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Sammandrag 

 

Till följd av att filmavtalet mellan regeringen och svensk filmindustri från och med 2017 

överges kommer en momsökning från nuvarande 6- till 25 % för biobesök att träda i kraft. 

Som en åtgärd för att inte behöva höja priset för samtliga biobiljetter undersöker SF Bio 

möjligheterna att istället differentiera sin prissättning. Dagarna för den enhetliga prissättning 

som idag används kan således vara räknade. Denna uppsats ämnar undersöka huruvida 

svenska biokonsumenter efterfrågar en mer efterfrågestyrd prissättning samt hur denna skulle 

kunna implementeras. För att undersöka detta har en enkätundersökning bland svenska 

biokonsumenter genomförts där efterfrågan undersökts utifrån film- och 

visningsdimensionen. Resultatet utifrån de respondenter som deltagit i undersökningen visar 

att efterfrågan är varierande utifrån olika typer av prisdifferentieringar. Främst efterfrågas en 

prisdifferentiering efter placering i biosalongen där bättre placeringar prissätts högre. Genom 

intertemporal prisdiskriminering samt peak-load prissättning skulle SF Bio kunna 

prisdiskriminera svenska biokonsumenter.  
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1. Inledning 

 

Den 26 maj 2015 kom alarmerande nyheter från kulturdepartementet som skulle förändra 

förutsättningarna för den svenska biografbranschen. En undersökning utförd av Boston 

Consulting Group hade på uppdrag av regeringskansliet utförts kring det rådande filmavtalet 

mellan regeringen och Svensk Filmindustri. Målet för undersökningen var att ta reda på om 

det bidrag som ges om 400 miljoner kronor till filmavtalet används på önskvärt sätt idag; att 

främja svensk filmproduktion av hög kvalitet samt attraktionskraft både nationellt och 

internationellt (Alström et al. 2013). Efter att ha tagit del av rapporten beslutar 

kulturdepartementet att överge det filmavtal som tillsammans slöts med näringslivet 1963 för 

att rädda svenskt filmskapande när Tv:n infördes i Sverige och blev en stor konkurrent till 

den svenska biografbranschen. I förslaget som publicerades på regeringens hemsida i maj 

2015 meddelar kulturdepartementet att de ämnar lämna det nuvarande filmavtalet och att 

istället låta staten ta ett helhetsansvar för nationell filmpolitik (Ds 2015:31). 

 

Vad ett statligt helhetsansvar för nationell filmpolitik skulle medföra är först och främst ett 

beslut om en momsökning från nuvarande 6% för biografbesök till 25%, för att kunna 

finansiera detta utan monetärt stöd från andra aktörer (Ds 2015:31). Då detta förslag bedöms 

påverka priserna för biobiljetter kommer det således inte enbart påverka bioaktörerna, utan 

även svenska biokonsumenter till viss utsträckning. Detta då finansdepartementet har uttalat 

att kostnadsökningen förväntas delas lika mellan konsumenten och biografägarna i form av 

ökat pris på biobiljetter samt minskat företagsresultat.  

 

I ett uttalande för Dagens Nyheter beskriver Maria Skoglund, nuvarande VD för SF Bio, sin 

oro inför den kommande prishöjningen. Enligt henne är priset för biobiljetter redan idag nära 

taket av vad man kan ta för ett biobesök. SF Bio, den ledande aktören på den svenska 

biomarknaden står följaktligen inför framtida utmaningar. Skoglund menar att SF Bio 

kommer behöva hitta nya tillvägagångssätt att prissätta bioupplevelsen för att möta dessa 

förändringar som uppstår i och med beslutet från kulturdepartementet. Enligt henne är det 

ingen bra idé att höja priset på alla biobiljetter, utan man ska istället aktivt jobba för att hitta 

andra alternativ för sin prissättning. Ett led i detta arbete är att man för närvarande 

undersöker ytterligare möjligheter att differentiera prissättningen av biobiljetter (DN, 2015) 
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Den enhetliga prissättning av biobiljetter som SF idag applicerar innebär till exempel att 

biljetter med “bättre” placering slumpas ut för samma pris som för de “sämre”, till de 

konsumenter som är ute i god tid innan föreställningens starttid. Samma sak gäller för 

perioder med extra högt besökstryck såsom helger, högtider och kvällar. Om man vill gå på 

en populär bioföreställning gäller det alltså att vara ute i god tid om man vill försäkra sig om 

att få en biljett till den föreställning man efterfrågar, eller en bra placering i salongen. 

Problemet med denna prissättningsmodell där alla biljetter kostar lika mycket blir att 

individer som skulle ha en högre betalningsvilja för till exempel en bra placering försummas 

när den placering i biosalongen som konsumenten får endast bestäms efter hur långt innan 

föreställningen denne köper sin biljett. En individ med högre betalningsvilja för en biljett 

med bättre placering eller att gå på bio under perioder med högt besökstryck skulle genom en 

mer differentierad prissättning inte behöva köpa biljetten lika långt i förväg för att försäkra 

sig om att få det de efterfrågar. Likaså skulle en mer efterfrågestyrd prissättning av 

biobiljetter möjliggöra att individer med en lägre betalningsvilja för biobesök skulle kunna 

välja en “sämre” placering i salongen eller gå under en period där efterfrågan inte är lika hög 

och därmed betala ett lägre pris. 

 

Prisdifferentiering i andra kultursammanhang har tillämpats sedan lång tid tillbaka. Om du 

inför ett teaterbesök går Dramatens hemsida erbjuds du flera olika biljettpriser beroende på 

var i salongen du vill sitta när du ska köpa din biljett. Biljettpriset för en placering där 

evenemanget upplevs bättre är högre. Denna prisdifferentiering efter placering har tidigare 

inte applicerats på den svenska biomarknaden. Priset för en biljett med placering på mittersta 

raden i salongen kostar lika mycket som en biljett med placering längst fram, längst ute till 

vänster i salongen. Den enhetliga prissättningen som SF Bio idag applicerar kan även 

ifrågasättas då den differentierade formen av prissättning länge av nationalekonomer och 

marknadsförare har argumenterats som den mest lönsamma för företag snarare än ett 

enhetligt pris för hela marknaden (McKenzie, 2008).  

 

Vid ett biobesök har varje konsument individuella preferenser för den placering eller andra 

attribut som denne upplever att upplevelsen av besöket maximeras av. Att mäta dessa 

attityder hos konsumenter kan ge mycket värdefull information till marknadsförare då 

attityder säger mycket om konsumentens beteende vid köp. Det som en konsument baserar 

sin attityd kring en produkt utifrån är bland annat hur mycket värde denne anser få av 

produkten vid ett givet pris (Blythe, 1997). En höjning av priset på biobiljetter kan därför 
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innebära ett förändrat konsumentbeteende om det upplevda värde av besöket för 

konsumenten inte ökar i samma utsträckning som priset. Därmed är det av intresse att 

undersöka hur konsumenter skulle värdesätta eventuella prisdifferentieringar.  

