur involveringen sker för att de lättare ska kunna ta fram 

rätt marknadsföringsstrategier för att lyckas överleva. Ett sätt kan vara att ändra 

produktens utformning och leverera ett mervärde för att få lojala kunder. Lojalitet är 

det lilla biografens önskvärda mål och studiens målvariabel. Med lojalitet avses här 

kunder som är återkommande och trogna företaget. Samtliga av de teorier som tas upp 

kommer direkt eller indirekt att påverka studiens målvariabel lojalitet. 

Då det är av stor betydelse att se på kundens beteendemönster och se vad som leder 

till kundinvolvering har vi valt att titta på Involvement theory. Involvement theory 

förklarar de processer som uppstår vid ett köp. Då perspektivvalet för denna studie är 
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relationsmarknadsföring blir involvering en viktig del för att kunna välja rätt 

marknadsföringsstrategi. 

För att titta på betydelsen av att välja rätt marknadsföringsstrategi väljer vi att titta på 

Porters tre olika basmarknadsföringsstrategier. För att lyckas överleva på en 

konkurrensutsatt marknad måste den lilla biografen välja rätt strategi. 

3.2 Teoretisk perspektivval

Här skiljer Grönroos på två olika perspektiv, relationssmarknadsföring och 

transaktionssmarknadsföring; 

Inom relationsmarknadsföring ligger inte fokusen på produkterna och bara utbytet 

utan på värdeskapande processer. Det som står i fokus här för marknadsföringen är att 

skapa ett mervärde för kunden. Relationsmarknadsföring har här ett mer långsiktigt 

tänkande om man jämför med transaktionsmarknadsföringen. Stor tonvikt läggs vid 

skapandet av en kundlojalitet. 27

Med en större grad av kundlojalitet så ökar lönsamheten. Kundomsättningen minskar 

och företagets marknadsföringskostnad minskar då det är billigare att behålla en 

befintlig kund än att attrahera en ny.28 Ett viktigt inslag här är att företaget arbetar 

aktivt för att utveckla ömsesidigt värdehöjande kundrelationer som leder till en positiv 

påverkan på kundtillfredsställelsen och företagets lönsamhet 29

Kundlojalitet är ett viktigt element inom relationsmarknadsföring. Tanken här att 

genom relationsmarknadsföringen involvera hela företaget och på så sätt fokusera på 

att stärka befintliga kundrelationer genom att erbjuda ett högt kundupplevt värde.30

Inom transaktionsmarknadsföringen är marknadsföringsmixen utgångspunkten och 

här konkurrerar företagen främst med priset. Det som står i fokus här för 

marknadsföringen är själva resultatet. Enstaka affärshändelser är av betydelse och här 

                                               
27 Grönroos, Christian. 2002. Service management och marknadsföring – En CRM ansats Upplaga 1:2. 
Liber Ekonomi Malmö
28 Grönroos, C. (1990), "Relationship approach to marketing function in service contexts: the 
marketing and organizational behavior interface", Journal of Business Research
29 Blomqvist, Ralf. Dahl, Johan. Haeger, Tomas. 1993. sid.21 Relationsmarknadsföring
30 Blomqvist, Ralf. Dahl, Johan. Haeger, Tomas. 1993. sid. 29 Relationsmarknadsföring
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är relationen mer kortsiktig. Inom transaktionsmarknadsföring finns ingen intention 

att skapa lojalitet. Det väsentliga inom transaktionsmarknadsföringen är att utbytet 

står i fokus.  31

För att överleva på en konkurrensutsatt marknad måste den lilla biografen använda 

sig av en annan strategi än den traditionella marknadsmixen. Då den lilla biografen 

inte kan konkurrera med lägre pris är transaktionsmarknadsföring inte längre 

användbar som utgångspunkt då man ska välja marknadsföringsstrategi. Att behålla 

existerande kunder och skapa en kundlojalitet är därför av stor betydelse. 

Relationsmarknadsföringsperspektivet blir därför en viktig utgångspunkt då 

långsiktiga relationer står i centrum

                                               
31 Grönroos, Christian. 2002. Service management och marknadsföring – En CRM ansats Upplaga 1:2. 
Liber Ekonomi Malmö
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3.3 Strategier

Den ökade konkurrensen från omvärlden har lett till att mindre företag har svårt att 

överleva på en konkurrensutsatt marknad. Då utbudet är ungefär likartat hos företagen 

har kunderna en god möjlighet att välja. Därför är det väldigt viktigt för mindre 

företag att välja en lyckad strategi för att överleva på en mättad marknad. Porter tar 

upp tre basstrategier som ett företag kan använda sig av för att överleva på en 

konkurrensutsatt marknad. 32

3.3.1 Kostnadsöverlägsenhet som en strategi

Denna strategi går ut på att man har låga kostnader jämfört med konkurrenterna. Här 

gäller det för företaget att reducera sina kostnader och därmed få ett bra resultat trots 

andra konkurrenskrafter.33

Då den mindre biografen inte har förutsättningar att pressa ner priserna eller 

kostnaderna är denna strategi svår att tillämpa för en mindre biograf. Denna strategi 

tillämpar sig för större biografer där utbytet och kortsiktiga relationer står i centrum. 

3.3.2 Differentiering som en strategi

Som vi tidigare nämnt så är differentieringen på biografmarknaden liten gällande 

filmutbudet på de olika biograferna. Denna teori belyser de möjligheter som finns för 

aktörer att skapa ett säreget kunderbjudande. Att differentiera sig betyder att man 

skiljer ut sig från mängden. Denna strategi går ut på att erbjuda fördelar till 

konsumenten, dvs. ett mervärde. Detta mervärde är väldigt uppskattat av 

konsumenterna och man är villig att betala mer för produkten eller tjänsten. 

Konsumenter väljer produkter och tjänster som ger de det största mervärdet. 34 Genom 

stärkta kundrelationer ökar det kundupplevda värdet och därav kundlojaliteten 35 För 

att lyckas måste företaget differentierar erbjuda något utöver det vanliga, något unikt 

som konkurrenterna inte kan imitera. Detta leder till att man får konkurrensfördelar 

gentemot konkurrenterna. 36  

                                               
32 Porter M. Konkurrensstrategi
33 Ibid
34 kotler et al 1999  Principles of marketing 
35 Blomqvist, Ralf. Dahl, Johan. Haeger, Tomas. 1993.  Relationsmarknadsföring
36 Söderlund  Den lojala kunden
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Anledningen till att författarna valt att använda sig av differentiering i denna uppsats 

är för att detta kan vara ett sätt för den lilla biografen att skapa ett mervärde för sina 

kunder för att på så sätt kunna behålla dessa. Då man inte kan konkurrera med priset 

gäller det att hitta andra faktorer att konkurrera med för att skapa långsiktiga 

relationer. Differentiering en lämplig strategi då den bidrar till lägre priskänslighet. 

Differentiering skapar dessutom kundlojalitet vilket är den lilla biografens slutmål

3.3.3 Fokusering som en strategi

Denna strategi går ut på att tillgodose en viss målgrupp på marknaden. Detta kan man 

göra genom att t ex koncentrera sig på en viss köpgrupp eller ett segment på 

marknaden. Denna strategi ämnar till att företaget ska välja en strategisk målgrupp 

som man ska fokusera sig på och bli bättre på än vad konkurrenterna är. Lyckas man 

med detta så kan man tillgodose målgruppens behov och därmed få en differentiering. 

Fokusering kan också användas för att inrikta sig på målgrupper som är minst utsatta för 

substitut eller där konkurrensen är som svagast. 37

Anledningen till att författarna  valt och använda sig av fokusering som en strategi  i 

denna uppsats är för att detta kan vara ett sätt för den lilla biografen koncentrera sig 

på en viss målgrupp och därmed leverera ett  mervärde för dessa  kunder för att på så 

sätt kunna behålla dessa. Då man inte kan konkurrera med priset gäller det att hitta 

andra faktorer att konkurrera med.

                                               
37 Porter M. Konkurrensstrategi
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Vi har valt att använda oss av ett flertal teorier för kundlojalitet. Begreppet lojalitet 

beskrivs nedan och därefter metoder för hur lojalitet kan mätas, Olika lojalitetsfaktorer 

kommer att presenteras. Vi avslutar detta kapitel med en att presentera en teoretisk syntes 

och referensram.