 

Detta mynnar ut i frågeställningarna: 

 

I vilken utsträckning efterfrågar svenska biokonsumenter en mer differentierad prissättning 

av biobiljetter? 

 

Utifrån vilka prisdiskrimineringsteorier skulle SF praktiskt kunna implementera en 

efterfrågestyrd prissättning? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur SF Bio AB kan utveckla en mer 

differentierad prissättning samt analysera hur efterfrågan hos svenska biokonsumenter skulle 

se ut för olika differentierat prissätta erbjudanden. Undersökningen ämnar även utreda vilken 

betalningsvilja konsumenter har för olika typer av potentiella prisdifferentieringar. 

2. Teori 

2.1 Prisdiskriminering 

Prisdiskriminering är en prissättningsstrategi vilken innebär att företag tar ut olika priser för 

olika kundkategorier för samma vara eller tjänst. Prisdiskriminering delas vanligen in i tre 

olika grader. Priset som tas ut styrs efter konsumentens efterfrågeelasticitet, där ett högre pris 

tas ut av det segment av kunder vilka har en relativt låg efterfrågeelasticitet och ett lägre pris 

sätts för de konsumenterna med en hög efterfrågeelasticitet (Pindyck & Rubenfield, 2012). 

Idealt skulle varje företag ta ut individuella priser för varje enskild konsument baserat på 

dennes maximala betalningsvilja. Det maximala pris som en konsument är villig att betala 

kallas reservationspris. Den typiske konsumentens reservationspris avtar vanligen ju större 

kvantiteter som denne inhandlar av en vara, och med detta dennes betalningsvilja som avtar i 

relation till den ökade konsumtionen (Pindyck & Rubinfeld, 2012). Att ta betalt efter varje 

konsuments reservationspris kallas första gradens prisdiskriminering eller perfekt 

prisdiskriminering. Tredje gradens prisdiskriminering innebär att konsumenter delas in i olika 

segment för vilka man tar ut olika priser. Konsumenterna delas in i segment beroende på 

efterfrågan samt betalningsvilja. Ett exempel på hur tredje gradens prisdiskriminering ser ut i 
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praktiken är flygbolagens segmentering och indelning av konsumenter i business class och 

economy class. Konsumenterna i de bägge segmenten har tydligt åtskild efterfrågan vilket 

reflekteras i respektive segments betalningsvilja samt pris för produkten. De olika typerna av 

biljetter riktar sig mot olika segment med olika efterfrågeelasticitet (Pindyck & Rubenfield, 

2012). Biografer använder sig vanligen av flera olika typer av tredje gradens 

prisdiskriminering genom att erbjuda olika priser till studenter, pensionärer och barn till 

exempel (Orbach & Einav, 2007). Studenter och pensionärer har vanligen en lägre inkomst 

och således en lägre betalningsvilja och skulle eventuellt välja bort att konsumera bio helt om 

de inte erbjöds ett rabatterat pris - lägre än respektive segments reservationspris. 

 

2.2 Priselasticitet  

Efterfrågan av en produkt beror på priset, konsumentens inkomst samt priset på relaterade 

varor och tjänster. Elasticitet mäter hur känslig en variabel är mot en annan och anger den 

procentuella förändringen för variabeln då en annan variabel förändras med en procent. 

Efterfrågans priselasticitet mäter alltså hur känslig den efterfrågade kvantiteten är mot 

förändringar i priset på den underliggande varan eller tjänsten. Efterfrågans priselasticitet ger 

den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet för en vara eller tjänst då priset på denna 

vara eller tjänst ökar med en procent. När priset på en vara eller tjänst ökar, minskar vanligen 

den efterfrågade kvantiteten av denna (Pindyck & Rubenfield, 2012). 

 

En produkts elasticitet (𝜀) ges av:  

∆𝑄

𝑄
∆𝑃

𝑃

=
∆𝑄

∆𝑃
×
𝑃

𝑄
 

2.3 Konsumentuppfattning 

När en konsument ska genomföra ett köp så skapas en inre uppfattning av det upplevda 

värdet av produkten. Konsumenten mäter detta värde utifrån hur pass mycket produkten 

kommer uppfylla ens egna behov och önskemål utifrån hur man definierar sig själv som 

konsument. Detta kan alltså innebära att en produkt eller tjänst med samma pris kan uppfattas 

som olika värdefullt i olika konsumenters ögon (Schiffman, Kanuk, Hansen. 2016).   
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2.3.1 Prisupplevelse 

Pris är en faktor som har stor inverkan på hur konsumenten anser sig vara nöjd med sitt köp 

samt hur de planerar inför ett köp. Det finns bevis för att kunder har i åtanke vad andra 

kunder betalar när de överväger om priset de betalar är rättfärdigt eller inte, exempel på detta 

kan vara pensionärsrabatter, studentpris, medlemsrabatter eller merköpsrabatter. Denna 

prisdiskriminering kan uppfattas som orättvis för den som inte får ta del av dessa rabatter, 

och kan påverka intrycket av tjänsten eller produkten negativt. (Schiffman, Kanuk, Hansen. 

2008) 

Det finns två olika sorters funktioner av pris; införskaffandenytta som representerar 

konsumentens upplevda ekonomiska vinst eller förlust i med ett köp med ett visst pris, samt 

köpnyttan vilket är den uppfattade tillfredsställelsen eller icketillfredsställelsen som köpet ger 

till följd av skillnaden i en konsuments interna referenspris och det faktiska säljpriset 

(Schiffman, Kanuk, Hansen. 2016).  

 

2.4 Prissättningspusslet av biobiljetter och situationen idag 

Orbach och Einav (2007) behandlar i artikeln “Uniform prices for differentiated goods: The 

case of the movie-theater industry” prissättningssituationen för biografer i USA. Biografer i 

USA har sedan 1970-talet använt sig av en enhetlig prissättningsmodell där priset för en 

biobiljett i princip är detsamma oberoende av film, veckodag eller tid på dygnet. Författarna 

har en kritisk inställning till denna prissättningsmodell vilken de menar inte utnyttjar de 

potentiella vinster som en mer efterfrågestyrd prissättning skulle erbjuda. I artikeln utreds hur 

biografer motiverar denna enhetliga prissättning och dess brister påvisas.  