3.4 Lojalitetsbegreppet

Lojalitet är ett begrepp som omfattar många olika saker. Man har under många år 

försökt och beskriva vad lojalitet är. Lojalitet är en central egenskap hos människor 

rent allmänt. ”Att vara lojal är att vara människa” Ordet lojalitet har sitt ursprung i 

latinets lex eller legis med avseendet en lag eller något bindande. Ordet

har sitt ursprung i gammelfranskans loial med betydelsen tro eller lydnad. Trots olika 

definitioner på vad begreppet lojalitet är så kan man definiera en rad gemensamma 

nämnare. En av dessa är att lojalitet utgår från en aktör med någon slags vilja. En 

annan är att lojalitet förutsätter någon typ av objekt till vilken aktörens vilja riktar sig. 

Objektet kan innefatta andra aktörer, varumärken eller ideologier. Med ett bredare 

perspektiv kan man säga att lojalitet handlar om individens viljebaserade förhållande 

över tiden i den fysiska (kundens observerbara beteende) och mentala världen 

(kundens attityder och intentioner i förhållande- till ett visst objekt). Kundlojalitet kan 

betraktas som en delmängd av lojalitet i allmän mening.38

De flesta forskare är överens om att kundlojalitet är viktigt för att behålla sina 

existerande kunder i en konkurrensutsatt marknad. Men synen på vad en lojal kund 

definieras på olika sätt. Forskaren Czepiel ser lojalitet som ett begrepp för att beskriva 

det slutliga resultatet av en relation. Med denna utgångspunkt så definierar man en 

lojal kund som en kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa en del 

eller hela sitt behov av de tjänster som företaget erbjuder. Kundlojalitet kan ses som 

ett viktigt instrument för att mäta tjänsten kvalité 39

I uppsatsen avser begreppet lojalitet huruvida en kund är återkommande för företaget

                                               
38

Söderlund, m 2001 Den lojala kunden
39

Blomqvist, Ralf. Dahl, Johan. Haeger, Tomas. 1993.  Relationsmarknadsföring
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3.4.1 Olika sätt att mäta lojalitet

Tidigare inom forskningen har den dominerade lojalitetsdefinitionen varit fokuserad 

på kundens beteende i fysiska världen. På senare år har flera forskare menat att man 

även måste ta hänsyn till förhållandet i den mentala världen. En av dessa forskare var 

Day som menade på att man måste skilja på sann och falsk lojalitet. En falsk lojal 

kund saknar känslomässiga band till produkten och väljer att byta produkt då 

alternativ dyker bra. Den lojala kunden är mer trogen och har skapat starka 

känslomässiga band till produkten och är därför en sann lojal kund. (söderlund)

Kundens förhållande till ett objekt över tiden kan därför indelas i två världar, den 

fysiska och mentala världen.40

Fysiska världen

Handlar om kundens observerbara beteende till ett objekt. Det finns olika typer av 

lojalitetsmått inom den fysiska världen. Dessa är;

Utsträckning här mäter man lojalitet genom att observera hur länge kunden har varit 

kund hos företaget. Detta kan mätas genom att studera antalet år kunden har varit 

kund hos ett företag i förhållande till de år man varit kund till något företag inom 

ramen för samma produkt. 41

Frekvens- ett vanligt och förekommande lojalitetsmått är frekvens. Här mäts lojalitet 

genom att undersöka hur ofta en kund handlar inom en viss tidsperiod. Detta lojalitets 

mått används av många forskare/författare som en lojalitetsindikator. 42

Djup- ett lojalitetsmått som undersöker hur många olika saker kunden gör över tiden i 

förhållande till ett objekt. Forskaren Finn et al 1994 kommer fram i sin studie att 

kunder med stort djup inte bara handlar varor utan gör andra relaterade aktiviteter i 

förhållande till företaget vilket skapar mångfald i relationen. Man ser företaget som en 

mötesplats.43

                                               
40 söderlund 2001 Den lojala kunden
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
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Andelsmått det vanligaste andelsmåttet kallas för kundandel. Avser hur stor andel av 

kundens totala beteende inom en given kategori som över tiden tilldelas till ett visst 

objekt. Ett sätt att fokusera på andelen av kundens inköpsbudget. 

Icke köprelaterade beteenden - lbland används icke köprelaterade köpbeteenden som 

en indikator på lojalitet. Lojaliteten är hög då kunden sprider information till 

omgivningen, dvs. en positiv Word of mouth. 44

Mentala världen

Handlar om kundens attityder och intentioner i förhållande till ett objekt. Det finns 

olika typer av lojalitetsmått inom den mentala världen. Dessa är;

Intentioner i den mentala dimensionen har senare år dominerats av kundens 

intentioner. Här mäter man inte i vilken utsträckning kunden utför ett visst beteende. 

Utan här mäter man vilken utsträckning kunden kan tänka sig att utföra ett beteende i 

framtiden. Man försöker förutspå ett framtida beteende genom intentioner. Ett 

intutionsmått som dominerat är kundens återköpsintention. Det finns andra typer av 

mått, intentionen att byta företag eller intentionen att handla mindre hos ett visst 

företag i framtiden som ett mått på illojalitet. En hög lojalitet uppstår när kunden 

sprider information till omgivningen, dvs. vänner och bekanta.45

Attityder – Det råder en oenighet bland forskare om hur man mäter attityd. De flesta 

forskare är ändå överens om att attityd är något annat än en intention. 

Preferenser ett mått på lojalitet i den mentala dimensionen som avser kundens 

preferenser för ett visst objekt. Ett varumärkes styrka beror på hur starka preferenser 

kunden har för varumärket. Det finns kunder som har starka attityder till en produkt 

eller varumärke och är hyperlojala. 46

Commitment- avser individens mentala förhållande till ett objekt över tiden. Här 

undersöker man hur mycket kunden är beredd att anstränga sig för att fortsätta vara 

                                               
44 Söderlund  Den lojala kunden sid 30
45 Ibid.
46 Ibid.
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kund. En kund med hög grad av commitment förblir trogen trots att problem uppstår 

på kort sikt. Lojalitet och commitment bearbetas inte sällan som synonymer i 

litteraturen.47

Engagemang avser vanligtvis hur viktigt eller relevant ett visst objekt är för individen. 

Ju mer engagemang desto mer motiverad och uppmärksam är kunden för att samla in 

information om det aktuella objektet. Vissa forskare väljer att betrakta engagemang 

som en möjlig orsak till lojalitet. 48

Det är svårt att mäta lojalitet genom ett sammanfattande lojalitetsmått. Istället 

handlar det om att kombinera en rad olika mått för att bestämma kundlojalitet. 

Därför kommer ovanstående mått att ligga som en grund till 

enkätundersundersökningen. En lojal kund kommer som författarna tidigare nämnt att 

ses som en återkommande kund. 

3.4.2 TEORI

3.4.3 Involvement theory

Involvement har sitt ursprung i socialpsykologin och idag är den en viktig del i 

konsumentbeteendelitteraturen. Involvement theory handlar om konsumentens beslut, 

engagemang och grad av involvering i köpprocessen. Chris Fill beskriver teorin på följande 

sätt:

”A central framework, critical to understanding consumer decision-making behaviour and 

associated communications, is involvement theory.” 

Involveringsteorin förklarar de processer som uppstår vid ett köp. Den grundar sig i 

kundens engagemang och dess beteende vid beslutsfattandet i ett köp. Individernas 

köpbeslutsprocesser varierar från person till person, men även från produkt till 

produkt. Teorin omfattar hur pass engagerad och involverad kunden är under 

köpprocessen eller i produkten. Detta påverkar sedan kundens köpbeteende och 

köpvana vilket är av storbetydelse för företag som kan ta hänsyn till detta i sin 

marknadsföring. Enligt Fill kan involvering uppdelas i följande två typer, hög 

involvering och låg involvering.

                                               
47 Ibid
48 Ibid
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Höginvolvering

Handlar om att konsumenter engagerar sig vid köpprocessen. Man upplever här en 

stor upplevd risk vid köpet. Genom att samla in information om produkten kan man 

reducera risken vid sitt köp EPS (Extended Problem Solving). EPS handlar om att 

konsumenten ägnar mycket tid åt extern informationssökningen för att hitta en 

lämplig lösning på ett problem. Det råder här en stor medvetenhet och hos kunderna 

kännetecknas av hög personlig relevans. Val av produkt påverkas också av bekanta 

och vänners åsikter det vill säga Word of mouth. Höginvolverade konsumenter leder 

ofta till lojalitet inom företaget. Konsumenterna är inte priskänsliga för dessa 

produkter och konsumenten är intresserad eller engagerad av företagens produkter. 49

Best menar att kundlojalitet är beroende av faktorerna kundtillfredsställelse samt 

involvering. Hög grad av involvering leder till kundlojalitet50

Låginvolvering

Handlar om att konsumenten köper produkter utan att agera på engagemang. Även här 

samlar man in information men dock genom reklam men det sker mer passivt. Detta 

är kopplat till en begränsad problemlösning. Kännetecknas av låg upplevd risk och låg 

personlig betydelse. Här bygger valet på de associationer man har till produktmärket. 

Konsumenten skapar en attityd till produkten genom upplevelsen och skapar ett 

långsiktigt beteende. En form av lojalitet uppstår med ett långvarigt inköpsbeteende. 

Kommunikationen mellan köpare och säljare är kort här jämfört med 

högengagemangsvaror då konsumentens motivation till ett köp är begränsat.51

Den lilla biografens mål är kundlojalitet. Anledningen till att vi valt att använda oss 

av Involvement theory i denna uppsats är för att se om köpet är kopplat till ett högt 

engagemang från konsumentens sida vilket är ett sätt att skapa en lojal kund. 

Involveringsteorin är av vikt för denna uppsats då den handlar om hur man ska få 

kunder hög involverade och på det sättet lojala mot företaget. Involvement theory är 

relevant i denna uppsats då kundlojalitet är beroende av involvering.  

                                               
49 Fill, C 2002 Marketing Communications: context strategies and applications
50 Best, Roger & Wood, Marian Burk. 2004. Market-Based Management – Strategies for Growing 
Customer Value. Prentice Hall. USA 
51 Fill, C 2002 Marketing Communications: context strategies and applications
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3.5 Teoretisk syntes

Författarna kommer i den teoretiska syntesen att presentera relevanta variabler ur de 

ovan presenterade teorierna för att kunna besvara uppsatsens problemformulering: 

Vilka faktorer är viktiga för Roxybiografen för att skapa lojala biografbesökare? 

                                                 Involvering

FÖRETAG                                                                             KUND                                                          

Differentiering                                                                  Höginvolverad                                   

Fokusering

                                           

                                          Marknadsföringsstrategi 

Kostnads-                                                                                                                   

överlägsenhet                                                                   Låginvolverad

                                                         

                                                      Lojalitet 

Fig.4. Börmodell  

Den teoretiska syntesen bygger på en teori som visar hur en mindre biograf kan gå 

tillväga för att skapa lojala kunder genom att erbjuda ett ökat mervärde. För att kunna 

erbjuda ett mervärde måste man ge något unikt till kunden. Som vi nämnt tidigare 

måste man erbjuda något som skiljer sig från vad konkurrenterna erbjuder. Lyckas man 

med detta kan man skapa en skapa en attraktiv tjänst/produkt som väcker intresse.

För att veta vilken marknadsföringsstrategi som är tillämpbar är det lämpligt att titta 

på kunderna och tillgodose deras behov.

Eftersom den lilla biografen inte kan konkurrera med låga priser behöver de erbjuda 

kunderna ett högre värde. Det gemensamt skapade mervärdet skapar i sin tur en ökad 

involvering från kundens sida. Får man kunder som känner att de upplever ett 

mervärde och därmed höginvolverade så kan man få lojala kunder i slutändan vilket 
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är målvariabeln i denna uppsats. Om kunden är höginvolverad är denne inte 

priskänslig men lojal till den lilla biografen då kunden upplever ett mervärde. Om 

kunden är låginvolverad innebär det att denne kan gå över till konkurrenten om 

denne inte upplever att man får något mervärde.

Lyckas man med involveringen kan man välja en lämplig strategi, differentiering eller 

fokusering som i sin tur ska leda till lojala kunder och överlevnad . 

Syntesen bygger därför på teorin involvement theory, där den ingår i perspektivet 

relationsmarknadsföring. Utifrån tidigare behandlade teorier och forskning har en egen 

modell sammanställts och denna kommer att fungera som en grund för analysen i 

denna uppsats.

3.6 Teoretisk referensram

I detta avsnitt kommer olika oberoende variabler ur den teoretiska syntesen att tas upp 

för att svara på uppsatsens syfte. Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie 

analysera och utvärdera marknadsföringsstrategierna för biografen i Heron city, Kista 

Gallerian och Södertäljebiografen.

För att undersöka hur Södertäljebiografen och de båda SF biograferna ska skapa 

lojala kunder för att överleva konkurrensen, har författarna plockat ut mätbara 

oberoende variabler ur den teoretiska syntesmodellen som ska ligga till grund för 

analysen och det empiriska underlaget. Dessa variabler kommer att undersökas i den 

kvantitativa enkätundersökningen och utgöra underlaget i vår analys. Därför har vi 

valt att ta ut mätbara oberoende variabler från dessa faktorer;
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Faktorer                        Variabler                                     Resultat

Grad av kundanpassning    Hög kundanpassning               Mervärde
                                         Låg kundanpassning             Inget mervärde

Grad av involvering           Höginvolverade                      Långsiktig relation
                                       Låginvolverade                       Kortsiktig relation

Utifrån den teoretiska referensramen har för författarna valt att ta ut två huvudfaktorer 

som kommer att sättas in i en matris där de kan sammanställas på olika sätt och 

därmed få olika effekter och resultat. De två faktorerna är involvering och strategi. 

                                              Höginvolverad kund

                                                3                      1
Kostnadsöverlägsenhet Differentiering

                                                4                      2                     Fokusering

                                            

                                              Låginvolverad kund

Förtydligande av matris 1:

Kolumn 1: Om företaget har höginvolverade kunder innebär detta att kunderna inte är 

priskänsliga. Det existerar en form av kundanpassning  av produkterbjudandet 

(differentiering/fokusering) jämfört med konkurrenterna. Företaget kan behålla sina 

höga priser och samtidigt behålla kunderna genom en långsiktig relation.

Kolumn 2: Om företaget har låginvolverade kunder innebär detta att kunderna är 

priskänsliga. Det existerar en form av kundanpassning  av produkterbjudandet 

(differentiering/fokusering) jämfört med konkurrenterna. Då kunden är låginvolverad 

kan denne lätt lämna företaget för att gå till konkurrenten och därmed är detta en 

kortsiktig relation.

Kolumn 3: Om företaget har höginvolverade kunder innebär detta att kunderna inte är 

priskänsliga. Det existerar inte någon form av kundanpassning  av produkterbjudandet 

(differentiering/fokusering) jämfört med konkurrenterna. Därför kan kunden komma 

att lämna företaget om man inte tar hänsyn till kundens behov (kundanpassning).
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Kolumn 4: Företaget har låginvolverade kunder som är priskänsliga. Man har en låg 

grad av kundanpassning. Detta kan tendera att kunderna inte är lojala till företaget och 

väljer att lämna och söka sig till konkurrenterna.  

Motivering till val av variabler;

Kundanpassning

Denna variabel har författarna med för att mäta om kunderna upplever att 

produktutbudet är tillräcklig eller om de vill ha ett större eller förändrat utbud.

Det är viktigt att kunden får det produkterbjudande som kunden själv vill ha, då ökar 

chanserna att kunden blir lojal. Här vill författarna också mäta om kunderna upplever 

att produkten överensstämmer med kundens förväntningar. Det är viktigt att kunderna 

är nöjda och upplever att de får den produkt som de förväntar sig, då ökar chanserna 

att kunden blir lojal.

Grad av involvering

Denna variabel har författarna med för att mäta i vilken grad kunderna är involverade 

i produkterbjudandet. Det är viktigt att kunden är höginvolverad i produkten, då ökar 

chanserna att kundens behov blir tillfredställda och kunden blir lojal mot företaget. 

Det beroende variabeln lojalitet,som i denna uppsats avser återkommande kunder 

(fråga 14 i enkätundersökningen) kommer att ställas mot den oberoende variabeln 

differentiering av kunderbjudandet dvs. om det finns  intresse för att se på annat än 

film på en biograf (Fråga 8 i enkätundersökningen) för att se om det finns en 

korrelation mellan dessa variabler. Enligt Kotler leder en hög differentiering till en 

hög kundlojalitet. Därför kommer intresset av en förändrad produkt att mätas.  