 

De flesta biografer i USA implementerar likt svenska biografer i SF:s regi någon form av 

prisdiskriminering. Detta tar i Sverige och för SF Bio1 uttryck i rabatterade priser för 

studenter och pensionärer till exempel (SF, 2015). Rabatterade priser till vissa konsumenter 

är ett exempel på tredje gradens prisdiskriminering, där konsumenter delas in i olika segment 

för vilka olika priser tas ut (Pindyck & Rubenfield, 2012). Utöver reducerade priser för 

                                                        

1  
SF Bio AB är den största aktören på den svenska biomarknaden och innehar en marknadsandel om 69%. SF Bio AB är en 

del av den nordiska biografkoncernen Nordic Cinema Group sedan 2013, då det finska bolaget Finnkino köpte upp svenska 

SF Bio (NCG, 2015).  
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studenter och pensionärer beskriver Orbach & Einav (2007) att amerikanska biokonsumenter 

betalar samma pris oavsett film, tid på dygnet eller säsong. I Sverige har situationen på senare 

tid förändrats. SF har idag börjat använda sig utav en värdebaserad prissättning där priset för 

en biobiljett avgörs utifrån filmens kommersiella värde. En större, mer kommersiell film 

prissätts högre än en mindre och smalare film. Priset för en film varierar även utifrån om den 

visas i 3D eller 2D - där priset för en 3D-film är högre. Under 2014 minskade dock andelen 

besök för 3D-filmer, en trend som även bevittnades i USA (Svenska filminstitutet, 2014). SF 

undersöker för nuvarande ytterligare möjligheter att differentiera sina biljettpriser; till 

exempel att ta ut ett högre pris för en film som nyligen haft premiär och att ta mer betalt för 

en film som visas i en stor salong, uppger SF Bios VD Maria Skoglund (Wennö, 2015) 

 

Den primära produkt som en biograf erbjuder är film, där varje film innehar olika 

differentierade attribut så som genre och visningstid. Då produktlivscykeln för en biofilm är 

relativt kort, samt att det är svårt att på förhand förutse hur väl filmen kommer tas emot är det 

svårt att exakt uppskatta konsumenters efterfrågeelasticitet för olika filmer. En aktör på 

biomarknaden kan dock särskilja mellan vissa attribut som en film innehar för vilka 

konsumenterna ofta har mer generella preferenser. Till exempel är de flesta konsumenter 

indifferenta mellan att gå på samma film en tisdag eller onsdag men har förmodligen starka 

preferenser gällande att gå på filmen en fredagskväll eller tisdag förmiddag. Konsumenter har 

alltså olika preferenser gällande olika filmgenrer och visningstider, och när de gör 

konsumtionsval så är produkterna de väljer emellan specifika filmer av specifika genrer som 

spelas på specifika visningstider. Det enhetliga pris som tas ut av amerikanska biobesökare, 

menar Orbach & Einav (2007), reflekterar inte dimensionerna av filmens olika attribut då 

samma biljettpris sätts utan att hänsyn tas till filmens popularitet eller vilken veckodag eller 

tid på året som filmen spelas.  

 

Orbach & Einav (2007) menar att främst två dimensioner bör tas i beaktande gällande analys 

av priset för en biobiljett; film och visningstid och att en distinktion mellan dem bör göras. 

Filmdimensionen av biljettpriset innebär, då biljettpriset är enhetligt, att biljettpriset för två 

olika filmer som spelas samtidigt vid samma biosalong är detsamma. Detta oavsett om en av 

filmerna nyss haft premiär, är mer populär eller har längre speltid. Medans visningstids-

dimensionen fokuserar på den icke existerande prisdifferentieringen utifrån om filmen spelas 

på en veckodag, helg eller under vilken säsong. De olika aspekterna av dessa två 

dimensionerna kommer nu fortsatt redogöras för under detta avsnitt. Under avsnittet 
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diskuteras de olika dimensionerna utifrån variationen av den totala efterfrågan. Ingen 

empirisk undersökning kring konsumenternas faktiska efterfrågeelasticiteter ligger till grund 

för antagandena utan författarna till artikeln menar att de stora variationerna i den totala 

efterfrågan reflekterar variationen i efterfrågeelastictet för biokonsumenter. Datamaterialet 

som Orbach & Einav använder för analysen baseras på data utifrån samtliga biofilmer som 

hade premiär i USA mellan åren 1985 till 1999 vilka var 3523 till antalet.  

 

2.4.1 Efterfrågan för specifika filmer 

Orbach & Einav (2007) menar att biljettpriset bör variera efter filmens popularitet samt 

utifrån hur nyligen filmen har haft premiär bland annat. Det kan dock vara problematiskt att 

på förhand förutse utgången för en film och således vilket pris som bör sättas för denna. 

Utifrån uppgifterna med samtliga biofilmer som hade premiär mellan 1985-1999 i USA visar 

författarna dock att det finns möjligheter att uppskatta intäkterna från en film innan den har 

släppts. Bland annat påvisas att en films produktionskostnad och bruttointäkterna genererade 

från filmen är starkt korrelerade med en korrelationskoefficient på 0.5-0.7. Författarna anser 

även att det går att avgöra hur populär en film kommer vara efter hur väl den presterat under 

den första veckan efter premiären, och att det skulle vara möjligt att justera biljettpriset för 

filmen efter den första veckan när man vet hur den mottagits av publiken.  

 

2.4.2 Varierande efterfrågan efter veckodag och säsong 

Orbach och Einav (2007) menar att besöksmönster utifrån veckodag samt säsong är relativt 

förutsägbara. Antalet biobesökare en genomsnittlig helgdag (fredag till söndag) var i 

undersökningen 3.5 gånger högre än under en genomsnittlig vardag. Detta menar författarna 

vittnar om att biobesökares efterfrågan för föreställningar på vardagar kan vara mer elastisk 

än efterfrågan för föreställningar på helgen. Från undersökningen påvisas även att antalet 

biobesökare är mycket högre under högtider som thanksgiving, Amerikanska nationaldagen, 

jul samt under sommaren - än under resten av året - vilket visas i diagram 2.1. Två tredjedelar 

av denna variation beror på att biobesökare är mer benägna att gå på bio under högtider med 

den resterande tredjedelen vilken förklaras av att många av de stora kommersiella filmerna 

oftast släpps under dessa högtider (Einav, 2007). 
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Figur 2.1 Säsongsskillnader i biobesök, genomsnitt efter vecka (Orbach & Einav, 2007) 

 

2.4.3 Efterfrågan avtar med filmens livslängd 

Efterfrågan för en biofilm minskar efter tiden den spelas på bio. När en film har premiär är 

efterfrågan som högst för att sedan avta tills filmen slutar att erbjudas på bio. Figur 2.2 

illustrerar detta samband för samtliga biofilmer som hade premiär i USA mellan 1985-1999. 