Det beroende variabeln lojalitet, som i denna uppsats avser återkommande kunder 

(fråga 14 i enkätundersökningen) kommer att ställas mot den oberoende variabeln 

kundförväntningar dvs. hur väl biografbesökarens förväntningar har infriats (Fråga 

10 i enkätundersökningen) för att se om det finns en korrelation mellan dessa 

variabler. Enligt Grönroos måste kundens förväntningar uppfyllas för att företaget 

ska kunna behålla sina befintliga kunder vilket leder därmed till återkommande och 



30

lojala kunder. Därför kommer kundens förväntningar att mätas för att se hur väl de 

har infriats. En hög grad av uppfyllelse av förväntningarna ska leda till en hög andel 

återkommande och lojala kunder.

för att se om det finns en korrelation mellan dessa variabler. En kundupplevelse som 

motsvarar förväntningarna ökar chansen till att kunden återkommer och är lojal 

enligt Grönros. Därför kommer kundens upplevelse av produkt att mätas för att se hur 

nöjd/missnöjd kunden är. En hög grad av kundnöjdhet ska leda till en hög andel 

återkommande och lojala kunder. (Fråga 11 i enkätundersökningen)
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4 Empiri

Vi börjar i detta kapitel med en kort beskrivning av de tre undersökande biograferna. 

Därefter går vi igenom resultaten av vår undersökning. Här kommer vi att presentera 

den data som insamlats genom enkätundersökningarna.

4.1 Kort presentation av de tre biograferna

SF BIOSALONG KISTA

SF Bio har en av sina största biografer i Kista Galleria. Här ryms 1500 platser 

fördelade på 11 biosalonger och en barnsalong. Salongerna är byggda enligt THX-

standard, vilket innebär maximal kvalitet på ljud, bild och komfort. I en av dem körs 

Sveriges första e-bio, vilket bland annat skapar möjligheter att ta in filmer och 

direktsändningar via satellit. På denna biograf visas 4-5 föreställningar per salong och 

dag. Biosalongerna hyrs även ut för konferens och föredragsverksamhet52. 

SF BIOSALONG HERON CITY

Här ligger Nordens största biografanläggning med 18 salonger och 4200 platser. 

Minsta salongen rymmer 90 personer, den största sväljer omkring 500 besökare.

Heron city är ett upplevelsecentrum med allt från restaurang till shopping och nöje 

och har ca en miljon besökare per år53.

ROXYBIOGRAFEN 

Ägs av företaget Svenska bio och är belägen i Södertälje. Består av 4 salonger och 

409 platser. Här finns även möjligheter att hyra biografen för företag och 

privatpersoner54.

                                               
52 http://www.kistagalleria.se/uploads/press/fakta_om_kista_galleria.pdf
53 http://www.heroncity.se/nojen_sport/sf_bio.html
54 http://www.svenskabio.se/index.php?id=5
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4.2 Enkätundersökning

4.2.1 Differentiering av kunderbjudandet
Intresse för att se på något annat än biofilm på en biograf?

Av undersökningen framkom det att det finns ett blandat intresse av att se på något 

annat än biofilm på en biograf. Drygt 13 % av de tillfrågade i Heron city kunde tänka 

sig att se på något annat än film på en biograf. 50 % av respondenterna i Kista galleria 

kunde tänka sig att se på något annat än film på en biograf. På Roxybiografen i 

Södertälje fanns ett stort intresse av att se på annat än film på en biograf. Hela 70 % 

av de tillfrågade på denna biograf kunde tänka sig att se på något annat än film.55

                                               
55 Bilaga 1
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Intresse för att titta på sport, teater och konserter på en biograf?
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Denna fråga ställdes för att undersöka hur intresserade biografbesökarna som kunde 

tänka sig att se annat än bara film på bio var inom tre olika områden. Dessa områden 

var sport, teater och musikkonserter. Respondenterna fick svara på en femgradig skala 

med instämmer inte alls och instämmer helt som lägsta och högsta värde. Här 

framkom av medelvärdena att det fanns ett intresse inom dessa tre olika områdena56

Vilken/vilka faktorer avgör främst ditt val av biograf?

Respondenterna fick här besvara vilken/vilka faktorer som avgör vilken biograf de 

                                               
56 Bilaga 1
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väljer. Enkätundersökningen visar att bekvämlighet är en av de viktigaste faktorerna 

vid valet av biograf.57

Vad vill du se mer av vid ett biobesök?

Respondenterna fick här besvara på vad man ville se mer av vid ett biobesök. Av 

enkätsvaren framgår det att man är väldigt intresserad av att t ex gå på 

förhandsvisningar och få klubberbjudanden58.

                                               
57 Bilaga 1
58 Ibid.
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4.2.2 Kundförväntningar

Hur har dina förväntningar infriats som helhet?

Denna fråga ställdes för att undersöka hur väl biografbesökarnas förväntningar hade i 

uppfyllts efter biobesöket. Respondenterna fick svara på en femgradig skala med ej

uppfyllda och uppfyllda som lägsta och högsta värde. Här framkom av medelvärdena 

att Roxybiografen har flest biobesökare som känner att deras förväntningar inte 

uppfylls.59

                                               
59 Bilaga 1
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4.2.3 Kundupplevelse

Hur nöjd eller missnöjd är du med denna biograf?  

3,4

2,5

3,37

1 2 3 4 5

Heron city

Roxybiografen

Kistabiografen

Medelvärde

Denna fråga ställdes för att undersöka hur väl nöjda biografbesökarna är med 

biobesöket. Som tidigare fick respondenterna svara på en femgradig skala med 

missnöjd och mycket nöjd som lägsta och högsta värde denna gång. Här framkom av 

medelvärdena att Roxybiografen har flest missnöjda biobesökare.60

                                               
60 Bilaga 1
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4.2.4 Grad av involvering

Informationssökning innan biobesöket?

2,23

3,26

2,26

1 2 3 4 5

Heron city

Roxybiografen

Kistabiografen

Medelvärde

Denna fråga ställdes för att undersöka i vilken omsträckning biobesökarna sökte 

information om biografen innan man besökte biografen. Respondenterna fick svara på 

en femgradig skala med låg grad och hög grad som lägsta och högsta värde. Här 

framkom av medelvärdena att Roxybiografens biobesökare söker i högre grad 

information om biografen än Heron citys och Kistabiografens biografbesökare.61

                                               
61 Bilaga 1
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Har priset någon betydelse?

2,46

2,4

2,46

1 2 3 4 5

Heron city

Roxybiografen

Kistabiografen

Medelvärde

Denna fråga ställdes för att undersöka hur stor betydelse priset har för biobesökarna. 

Respondenterna fick svara på en femgradig skala med mindre viktigt och mycket 

viktigt som lägsta och högsta värde. Här framkom av medelvärdena att priset inte har 

någon betydelse.62

                                               
62 Bilaga 1
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Har du ett kundkort/klubbkort hos denna biograf?

83%

0%

67%

17%

100%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Heron city Roxybiografen Kistabiografen

Andel i procent Ja

Nej

Denna fråga ställdes för att undersöka hur stor andel av biografbesökarna som hade 

ett kund/klubbkort hos respektive biograf. Heron city hade flest medlemmar medan

Roxybiografen saknade ett klubbkort.63

                                               
63 Bilaga 1
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4.2.5 Lojalitet

Är du en lojal kund?

3,37

2,33

3,57

1 2 3 4 5

Heron city

Roxybiografen

Kistabiografen

Medelvärde

Denna fråga ställdes för att undersöka hur lojala biobesökarna upplevda att de var mot 

den besökande biografen. Respondenterna fick svara på en femgradig skala med 

instämmer inte alls och instämmer som lägsta och högsta värde. Här framkom av 

medelvärdena att Roxybiografens biobesökare upplever sig som mindre lojala mot sin 

biograf. Heron citys och Kistabiografens biobesökare upplever sig själva som lojala.

Kommer du att återkomma till denna biograf?

73%

33%

80%

27%

67%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Heron city Roxybiografen Kistabiografen

Andel i procent
Ja
Nej



42

Denna fråga ställdes för att undersöka hur stor andel av biografbesökarna som hade 

intentionen att återvända till den besökande biografen. Här framgick det av 

undersökningen att en stor del av Kistabiografens besökare tänker återkomma till 

biografen. Roxybiografen hade en stor andel biobesökare som inte tänker återkomma 

till biografen.64

                                               
64 Bilaga 1
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5 Analys

I detta kapitel analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen vilket ligger 

till grund för resultatkapitlet. Analysen kommer att genomföras utifrån de oberoende 

variablerna; hög och låg involvering och av hög respektive låg kundanpassning. 

Författarna kommer vidare att analysera dessa oberoende variabler och se hur

de påverkar den beroende variabeln lojalitet. Därför kommer författarna att  i 

analysen att undersökta var företagen hamnar i den matris som beskrivits tidigare.

5.1 Lojalitet

Som vi tidigare nämnt avser lojalitet i denna uppsats vara återkommande biobesökare. 

Av undersökningen framgick det att respondenterna på Roxybiografen inte upplevde 

sig själva som lojala biobesökare. På en skala från 1-5, där fem motsvarar det högsta 

värdet och ett det lägsta så låg medelvärdet på 2,33. På samma sätt kunde man se att 

större delen av Roxybiografens respondenter inte var villiga att återkomma. Hela 67 

% av populationen svarade att de inte skulle återkomma. 

Av Heron city och Kistabiografens respondenter var 73 % respektive 80 % villiga att 

återkomma. Här framgick av undersökningen att respondenterna på dessa två 

biografer ansåg att de var lojala besökare. Medelvärden låg på  3,37 respektive 3,57. 

Därför bedömer forskarna att större delen av respondenterna på Roxybiografen inte 

är lojala mot biografen.
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5.2 Grad av kundanpassning
5.2.1 Differentiering av kunderbjudandet

En differentiering av kunderbjudandet innebär att man erbjuder biobesökaren något 

unikt som konkurrenterna inte har. Enligt Kotler leder en differentiering till att man 

erbjuder kunden ett mervärde som i sin tur leder till kundlojalitet.

Av undersökningen framgick det att 70 % av Roxybiografens biobesökare var 

intresserade av att se på någon annat än film på en biograf.  Man kunde tänka sig att 

se på musikkonserter, teater och sportarrangemang på en biograf. Det finns stora 

möjligheter för Roxybiografen att nischa in sig inom detta område som omfattar mer 

än att bara visa biofilmer. Intresset för en förändrad produkt hos Heron city och 

Kistabiografen låg på 13 % respektive 50 %.

Vidare visade undersökningen att en stor andel av Roxybiografens respondenter ansåg 

att bekvämlighet och komfort vid ett biobesök är en av de främsta anledningen till 

varför man väljer en viss biograf. Heron city och Kistabiografen respondenter ansåg 

däremot att filmutbudet är den viktigaste faktorn vid valet av biograf. 

En stor del av Roxybiografens respondenterna (90 %) var väldigt intresserade av att få 

erbjudanden som att t ex få gå på förhandsvisningar av filmer m.m. Även de andra 

biografernas respondenter visade ett intresse för bättre erbjudanden och 

förhandsvisningar av biofilmer.

Roxybiografen har en låg andel återkommande besökare (lojalitet) framgår det av 

undersökningen. Vidare framgår det av enkätundersökningen att intresset är högt för 

en förändrad produkt vilket ger goda förutsättningar för en differentiering av 

kunderbjudandet. I dagsläget har Roxybiografen inget differentierat produkt 

erbjudande gentemot sina konkurrenter.   
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5.2.2 Kundförväntningar

Enligt Grönroos måste kundens förväntningar uppfyllas för att företaget ska kunna 

behålla sina existerande kunder. 

Enkätundersökningen visade att en stor del av respondenterna på Roxybiografen 

upplevde att deras förväntningar inte uppfylldes. Medelvärdet på uppfyllda 

förväntningar hamnade på 2,43 på en skala graderad 1-5 där 5 innebar att 

förväntningarna vart uppfyllda. Därför kan man bedöma att respondenterna på 

Roxybiografen inte upplever att deras förväntningar uppfylls. Heron citys och 

Kistabiografens medelvärden låg på 3,43 respektive 3,40 vilket påvisar att 

respondenternas kundförväntningar infrias på ett bättre sätt hos dessa två biografer. 

     

Roxybiografen har en låg andel återkommande besökare (lojalitet) framgår det av 

undersökningen. Vidare framgår det av enkätundersökningen att kundförväntningar 

på biografen inte infriats på ett bra sätt.  
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5.2.3 Kundupplevelse 

En kundupplevelse som motsvarar förväntningarna ökar chansen till att kunden 

återkommer och är lojal enligt Grönroos 

Av undersökningen framgick det att en stor del av respondenterna på Roxybiografen 

upplevde ett ganska stort missnöje efter biobesöket. Medelvärdet på hur nöjd man 

ansåg att man var hamnade på 2,5 på en skala graderad 1-5 där 5 innebar att man var 

helt nöjd med biobesöket. Heron citys och Kistabiografens medelvärden låg på 3,4 

respektive 3,37 vilket påvisar att respondenternas kundupplevelse är mer positiva hos 

dessa två biografer

Roxybiografen

Roxybiografen har en låg andel återkommande besökare (lojalitet) framgår det av 

undersökningen. Vidare framgår det av enkätundersökningen att respondenternas 

kundupplevelse är låg  och man upplever ett ganska stort missnöje med biografen 

Heron city

Heron city har en låg andel återkommande besökare (lojalitet) framgår det av 

undersökningen. Av enkätundersökningen framkommer det att respondenternas 

kundupplevelse är hög och man är väldigt nöjd med biografen              

Kistabiografen

Kistabiografen har en låg andel återkommande besökare (lojalitet) framgår det av 

undersökningen. Enkätundersökningen påvisar att respondenternas kundupplevelse är 

hög och man är väldigt nöjd med biografen              

Ett samband mellan lojalitet och hur respondenternas upplevelse av biobesöket kunde 

utläsas av enkätundersökningarna. En biograf med hög andel nöjda och positiva 

besökare hade även en hög andel återkommande besökare. Respondenterna på 

Roxybiografen upplever inte att deras förväntningar uppfylls samtidigt som man 

uttrycker ett stort missnöje efter besöket. Man upplever en negativ kundupplevelse.
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5.3 Grad av involvering
Enligt Fill leder höginvolvering ofta till en lojalitet hos kunden. 

Av undersökningen framkom det att Roxybiografens biobesökare använder sig av en  

ganska hög grad av informationssökning innan biobesöket. Ett medelvärde på 3,26 

jämfört med Heron city 2,23 och Kistabiografens 2,26 visar på att förutsättningarna 

till höginvolvering och lojalitet är därmed ganska goda i detta sammanhang. 

Priset däremot verkar inte vara faktor som har någon större betydelse framgår det av 

enkätundersökningen. Vidare kunde man av undersökningen få ta del av 

informationen att Roxybiografen saknar ett klubbkort/medlemskort vilket hämmar 

biobesökarnas involvering i biografen. Av respondenterna på Heron city och 

Kistabiografen hade 83 % respektive 67 % tillgång till ett klubbkort. Ett 

införskaffande av klubbkort kan få till en positiv effekt på biobesökarnas involvering 

då engagemanget för erbjudanden och specialförmåner som t ex förhandsvisningar är 

väldigt högt. Undersökningen påvisade även ett intresse för kringinformation som t ex 

filmfakta. Då en biografbesökare söker mer information vid sitt besök så engagerar 

sig besökaren och blir på så sätt involverad i konsumtionen.

Roxybiografen har en låg andel återkommande besökare (lojalitet) framgår det av 

undersökningen. Vidare framgår det av enkätundersökningen att respondenternas 

involvering i biografen är hög då man söker information i hög grad innan biobesöket 

även om priset inte har någon betydelse vid val av biograf.  
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Nedan kommer författarna att analysera resultat av enkätundersökningen och visa 

var i matrisen Roxybiografen befinner sig i dagsläget.

                                            Höginvolverad kund

                                                3                     1
Kostnadsöverlägsenhet Differentiering

                                                4                        2                     Fokusering

                                            

                                              Låginvolverad kund

Kolumn 3: Roxy har höginvolverade kunder och det framgår av undersökningen att 

deras kunder inte är priskänsliga. Då det inte existerar någon differentiering eller 

någon form av kundanpassning  av produkterbjudandet  jämfört med konkurrenterna 

kan kunden komma att lämna företaget om man inte tar hänsyn till kundens behov 

(kundanpassning). 