Figuren visar de ackumulerade intäkterna för dessa filmer under tiden som de spelats på bio, 

där det tydligt påvisas att intäkterna är som högst under den första veckan för att sedan nästan 

avta helt efter vecka sju (Orbach & Einav, 2007).  

 

 

Figur 2.2 Ackumulerade intäkter under perioden en film går på bio (Orbach & Einav, 2007) 

2.4.4 Anledningar till enhetlig prissättning av biobiljetter  

Orbach & Einav (2007) har för att få insikt i varför amerikanska bioaktörer väljer att använda 

sig utav en enhetlig prissättning intervjuat dels bioaktörer samt observatörer av denna 

bransch. Även i denna fråga görs en distinktion mellan filmdimensionen och visningstid-
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dimensionen, där många generella anledningar till en enhetlig prissättning enbart kan förklara 

prissättningen utifrån en av dessa dimensioner. Till exempel kan osäkerhet kring efterfrågan 

och popularitet för filmer på förhand berättiga en enhetlig prissättningsmodell utifrån 

filmdimensionen. Dock är det inte lika enkelt att motivera varför samma film har ett enhetligt 

pris oberoende om den spelas på en vardag, helg, förmiddag eller kväll (Orbach & Einav, 

2007).  Härnäst presenteras tre möjliga anledningar till varför bioaktörer väljer att använda 

sig utav en enhetlig prissättning.  

 

2.4.4.1 Upplevd rättvisa: Förändringar gällande priset för en produkt som konsumenten 

upplever som orättvist är för företagaren oönskade (Blinder, Canetti, Lebow, & Rudd, 1998). 

Prisökningar orsakade till följd av ökade kostnader för företaget uppfattas generellt av 

konsumenten som rättvist. Om prisökningen är en följd av ökad efterfrågan uppfattas detta 

dock generellt av konsumenten som orättvist (Okun, 1981, p.170). Vid ett enhetligt biljettpris 

för alla filmer kan biokonsumenten uppleva att även kostnaden för bioaktören är detsamma 

för alla filmer. En lika stor prisökning för samtliga filmer till följd av ökade kostnader skulle 

då generellt uppfattas som mer rättvist än att sätta olika priser för olika filmer och 

visningstider. Till exempel skulle ett ökat biljettpris på helger och under högsäsonger kunna 

stöta bort biobesökare då deras uppfattning kring bioaktörens incitament till prishöjningen 

enbart är att öka sina intäkter (Orbach & Einav, 2007). Författarna menar dock att det här bör 

göras en distinktion mellan filmdimensionen och visningstids-dimensionen; konsumenter är 

inte främmande för konceptet att olika produkter har olika priser. Dock kan konsumenter till 

en början uppfatta det som orättvist att betala olika priser beroende på när de konsumerar 

produkten. Att ta ut ett högre pris för en produkt (film) av högre kvalité respektive rabattera 

priserna för vissa typer av produkter borde därför inte uppfattas som orättvist. Konsumenter 

borde alltså inte uppleva det som orättvist att filmer för vilka efterfrågan är relativt elastisk 

rabatterats och prissätts till ett lägre pris. En generell regel är att konsumenter kan vara 

motvilliga till prisökningar men att prissänkningar alltid är välkomna (Kahneman, Knetch, & 

Thaler, 1991; Thaler, 1980). Rabatterade priser under vardagar samt under säsonger där 

efterfrågan är lägre skulle därför kunna introducera biokonsumenter till en differentierad 

prissättning utifrån visningstid. När denna prissättningsmodell sedan är etablerad är det 

mindre sannolikt att variation i pris efter visningstid; att ett högre pris tas ut för filmer på 

helger tillexempel skulle påverka konsumenternas rättviseuppfattning. Detta då den enhetliga 

prissättningsstrukturen har förlorat sin uniformitet (Orbach & Einav, 2007).  
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2.4.4.2 Instabil efterfrågan: Ett vanligen använt argument för enhetlig prissättning av 

biobiljetter är att användandet av en differentierad prissättning, där biljettpriset varierar för 

olika filmer kan uppfattas som en signal för kvalitén av den aktuella filmen. Om man genom 

en differentierad prissättning sätter ett lägre priser för vissa filmer kan detta alltså avskräcka 

biokonsumenter för att gå på filmer med ett lägre pris då det ger en antydan om kvalitén på 

filmen. Det har dock aldrig empiriskt undersökts om priset för en biobiljett av konsumenten 

upplevs som en indikation på kvalité och således påverkar efterfrågan (Orbach & Einav, 

2007). 

 

2.4.4.3 Osäkerthet kring efterfrågan: Osäkerhet kring efterfrågan gör det svårt att prissätta en 

film innan dess premiär. Möjligheterna att justera prissättningen efter att filmen haft premiär 

är begränsade då en prissänkning, som tidigare diskuterat, kan uppfattas som en 

kvalitetssignal och då avskräcka biobesökarna från att se filmen. En prishöjning kan likväl 

avskräcka biobesökare och minska efterfrågan för filmen. Orbach & Einav (2007) menar 

dock att denna aspekt enbart motiverar en enhetlig prissättning utifrån filmdimensionen. 

Osäkerhet kring efterfrågan för en film innan dess premiär har inget att göra med 

visningstids-dimensionen kring att differentiera filmens pris utifrån om den visas på en 

vardag eller under vilken säsong. Empiriska undersökningar kring denna osäkerhet för 

efterfrågan för en film innan dess premiär visar även att, som tidigare i diskuterat, att det 

utifrån en films olika faktorer och attribut relativt väl går att förutse efterfrågan för denna. 

Produktionsbudget, huruvida filmen är en uppföljare till en tidigare film, vilka skådespelare/ 

vilken regissör som medverkar i filmen, konkurrens från andra filmer som släpps samtidigt 

och reklambudget är exempel på faktorer som är relaterade till filmens framgång och kan 

således inkorporeras i prissättningsbeslut (Orbach & Einav, 2007).  

 

            

2.5 Intertemporal prisdiskriminering 

Strategin bakom intertemporal prisdiskriminering är att dela in konsumenter i olika grupper 

baserat på efterfrågan. Detta görs genom att initialt ta ut ett högt pris som sedan sjunker med 

tiden.  Den mindre gruppen med högre efterfrågan som värderar produkten högt är också 

villiga att betala det högre priset för att få konsumera produkten tidigt. Efter ett tag när dessa 

köpt produkten sänks sedan priset för att den bredare massan - vilka inte var villiga att köpa 

produkten till det initialt höga priset - ska vara villiga att köpa produkten (Pindyck & 
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Rubenfield, 2012). Ett praktiskt exempel på intertemporal prisdiskriminering är hur bokförlag 

när de lanserar en ny bok först släpper boken inbunden till ett relativt högt pris. Den grupp 

med hög efterfråga för denna bok kommer köpa den för detta pris. När förlaget sedan släpper 

boken som pocket ett år senare tar man ut ett lägre pris och fångar såldes in den grupp av 

konsumenter som har en mer elastisk efterfrågan.  