Då Roxybiografens respondenter upplever att deras förväntningar inte infriats och 

uppfylls i en låg utsträckning är risken stor att Roxybiografens kunder kommer att 

lämna biografen för konkurrenterna om man inte lyckas anpassa sig till kunderna och 

deras behov. Man måste här tillgodose sina besökares förväntningar på biografen på 

ett bättre sätt. Då Roxybiografen inte kan konkurrera med filmutbudet gentemot de 

större biograferna måste biografen skapa ett mervärde för sina kunder. Forskarna 

finner genom undersökningen att förutsättningarna för att differentiera 

kunderbjudandet genom en förändrad produkt och erbjudande är höga då det finns ett 

starkt samband mellan lojalitet och intresse för ett förändrat produkterbjudande.

Ett samband mellan lojalitet och involvering kunde utläsas till en viss grad av 

enkätundersökningarna. En biograf med en hög andel besökare som var involverade i  

biografen genom t.ex. medlemskap i form av klubbkort  hade även en hög andel 
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återkommande besökare. Roxybiografens respondenter använder sig av en ganska 

hög informationssökning innan biobesöket. Då man saknar ett klubbkort bedömer 

forskarna att Roxybiografen har väldigt goda förutsättningar att involvera kunderna

Ett samband mellan lojalitet och intresse för förändrad produkt kunde utläsas av 

enkätundersökningarna. En kund som inte är lojal är mer intresserad av en förändrad 

produkt. Förutsättningarna för att differentiera kunderbjudandet är således väldigt 

goda för Roxybiografen då respondenterna inte är lojala mot biografen. Denna 

ändring av kunderbjudandet skulle tillgodose Roxybiografens besökares behov på ett 

mer tillfredställande sätt och därmed skapa lojala besökare. 

Ett samband mellan lojalitet och hur väl respondenternas förväntningar hade infriats 

på biobesöket kunde utläsas av enkätundersökningarna. En biograf med hög andel  

besökare som upplevde att deras förväntningar inte hade infriats på ett bra sätt valde 

att inte återkomma till biografen. 
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6 Resultat

I detta kapitel kommer resultatet för uppsatsen att redovisas med utgångspunkt från 

analysen. Med resultatet besvaras syftet som med denna uppsats är att genom en 

jämförande fallstudie analysera och utvärdera marknadsföringsstrategierna för två 

stora och en liten biograf.

Ur analysen har det framkommit att det finns ett intresse bland biobesökare för att se 

på annat än film på en biograf. Ett samband kunde hittas mellan återkommande 

kunder och intresse för en förändrad produkt. Då vi i denna uppsats valde att se 

återkommande biobesökare som lojala kunde vi finna att lojala biobesökare har ett 

mindre intresse för en förändrad produkterbjudande. De stora biograferna har en hög 

andel av återkommande kunder och därför har deras biobesökare ett svalt intresse för 

en förändrad produkterbjudande. Förutsättningarna för att differentiera 

kunderbjudandet är således goda för Roxybiografen då man ett lågt antal 

återkommande d.v.s. lojala biobesökare men höginvolverade kunder.

Vidare framgick det av analysen att det finns ett stort intresse bland biobesökarna av 

att få förmånliga erbjudanden som att t ex få gå på förhandsvisningar av filmer. Ett 

stort antal av de återkommande besökarna biobesökarna hade tillgång till ett 

klubbkort. De stora biograferna Heron city och Kistabiografen har ett stort antal 

klubbmedlemmar och kan därmed involvera kunderna på ett bra sätt. Roxybiografen 

har inget existerande klubbkort och möjligheterna att involvera besökarna är således i 

nuläget i en låg grad.

Av undersökningen framgår det att en stor del av biobesökarnas förväntningar har 

infriats. De två stora biograferna hade en större andel besökare som upplevde att deras 

förväntningar hade infriats. En stor andel av Roxybiografens biobesökare upplevde i 

stor grad att deras förväntningar inte infriades. Då undersökningen visade på ett 

samband fanns mellan infriade förväntningar och upplevelsen kunde man därför se att 

missnöje uppstod då biografen inte lyckades infria förväntningarna, vilket resulterade 

i ett stort missnöje och man ville inte återkomma till biografen. De stora biograferna 

har lyckats att motsvara besökarnas förväntningar och därmed ge en positiv 
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upplevelse. Och detta i sin tur resulterar i en större benägenhet att rekommendera 

biografen vidare till omgivningen. 

Ur undersökningen kan man även se att priset inte har någon betydelse vid valet av 

biograf. Men däremot kunde man urskilja en skillnad vad gäller graden av 

informationssökning. Roxybiografens besökare söker information i högre grad än de 

större biografernas biobesökare. Därför kan man dra slutsatsen att Roxybiografens 

biografbesökare visar hög engagemang och därmed är höginvolverade i biografen.
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7 Slutsats

Slutsatsen svarar på frågeställningen: Vilka faktorer är viktiga för den lilla biografen 

för att skapa lojala biografbesökare? 

För att en liten biograf ska överleva på en konkurrensutsatt marknad så är det 

nödvändigt att differentiera sig från konkurrenterna genom att erbjuda något unikt 

som dessa inte har. Eftersom man inte kan konkurrera med priset och filmutbudet 

gentemot det stora företaget så måste biobesökarna uppleva att de får ett mervärde 

utöver själva produkten. Ett sätt kan vara att erbjuda besökarna annat än bara film. 

Det kan vara att erbjuda underhållning i andra former. Som t.ex. musikkonserter, 

sportarrangemang och teaterföreställningar. Därför är differentiering en viktig faktor 

för att skapa en lojal kund.

Biobesökare anser att bekvämlighet och komfort är en viktig del när man väljer  

biograf. För att kunna skapa lojala kunder krävs det av mindre biografer att ge 

besökarna det de vill ha, vilket i det här sammanhanget är bekvämlighet och komfort. 

En uppfyllelse av besökarnas förväntningar är en därmed en viktig faktor för att få 

återkommande kunder och kundlojalitet. 

En annan viktig faktor för mindre biografer är att få besökaren att få en positiv 

upplevelse av biobesöket. Detta för att skapa nöjda och återkommande kunder. Denna 

mervärde som kunden får via den positiva upplevelsen leder till en kundlojalitet. 

För att en liten biograf ska kunna överleva krävs det att man kan få besökarna att 

engagera sig i företaget och skapa en relation. En involvering av besökarna i företaget 

genom klubbkort och bättre information om filmer är en viktig faktor för att skapa 

lojala kunder. 
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8 Avslutande diskussion

I detta kapitel ger författarna en avslutande diskussion vilket ger avstamp till vidare 

forskning kring området 

Kritiska reflektioner kring vårt arbete

Vi anser att vi genom vår metodval har kunnat uppnå syftet med denna uppsats. Genom 

att använda oss av fallstudier och enkäter har vi kunnat samla in den informationsdata 

som behövs för att uppnå syftet. För att uppnå en djupare förståelse för det vi studerat 

skulle man kunna ha genomfört undersökningen på fler respondenter och genom 

intervjuer.  

Avslutande tankar & vidare forskning

Undersökningen som har gjorts väcker nya intressante frågor och idéer om andra 

undersökningar som man kan tänkas göra. Författarna har genom studiens gång fått 

uppleva hur olika företag måste anpassa sig till omvärldens konkurrens. Det som är 

speciellt inom biografbranschen är att företaget SF innehar en monopolliknande 

ställning inom biografbranschen. Det är väldigt svårt att komma in på marknaden 

vilket har lett till få aktörer inom biografbranschen. En intressant undersökning som 

man skulle kunna göra att undersöka om man skulle kunna ändra det traditionella att 

bara se film på bio till att öppna nya möjligheter av underhållningsformer i biografer 

som inte bara rör film. 
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10 Bilagor

10.1 Enkätundersökning      

Kryssa för eller ringa in dina svar på frågorna. Enkäten besvaras anonymt och skall ej 
skrivas under. Tack för din medverkan!!!