 

2.6 Peak-Load prissättning 

Peak-Load prissättning är en prissättningsstrategi vilken innebär att olika priser tas ut 

beroende på när produkten inhandlas. Efterfrågan för vissa varor och tjänster varierar över 

året, säsonger, tid på dygnet – och är under vissa perioder extra hög. Peak-load strategin 

innebär att priset för varan eller tjänsten ska sättas nära företagets marginalkostnad vilken är 

högre under topp-perioderna. Anledningen till att marginalkostnaden är högre är på grund av 

kapacitetsbegränsningen under dessa perioder. Under perioder när efterfrågan och således 

marginalkostnaden är hög tas alltså ett högre pris ut av konsumenterna. Genom att använda 

sig utav Peak-load prissättning ges även incitament till kunder som vill undvika de högre 

priserna under topp-perioderna att istället konsumera produkten när efterfrågan, 

marginalkostnaden och följaktligen priset är lägre (Pindyck & Rubenfield, 2012). 

 

2.7 Modell 

Modellen presenterad nedan illustrerar hur ett biljettpris kan tänkas differentieras utifrån 

efterfrågan och betalningsviljan för två dimensioner; visnings- och filmdimensionen och dess 

respektive underdimensioner. Dessa dimensioner har under teoriavsnittet redogjorts för och 

kommer i analysen vidare analyseras. Ett differentierat biljettpris utifrån 

visningsdimensionen och visningstid innebär kortfattat att en kvällsföreställning för vilken 

efterfrågan är högre också bör prissättas högre än en föreställning som spelas under dagtid. 

Underdimensionen veckodag tar uttryck i att föreställningar som spelas under helger bör 

prissättas till ett högre pris än föreställningar under vardagar. Högtider innebär att biljettpriset 

bör vara högre under högtider eller högsäsonger som under julen till exempel, när 

besökstrycket och efterfrågan är hög. Följaktligen undersöks även konsumentattityder kring 

om ett lägre pris skulle kunna sättas under lågsäsonger när kapacitetsbegränsningar ej 

existerar och besökstrycket är lågt.  
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Utifrån Filmdimensionens underdimension popularitet bör mer populära filmer som 

efterfrågas av många biobesökare prissättas högre än mindre och smalare filmer. Aktualitet 

under filmdimensionen undersöker konsumentattityder kring att filmer som nyss haft premiär 

bör ha ett högre biljettpris och att detta sedan bör sjunka med tiden som filmen spelas på bio. 

Slutligen går placering ut på att undersöka konsumentattityder om huruvida placeringar 

varifrån upplevelsen av en film upplevs bättre också bör prissättas högre, således bör sämre 

placeringar som få biokonsumenter föredrar att prissättas till ett lägre pris.  

 

 

Modell 2.1. Analysmodell (Författarnas egen definition, 2016) 

3. Metod 

 

Syftet med uppsatsen är att utröna huruvida den svenska biopubliken efterfrågar en 

differentierad prissättning, hur dess betalningsvilja skulle se ut vid en sådan mer 

efterfrågestyrd prissättning samt utifrån vilka prissättningsteorier SF Bio praktiskt skulle 

kunna implementera en differentierad prissättning. Undersökningen som genomförts är av 

kvantitativ karaktär där primärdata i form av en enkätundersökning samlats in för att kunna 

ge en induktiv slutsats. Som insamlingsmetod hade även intervjuer kunnat användas. Detta 

hade sannolikt genererat en djupare förståelse för konsumenterna och vi hade inte behövt 

göra antaganden kring respondenternas svar i samma utsträckning som vid en 

enkätundersökning. Vid intervjuer hade intervjuobjekten även haft möjlighet att utveckla 

varje svar och frågorna hade kunnat förklaras mer ingående och därmed minskat risken för 
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missuppfattningar (Körner & Wahlgren, 2012). Efter de frågeställningar vi valt ansåg vi dock 

att kvantiteten och möjligheten till generalisering som en enkätundersökning möjliggör för 

syftet var mer värdefullt. För undersökningens syfte hade kvantitativ sekundärdata i form av 

besöksstatistik varit en alternativ metod för att analysera de valda frågeställningarna. Detta 

var dock inte möjligt att tillgå då SF Bio ej ville lämna ut dessa uppgifter.   

 

3.1 Urval 

Populationen vilken vi ämnat undersöka är svenska biokonsumenter. Då denna population är 

att betrakta som mycket stor och är utspridd i hela Sverige, var en urvalsundersökning att 

föredra framför en totalundersökning. Valet att genomföra en urvalsundersökning har 

möjliggjort att flera och mer detaljerade frågor har kunnat ställas och andelen bortfall 

förväntats bli färre (Dahmström s. 76, 2011). Utifrån tid- samt kostnadsbegränsningar ansågs 

ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval mest lämpligt. 

 

Ett alternativt urval hade varit ett kvoturval där den tänkta populationen, svenska 

biokonsumeter, i förväg hade delats in i olika grupper utifrån en önskad egenskap. Därefter 

hade ett antal observationer för varje strata valts för att garantera en jämn fördelning inom 

urvalet (Saunders et. al, 2009). Denna metod skulle inneburit fler insamlingstillfällen då vi 

hade behövt agera mer selektivt för vem enkäten delats ut till och vi hade behövt många fler 

respondenter. Vi hade vid ett kvoturval dock haft möjligheten att statistiskt undersöka våra 

valda frågeställningar. Valet av bekvämlighetsurval har inneburit att vi inte har kunnat uttala 

oss om hela populationen som är svenska biokonsumenter, utan endast de respondenter som 

deltagit i vår enkätundersökning. Vi har försökt att uppnå en fördelning av respondenternas 

inkomst och ålder likt den för Sveriges population. Vid varje insamlingstillfälle har dock alla 

biobesökare tillfrågats att delta i enkätundersökningen och vi har inte styrt vårat urval likt vid 

ett kvoturval. 

 

Kön Antal Antal i procent (%) 

Kvinna 44 39 % 

Man 68 60 % 

Annat/Vill ej uppge 1 >1 % 
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Totalt 113 100% 

Tabell 3.2 Urvalets könsfördelning 

 

Under de tre insamlingstillfällen som utförts samlades totalt 113 stycken svar in. 

Fördelningen av män, kvinnor och respondenter av annan könstillhörighet eller som ej ville 

uppge kön, var något förvriden där män representerade ungefär två tredjedelar av 

respondenterna. Av det totala antalet respondenter var följaktligen 39 % kvinnor samt mindre 

än en procent respondenter med annan könstillhörighet eller som ej ville uppge kön. 