1.Ålder?
15-30
31-45
46-60
> 60

2.Hur ofta går du på bio? 
1 gång i veckan 
2-3 gånger i veckan
Ett par gånger i månaden
Mer sällan 

3. Har du ett kundkort/klubbkort hos denna biograf?
Ja
Nej

4. Informationssökning  innan biobesöket               Låg grad                      Hög grad
                                                                                      1       2       3       4      5   

5.Hur viktigt är priset för dig?                       Mindre Viktigt                            Mycket 
viktigt 
                                                                                      1       2       3       4      5    

6.Vilken/vilka faktorer avgör främst Ditt val av biograf?
                                                                        

Filmutbud                                                                      
Tekniska faktorer (ljud, bild)                                                  
Atmosfär (stämning, miljö)                                          
Bekvämlighet                                                                

7. Vad vill Du se mer av vid ett biobesök? Välj ett eller flera alternativ
Kring tjänster(mat, snacks m.m.)     
Bättre komfort
Mindre störande moment
Kringinformation (filmfakta, nyhetsbrev) 
Klubbkort (bättre erbjudande, förhansvisningar)                                                

8.Är du intresserad av att se på något annat än film på en biograf?
Ja
Nej
              Om JA går du ner till fråga 9 om Nej hoppar du över den och går till fråga 10
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9.Intresserad av att se detta på en biograf?
      Sport                                               Instämmer inte alls                        Instämmer helt 
                                                                                        1       2       3       4      5    
     Teater                                              Instämmer inte alls                          Instämmer helt 
                                                                                        1       2       3       4      5    
     Musik konsert                                  Instämmer inte alls                          Instämmer helt 
                                                                                         1       2       3       4      5                   

10. Hur har dina förväntningar infriats som helhet på denna biograf?
                                                                            Ej uppfyllda                             Uppfyllda
                                                                                           1      2       3       4     5

11.Som helhet hur nöjd eller missnöjd är du med denna biograf? 
                                                                               Missnöjd                                    Nöjd
                                                                                           1       2       3       4      5   

12. Hur troligt är det att Du kommer att rekommendera denna biograf till vänner och 
bekanta?                                                             
                                                                     Inte alls troligt                                  Troligt                                                                   
                                                                                           1       2       3       4      5    

13.Instämmer Du i att Du är en lojal kund för denna biograf?
                                                             Instämmer inte alls                           Instämmer helt 
                                                                                            1       2       3       4      5    
14. Kommer du att återkomma till denna biograf?
Ja
Nej

Tack för din medverkan!
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10.2 Enkätens resultat

10.2.1 Roxybiografen

1.Ålder?

23 % befinner sig i intervallet 15-30 år

40%  befinner sig i intervallet  31-45 år 

17%  befinner sig i intervallet 46-60 år

20%  befinner sig i intervallet > 60år

2.Hur ofta går du på bio? 

1 gång i veckan                 = 10%

2-3 gånger i veckan          =  10%

Ett par gånger i månaden  =  30%

Mer sällan                         =  50%

3. Har du ett kundkort/klubbkort hos denna biograf?

Ja   = 0%

Nej = 100%

4.Informationssökning innan biobesöket?

   7 st 5:or (5-3,27) 2
*7 =20,95

   5 st 4:or (4-3,87) 2                                                                              

  10 st 3:or (3-3,27) 
2 

   5 st 2:or  (2-3,27) 2 

   3 st 1:or  (1-3,27)
2

* =15,4

Typvärde   = 3

Medelvärde= 3,27

Standardavvikelse   (47,743/29 )=1,28
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5.Hur viktigt är priset för dig?                       

       2 st 5:or = 5:or (5-2,4) 2
*2 =13,52

       4 st 4:or     5:or (4-2,4) 2
*4 = 10,24                                                                       

       6 st 3:or      5:or (3-2,4) 2
*6 = 2,16

      10 st 2:or      5:or (2-2,4) 2
*10 = 1,6

       8 st 1:or      5:or (1-2,4) 2
*8 = 15,68

Typvärde   =2

Medelvärde= 2,4

Standardavvikelse   (43,2/29 ) = 1,22

6.Vilken/vilka faktorer avgör främst Ditt val av biograf?

       Rangordnat       

       Bekvämlighet  = 83%       

       Filmutbud =67%

       Tekniska faktorer (ljud, bild)= 50%

       Atmosfär (stämning, miljö)  = 57%

                                                                   

7. Vad vill Du se mer av vid ett biobesök? Välj ett eller flera alternativ

       Rangordnat;

       Klubbkort (bättre erbjudande, förhandsvisningar) =  90%                                             

       Bättre komfort  = 73%

       Mindre störande moment = 67%

       Kring tjänster(mat, snacks m.m.) =   60% 

Kringinformation (filmfakta, nyhetsbrev) = 50%

8.Är du intresserad av att se på något annat än film på en biograf?
Ja   = 70%
Nej = 30%
              Om JA går du ner till fråga 9 om Nej hoppar du över den och går till fråga 10

9.Intresserad av att se detta på en biograf?
  
  Sport                                Teater                        Musikkonsert 
1 st 5:or                         8 st 5:or                           2 st 5:or

3 st 4:or                         2 st 4:or                           3 st 4:or                                             

12 st 3:or                        5 st 3:or                           5 st 3:or



60

  3 st 2:or                          2 st 2:or                           9 st 2:or

  1 st 1:or                         1 st 1:or                          1 st 1:or                                                                     

Typvärde  = 3             Typvärde  = 5                   Typvärde   = 2

Medelvärde= 2,86      Medelvärde=  3,24            Medelvärde= 2,67

    
10. Hur har dina förväntningar infriats som helhet på denna biograf?
       2 st 5:or

       3 st 4:or                                                                              

       9 st 3:or

       8 st 2:or

       8 st 1:or

Typvärde   = 3

Medelvärde= 2,43

11.Som helhet hur nöjd eller missnöjd är du med denna biograf? 
       1 st 5:or

       5 st 4:or                                                                              

       8 st 3:or

      12 st 2:or

       4 st 1:or

Typvärde   = 2

Medelvärde= 2,5

12. Hur troligt är det att Du kommer att rekommendera denna biograf till vänner och 

bekanta?                                                             

2 st 5:or

4 st 4:or                                                                              

6 st 3:or

8 st 2:or

10 st 1:or

Typvärde   =1

Medelvärde= 2,53

13.Instämmer Du i att Du är en lojal kund för denna biograf?
2 st 5:or

2 st 4:or                                                                              

7 st 3:or
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9 st 2:or

10 st 1:or

Typvärde   = 1

Medelvärde=  2,23

14. Kommer du att återkomma till denna biograf?
Ja   = 33%
Nej = 67%

10.2.2 HeronCity

1.Ålder?

60 % befinner sig i intervallet 15-30 år

30%  befinner sig i intervallet  31-45 år 

10%  befinner sig i intervallet 46-60 år

0%   befinner sig i intervallet > 60år

2.Hur ofta går du på bio? 

1 gång i veckan                 = 17%

2-3 gånger i veckan          =  7%

Ett par gånger i månaden  =  66%

Mer sällan                         =  10%

3. Har du ett kundkort/klubbkort hos denna biograf?

Ja   = 83%

Nej = 17%

4. Informationssökning  innan biobesöket              

       2 st 5:or = (5-2,23) 2 

       3 st 4:or = (4-2,23) 2                                                                          

      5 st 3:or = (3-2,23) 2 

      10 st 2:or = (2-2,23) 2 

      10 st 1:or = (1-2,23) 2 
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Typvärde   = 1,2

Medelvärde= 2,23

Standardavvikelse= (43,35/29) =1,22

5.Hur viktigt är priset för dig?                       

       3 st 5:or  = (5-2,47) 2 

       1 st 4:or  = (4-2,47) 2  2,34                                                                           

       7 st 3:or  = (3-2,47) 2 

      15 st 2:or = (2-2,47) 2 

       4 st 1:or = (1-2,47) 2 

Typvärde   =2

Medelvärde= 2,47

Standardavvikelse= (35,45/29) =1,10

6.Vilken/vilka faktorer avgör främst Ditt val av biograf?