Undersökningens syfte är inte att se kön som någon förklarande variabel för resultaten eller 

som potentiell grund för prisdiskriminering - varför denna skillnad fortsatt i analysen inte 

kommer tas upp. Det som beskrivningen av demografisk information under avsnittet primärt 

bidrar med är att visa hur den demografiska spridningen bland respondenterna ser ut.  

 

Medianåldern för respondenterna var 23 år, vilket har konstaterats utefter klassmitten för 

varje åldersintervall som utformats i enkäten. Medelåldern för respondenterna var något 

högre, 31 (30,94) år.  

 

Månadsinkomst (kr) Antal Andel i procent (%) 

>14 999 50 44 % 

15 000 - 24 999 22 20 % 

25 000 - 34 999 24 21 % 

35 000 - 49 999 9 8 % 

< 50 000 8 7 % 

Totalt 113 100 % 

Tabell 4.2 Fördelning månadsinkomster i urvalet 

 

Som tabellen ovan visar var inkomstfördelningen bland respondenterna något snedfördelad 

då nästan hälften av respondenterna har en inkomst på 14 999 kr eller mindre. Detta medför 

att slutsatser kring inkomst kommer vara tvungna att tas med försiktighet eftersom 

fördelningen av inkomst inte överensstämmer med inkomstfördelningen för den totala 
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populationen som är Sveriges biokonsumenter. Vidare uppnåddes en relativt jämn fördelning 

för inkomstklasserna 15 000-24 999 kr och 25 000-34 999 kr, där andelen var 20 respektive 

21 %. Respondenter med en inkomst mellan 35 000-49 999 kr var 8 %, och 7 % av 

respondenterna hade en inkomst högre än 50 000 kr.   

 

3.2 Insamlingsmetod 

Enkätundersökning har utförts i form av en besöksenkät. Då enkäten avsåg undersöka 

attityder hos biokonsumenter passade en besöksenkät bra då det inte krävdes att någon ram 

över biokonsumenter gjordes i förväg, utan besökare av biografen blev de som tillfrågades 

(Dahmström, 2011 s.96). Enkäten har, i utskriven fysisk form, personligen delats ut och 

sedan samlats in av författarna själva på biografer i Stockholm och Uppsala. Detta har gjort 

det möjligt att i viss mån kontrollera att de demografiska frågor som respondenterna besvarat 

i enkäten stämde överens med den som faktiskt fyllt i enkäten. Det måste dock tas i 

beaktande att respondenter som besökt biografen tillsammans eller i grupp ofta även suttit 

tillsammans när de besvarat enkäten. Detta innebär att respondenterna kan ha diskuterad 

enkätfrågorna och blivit påverkade i sina svar av varandra (Saunders et al., 2009, s. 363).  

 

Att utföra just en besöksenkät genererar oundvikligen bortfall då samtliga besökare på 

biografen inte har tillfrågats. Det finns en risk att utdelarna av enkäten omedvetet frågar vissa 

typer av konsumenter oftare att fylla i enkäten än andra. Det finns även en risk att det endast 

är de verkligen nöjda eller verkligen missnöjda som tagit sig tiden att fylla i enkäten 

(Dahmström, 2011 s.97). Genom att vi valt en enkätundersökning som insamlingsmetod har 

vi endast haft ett tillfälle att samla in data från respektive respondent. Detta har inneburit att 

vi inte haft möjlighet att i efterhand söka upp respondenter för att samla in ytterligare 

information (Saunders et. al, 2009).  

 

Datainsamlingen har utförts vid tre olika tillfällen vid två olika biografer i Uppsala och 

Stockholm. De tre insamlingstillfällena har medvetet förlagts både till helger och vardagar 

samt både på dagtid och kvällstid för att fånga in så stor spridning bland respondenterna som 

möjligt. Det första insamlingstillfället skedde en fredagskväll vid en av de större biograferna i 

Stockholm och genererade 25 stycken enkätsvar. Det andra insamlingstillfället skedde en 

onsdag runt lunchtid där 28 stycken enkäter samlades in och det tredje insamlingstillfället 

som ägde rum en onsdagskväll genererade 59 svar, och båda tog plats på en något större 
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biograf i Uppsala. I Stockholm valdes Filmstaden Sergel för datainsamling och i Uppsala 

valdes Filmstaden. Båda biograferna ligger centralt och valdes utifrån förhoppningen att de 

hade flest besökare och därmed skulle generera så många enkätsvar som möjligt vid varje 

insamlingstillfälle. Då SF Bio nästintill innehar en monopolställning på den svenska 

biografmarknaden så anses valet av plats för undersökningen som representativt för den 

tänkta populationen av biokonsumenter (DN, 2007). 

 

3.3 Förstudie 

För att få en första uppfattning kring preferenser gällande existerande samt efterfrågat 

bioutbud genomfördes en förstudie i form av intervjuer som sedan låg till grund för 

utformandet av enkäten. Då enkäten avser att mäta kvalitativa värden i form av attityder 

genomfördes kvalitativt inriktade intervjuer med tyngd på intervjuobjektens attityder. 

Anledningen till att vi ansåg att en förstudie var nödvändig var för att vi ville säkerhetsställa 

att frågorna i enkäten skulle grundas på faktiska åsikter hos biopubliken i Sverige. Totalt 

genomfördes tre separata intervjuer med tre biointresserade individer. För att få en bred 

inblick valdes intervjuobjekt med olika inkomst, ålder samt intressen. De tre intervjuobjekten 

bestod av två män och en kvinna som antingen arbetade eller studerade samt hade spridda 

månadsinkomster för att representera spridningen i undersökningens population. Genom att 

försäkra intervjuobjekten att de var anonyma gav detta förhoppningsvis mer ingående och 

öppna svar (Bryman & Bell, 2007). 

3.4 Enkätens utformning  

Vi gjorde valet att utforma en egen enkät då tidigare forskning på ämnet är bristfällig. Ett 

alternativ hade annars varit att replikera enkätfrågorna från en tidigare studie och undersöka 

dessa för den population som vi ämnat undersöka. Genom att utforma en egen enkät har vi 

kunnat designa enkätfrågorna att undersöka våra valda frågeställningar specifikt. 

Enkätfrågorna har formulerats med ett enkelt språk och vi har undvikit facktermer som inte är 

kända för gemene man. Vi har strävat efter att göra enkäten intressant för respondenterna att 

fylla i samt försökt att inte inkludera fler frågor än nödvändigt för att motivera så många 

respondenter som möjligt att noggrant fylla i enkäten (Schiffman et al., 2016).  