       Rangordnat

       Tekniska faktorer (ljud, bild)= 67%

       Atmosfär (stämning, miljö)  = 50%

       Bekvämlighet  = 40%                                                            

       Filmutbud =33%

7. Vad vill Du se mer av vid ett biobesök? Välj ett eller flera alternativ

Rangordnat;

Klubbkort (bättre erbjudande, förhandsvisningar) =  67%                                             

Mindre störande moment = 33%

Bättre komfort  = 17%

Kringinformation (filmfakta, nyhetsbrev) = 17%

Kring tjänster(mat, snacks m.m.) =  10% 

8.Är du intresserad av att se på något annat än film på en biograf?
Ja   = 13%
Nej = 87%
              Om JA går du ner till fråga 9 om Nej hoppar du över den och går till fråga 10

9.Intresserad av att se detta på en biograf?
  
  Sport                                Teater                        Musikkonsert 
4 st 5:or                         0 st 5:or                          0   st 5:or

0 st 4:or                         0 st 4:or                         2 st 4:or                                             
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0 st 3:or                          0 st 3:or                           1 st 3:or

  0 st 2:or                         3 st 2:or                           1 st 2:or

  0 st 1:or                         1 st 1:or                          0 st 1:or                                                                     

Typvärde  = 5             Typvärde  = 2                   Typvärde   = 4

Medelvärde= 5      Medelvärde=  1,75            Medelvärde= 3,25

    
10. Hur har dina förväntningar infriats som helhet på denna biograf?
       5 st 5:or

       10 st 4:or                                                                              

       10 st 3:or

       3 st 2:or

       2 st 1:or

Typvärde   = 3, 4

Medelvärde=3,43 

11.Som helhet hur nöjd eller missnöjd är du med denna biograf? 
       3 st 5:or

       15 st 4:or                                                                              

       6 st 3:or

      3 st 2:or

       3 st 1:or

Typvärde   = 4

Medelvärde= 3,4

12. Hur troligt är det att Du kommer att rekommendera denna biograf till vänner och 

bekanta?                                                             

15 st 5:or

10 st 4:or                                                                              

1 st 3:or

1 st 2:or

3 st 1:or

Typvärde   =5

Medelvärde= 4,1

13.Instämmer Du i att Du är en lojal kund för denna biograf?
7 st 5:or

10 st 4:or                                                                              
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5 st 3:or

3 st 2:or

5 st 1:or

Typvärde   = 1

Medelvärde=  3,37

14. Kommer du att återkomma till denna biograf?
Ja   = 73%
Nej = 27%

10.2.3 Kistabiografen

1.Ålder?

50 % befinner sig i intervallet 15-30 år

33%  befinner sig i intervallet  31-45 år 

10%  befinner sig i intervallet 46-60 år

7%  befinner sig i intervallet > 60år

2.Hur ofta går du på bio? 

1 gång i veckan                 = 13%

2-3 gånger i veckan          =  17%

Ett par gånger i månaden  =  33%

Mer sällan                         =  37%

3. Har du ett kundkort/klubbkort hos denna biograf?

Ja   = 67%

Nej = 33%
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4. Informationssökning  innan biobesöket              

    1 st 5:or (5-2,13) 2
*1 = 8,23      

    4 st 4:or (4-2,13) 2
*4 = 13,98                                                                                   

    5 st 3:or (3-2,13) 2
*5 = 3,78      

   12 st 2:or (2-2,13) 2
*12 = 0,20   

     8 st 1:or (1-2,13) 2
*8 =36,29       

Typvärde   = 2

Medelvärde= 2,13

Standardavvikelse= (62,48/29) =1,46

5.Hur viktigt är priset för dig?                       

       5 st 5:or (5-2,47) 2 

       5 st 4:or (4-2,47) 2     11,70                                                                        

       7 st 3:or (3-2,47) 2 

      11 st 2:or (2-2,47) 2 

       6 st 1:or (1-2,47) 2 

Typvärde   =2

Medelvärde= 2,47

Standardavvikelse= (61,04/29) =1,45

6.Vilken/vilka faktorer avgör främst Ditt val av biograf?

       Rangordnat

       Filmutbud =50%

       Tekniska faktorer (ljud, bild)= 33%

       Bekvämlighet  = 33%       

       Atmosfär (stämning, miljö)  = 10%

                                                                   

7. Vad vill Du se mer av vid ett biobesök? Välj ett eller flera alternativ

Rangordnat;

Klubbkort (bättre erbjudande, förhandsvisningar) =  50%                                             

Kringinformation (filmfakta, nyhetsbrev) = 23%
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Mindre störande moment = 23%

Bättre komfort  = 17%

Kring tjänster(mat, snacks m.m.) =  10% 

8.Är du intresserad av att se på något annat än film på en biograf?
Ja   = 50%
Nej = 50%
              Om JA går du ner till fråga 9 om Nej hoppar du över den och går till fråga 10

9.Intresserad av att se detta på en biograf?
  
  Sport                               Teater                        Musikkonsert 
2 st 5:or                         3 st 5:or                           1 st 5:or

7 st 4:or                         1 st 4:or                         1 st 4:or                                             

3 st 3:or                          2 st 3:or                           4 st 3:or

  2 st 2:or                          6 st 2:or                           8 st 2:or

  1 st 1:or                         3 st 1:or                          1 st 1:or                                                                     

Typvärde  = 4             Typvärde  = 2                   Typvärde   = 2

Medelvärde= 3,47      Medelvärde=  2,67            Medelvärde= 2,53

    
10. Hur har dina förväntningar infriats som helhet på denna biograf?
       6 st 5:or

       9 st 4:or                                                                              

       9 st 3:or

       3 st 2:or

       3 st 1:or

Typvärde   = 3, 4

Medelvärde=3,4 

11.Som helhet hur nöjd eller missnöjd är du med denna biograf? 
       2 st 5:or

       14 st 4:or                                                                              

       9 st 3:or

      3 st 2:or

       2 st 1:or

Typvärde   = 4

Medelvärde= 3,37
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12. Hur troligt är det att Du kommer att rekommendera denna biograf till vänner och 

bekanta?                                                             

14 st 5:or

11 st 4:or                                                                              

3 st 3:or

2 st 2:or

1 st 1:or

Typvärde   =5

Medelvärde= 4,27

13.Instämmer Du i att Du är en lojal kund för denna biograf?
5 st 5:or

10 st 4:or                                                                              

12 st 3:or

3 st 2:or

0 st 1:or

Typvärde   = 3

Medelvärde=  3,57

14. Kommer du att återkomma till denna biograf?
Ja   = 90%
Nej = 10%
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10.3 Chi 2 beräkningar

Vill du titta på något annat än film på en biograf? (intresse för en differentiering av 

kunderbjudandet) Ja/Nej 

                                       Ja      Nej 

Roxy                               21       9   =30 respondenter

Heron city                       4        26  =30 respondenter               

Kistabiografen                15      15  =30 respondenter

Kommer du att återkomma till denna biograf? (Lojalitet) Ja/Nej

                                       Ja       Nej 

Roxy                               10       20   =30 respondenter

Heron city                       22        8  =  30 respondenter               

Kistabiografen                24         6  =30 respondenter

Intresserade av att titta på något annat än film på en biograf och är en återkommande 

besökare

Roxy                               7       

Heron city                       1        

Kistabiografen                10    tot =18   

Intresserade av att titta på något annat än film på en biograf och är ej en 

återkommande besökare

Roxy                               14       

Heron city                       3        

Kistabiografen                5       tot= 22

Ej intresserade av att titta på något annat än film på en biograf och är en 

återkommande besökare

Roxy                               3       

Heron city                       21        

Kistabiografen                14    tot =38
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Ej intresserade av att titta på något annat än film på en biograf och är ej en 

återkommande besökare

Roxy                               6       

Heron city                       5        

Kistabiografen                1     tot =12     

Chi2-uträkning för att se ifall det finns en signifikant skillnad mellan värdena.

Obs.värde                            Förväntad värde
                                      18                                      24.89  
                                      38                                      31,11 

                                             22                                     15,11
                                             12                                     18,89    

56*90 = 24,89  56*50/90 = 31,11  

34*40/90 = 15,11   34*50/90 = 18,89 

(18-24,89)
2

/24,89 = 1,91 

(38-31,11)
2

/31,11 = 1,53

(22-15,11)
2

/15,11 = 3,14

(12-18,89)
2

/18,89 = 2,51        x
2

=9,09

fg(2-1)*(2-1)=1    ger oss x
2

värde = 3,84

Det finns ett starkt samband mellan lojalitet och intresse för differentierad produkt

   