 

Några av de frågor som inkluderades i enkäten valdes dock efter att enkäten samlats in att 

inte vidare användas. Därav presenteras inte utfallet för dessa frågor i resultatavsnittet och 
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analyseras följaktligen heller inte. Anledningen till att vi i efterhand valde bort vissa frågor 

var eftersom vi initialt avsåg att analysera differentierat biljettpris utifrån fler dimensioner än 

de som nu är inkluderade i modellen, men att detta efter uppsatsens gång inte längre ansågs 

nödvändigt. Utformningen av enkätens frågor som vidare har presenterats och analyserats har 

gjorts efter den analysmodellen som redovisas i modell 2.1. Frågorna har utformats efter 

modellens dimensioner samt underdimensioner med utgångspunkt i de prissättningsteorier 

vilka presenteras i teoriavsnittet. Den första dimensionen i modellen avser undersöka 

efterfrågan för prisdifferentiering utifrån visningsdimensionen med underdimensionerna 

visningstid, veckodag och högtid. Samtliga underdimensioner har framtagits utifrån Orbach 

och Einavs (2007) undersökning av prisdifferentiering av den amerikanska 

biografmarknaden, samt peak-load prissättningsteorin, vilken motiverar högre priser under 

perioder när beläggningen är hög. Filmdimensionen har undersökts utifrån de tre 

underdimensionerna aktualitet, popularitet samt placering. Båda underdimensionerna 

aktualitet och popularitet undersöktes av Orbach och Einav (2007) på den amerikanska 

biografmarknaden, och dessa underdimensioner menar även att undersöka intertemporär 

prissättning. Placering är den underdimension som Orbach och Einav (2007) inte har 

inkluderat i sin undersökning för hur den amerikanska biografmarknaden kan 

prisdifferentieras ytterligare. Vi ansåg att det var av intresse att undersöka prisdifferentiering 

efter placering baserat utifrån tredje gradens prisdiskriminering, där salongen delas in i olika 

segment för vilka olika priser tas ut. Detta mynnar ut i en operationaliseringsmodell som 

visas nedan i modell 3.1.  
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Modell 3.1 Operationalisering 

 

Frågorna som inkluderats i enkäten var både beskrivande och attitydbaserade vilka var 

relevanta till frågeställningen samt nödvändiga demografiska frågor. De första frågorna i 

enkäten var enklare demografiska frågor där respondenterna inte behövde ta ställning eller 

svara på någon fråga av mer privat karaktär. Den demografiska fråga enkäten innehöll om 

månadsinkomst ansågs vara mer privat och placerades därför i slutet av enkäten, där 

respondenten med större sannolikhet skulle besvara den, än om den varit placerad i början av 

enkäten (Schiffman et al. 2016). I de fall respondenten inte velat uppge sin månadsinkomst 

har vi i alla fall erhållit dennes svar på övriga frågor i enkäten (Saunders et. al, 2009).  De 

påståendefrågor som enkäten innehåller utformades efter en femgradig likertskala där 

respondenten för varje påstående fick ta ställning till två motsatspåståenden på en horisontell 

skala. Att ställa upp svarsalternativen på en horisontell skala istället för vertikalt i en kolumn 

är att föredra eftersom det är på detta vis som respondenten vanligen tar sig an frågorna 

(Dillman, 2007). För samtliga frågor som mätts på likertskalan samt vid frågor kring 

betalningsvilja har även alternativet “Vet ej” varit möjligt för respondenten att välja. Detta 

för att inte tvinga respondenter som inte haft en uppfattning om det aktuella påståendet att 

välja ett svarsalternativ som de egentligen inte identifierar sig med (Saunders et. al, 2009). Vi 

var noga med att inkludera såväl positiva som negativa påståenden för att säkerhetsställa att 
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varje respondent läste igenom varje fråga noggrant och inte rutinmässigt kryssat i svaren 

(Saunders et. al, 2012). Svarsalternativen i enkäten är slutna för att enklare kunna 

sammanställa svaren. Därmed finns en risk att eventuella alternativa svar från respondenter 

inte har redovisats i enkäten.  

 

För att testa validiteten i respondenternas svar hade vissa frågor kontrollfrågor. Därmed har 

respondenten fått svara på samma påstående igen, utformad på ett lite annorlunda sätt. En del 

frågor ställda i enkäten har även utfallit från analysen då de blev inaktuella under arbetets 

utveckling. Detta medför att enkäten blivit längre, något som kan ha påverkat bortfallen 

negativt enligt Bryman (2011), som menar att en kortare enkät oftast har ett lägre bortfall.  

 

3.5 Pilotstudie 

För att få en uppfattning om hur enkäten skulle tolkas av respondenterna genomfördes först 

en pilotstudie innan det första insamlingstillfället. Pilotstudien genomfördes för att säkerställa 

att frågorna var enkla att tolka samt att ingen fråga uppfattades som ledande eller kunde 

missuppfattas (Bryman & Bell, 2007). Pilotstudien genomfördes med 10 respondenter vilka 

uppmanades att göra en notering om de ansåg att någon fråga var oklart formulerad eller svår 

att förstå. Dessa åsikter samlades sedan in och användes för att omformulera och förbättra 

den slutgiltiga enkäten som sedan använts.  

3.6 Litteraturstudie 

Den teoretiska referensramen har baserats på tillförlitliga källor där litteratursökningen har 

utgått från för syftet relevanta källor. De teorier som vi fokuserat på är främst teorier inom 

prissättning och prisdiskriminering. Den litteratur samt akademiska tidskrifter som legat till 

grund för den teoretiska referensramen har kritiskt granskats samt - då utgivningsdatum varit 

längre bak i tiden - säkerställts fortfarande vara relevanta. Tidigare uppsatser inom ämnet 

samt angränsade ämnen har även använts för att få en heltäckande bild över tidigare 

forskning. Då tidigare forskning kring prisdifferentiering av svensk biomarknad saknas 

används i teoriavsnittet en artikel kring prisdifferentiering på den amerikanska biomarknaden 

vilken ställs i relation till situationen för SF:s möjlighet till prisdifferentiering.  
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4. Resultat  
 

4.1 Visningsdimensionen 
 

 

Diagram 4.1 Visningstid 

 

Som resultaten för fråga 15 här i diagram 4.1 visar kan vi observera att en stor del av 

respondenterna anser att biljettpriset bör vara billigare för föreställningar som spelas under 

förmiddagen, där nästan 33 % av respondenterna angav att de instämmer helt med påståendet 

eller 20% som instämmer till stor del. Cirka 16 % var kritiskt inställda till påståendet och 

angav att de inte alls instämde.  
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Diagram 4.2 Visningstid 

 

För att vidare undersöka den konkreta efterfrågan för prisdifferentiering efter visningstid fick 

respondenterna ta ställning till denna fråga. Vi kan observera att majoriteten av 

respondenterna, 33 % uppger att biljettpriset måste vara minst 25 % lägre för att de ska 

förflytta sina biobesök från kvällstid till dagtid. Dock uppgav cirka 15 % av respondenterna 

att de inte efterfrågar att för ett lägre biljettpris gå på bio dagtid istället. En relativt stor andel 

av respondenterna svarade även vet ej. Nästan 16 % uppger att biljettpriset måste vara 

rabatterat till 50 % för att förändra vilken tid på dygnet de går på bio. Jämfört med 

föregående fråga har alltså 26 respondenter angivit 0 % medans endast 19 respondenter på 

föregående fråga uppgav att biljetter inte borde vara billigare på dagtid än på kvällstid.  
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Diagram 4.3 Veckodag 

 

För att undersöka respondenternas vanor för biobesök fick samtliga ta ställning till påståendet 

Jag går oftast på bio på helger. Flertalet av de tillfrågade, 35%, har svarat instämmer till stor 

del, och 28% svarade instämmer delvis. Då påståendet inte anger något specifikt antal gånger 

så går resultatet endast att tolkas som att majoriteten av respondenterna går på bio både på 

helger och vardagar men att fler besök förläggs till helgerna. Enligt respondenternas svar kan 

vi konstatera att majoriteten av dessa anser att biljettpriset borde vara billigare på vardagar än 

under helgen. Sammanlagt 65% av respondenterna angav instämmer helt respektive 

instämmer till stor del på denna fråga. 
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Diagram 4.4 Högtider 

 

Huruvida respondenterna är villiga att betala ett högre biljettpris för att få gå på bio under 

högtider när beläggningen är hög, visade det sig i Diagram 4.6 att en den övervägande 

majoriteten inte är villiga att göra. 43 % av respondenterna angav instämmer inte alls på 

påståendet. Ungefär 20 % av respondenterna instämde till liten del samt även 20 % instämde 

delvis till påståendet.  
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4.2 Filmdimensionen 

 

Diagram 4.5 Popularitet 

 

Som diagram 4.5 påvisar är majoriteten av respondenterna ej villiga att betala ett högre 

biljettpris för en mer populär film, definierat för respondenten som en film som haft många 

besökare under öppningsveckan. 37 % av respondenterna angav instämmer inte alls på 

påståendet och endast 6 % angav att de instämde helt med påståendet. Intresset för denna typ 

av prisdifferentiering är med andra ord förhållandevis låg hos konsumenterna i 

undersökningen. För att undersöka ifall en prissänkning av en biofilm av respondenterna 

uppfattas som en indikation på att filmen inte är sevärd ställdes fråga 23 som redovisas här i 

diagram 4.5. Resultatet visar att flest respondenter, 31%, svarar att instämmer inte alls med 

påståendet, men nästan lika många respondenter, 27%, svarar att de instämmer delvis med 

påståendet. Många respondenter anser alltså att filmen fortfarande ses som sevärd trots en 

prissänkning, men en stor del anser också att de till viss del uppfattar ett lägre pris som en 

indikation på att filmen är mindre sevärd.  
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Diagram 4.6 Aktualitet 

 

Utfallet för frågan kring om respondenterna var villiga att betala mer för en film som nyss 

haft premiär visar resultatet i diagram 4.6. 36% svarade instämmer inte alls till påståendet 

och 31% procent svarade att de instämmer till liten del. De flesta respondenterna angav att de 

instämde helt med påståendet att en film som spelas på bio borde ha rabatterat biljettpris 

under de sista veckorna som filmen spelas, närmre bestämt 33%. Det var enbart 11% 

respektive 10% som angav att de inte alls instämmer eller instämmer till liten del. Här syns 

alltså en tendens att respondenterna är positivt inställda till prisdifferentiering av biljettpriset 

efter filmens livslängd på biografen, men att få respondenter är villiga att betala ett högre pris 

enbart för att en film nyligen haft premiär. 

 



 26 

 

Diagram 4.7 Aktualitet 

 

Utfallet för denna fråga visar att majoriteten av respondenterna inte är villiga att betala mer 

än ordinarie pris för att få gå på en films premiärvisning. 34 % av respondenterna är inte 

villiga att betala något extra för att få möjligheten att gå på en premiärvisning. 23 och 25 % 

av respondenterna är villiga att betala 10 respektive 25 % mer och endast 8 % uppger att de 

är villiga att betala 50 % mer för att få deltaga vid premiärvisningen av en film.  

 



 27 

 

Diagram 4.8 Placering 

 

En relativt jämn fördelning mellan svarsfrekvenserna observerades kring frågan om 

respondenternas betalningsvilja för att få sitta på den plats som de upplever som den bästa i 

en biosalong. Instämmer till stor del var det alternativ med högst svarsfrekvens vilket ungefär 

26 % av respondenterna uppgav. Cirka 24 % angav att de inte alls instämde med påståendet 

och endast 9 % instämde helt. Fråga 16 i enkätundersökningen hade även denna en relativt 

jämn svarsfördelning. 29% uppgav att de instämmer till stor del samt 28% svarade instämmer 

helt till påståendet. I fråga 17 undersöktes hur viktigt respondenterna anser att placering i 

salongen är för bioupplevelsen, där utfallet i Diagram 4.8 tydligt visar att placering påverkar 

upplevelsen av en biofilm, enligt respondenterna, där 46% angav instämmer inte alls och 

ytterligare 25% svarar att de instämmer till liten del. I fråga 19 undersöktes efterfrågan bland 

respondenterna för att för ett lägre biljettpris få en sämre ospecificerad plats. Utfallet visar 

tydligt att detta inte är något som efterfrågas av respondenterna då 42% valde svarsalternativ 

instämmer inte alls. Endast 7 % av respondenterna instämde helt med påståendet. Detta visar 

att respondenterna tycker att det är viktigare att få välja en bra plats själv än att för ett lägre 

pris få en sämre ospecificerad placering. Som diagram 4.8 visar så varierade svaren kraftigt 

för huruvida prisskillnader borde finnas för sämre eller bättre platser. Det som däremot var 
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viktigt för respondenterna var att man fick välja platsen själv, och att placeringen i 

biosalongen påverkar upplevelsen av biofilmen. 

 

 

Diagram 4.9 Placering 

 

Betalningsviljan hos respondenterna för att få sitta på den placering i en biosalong som de 

anser är den bästa, visade sig vara relativt låg. 34 % av respondenterna har ingen efterfrågan 

för att betala ett högre pris för en bättre plats och har därmed svarat 0 %. Drygt 36 % är 

villiga att betala 10 % mer än ordinarie biljettpris för att få sitta på den, enligt respondenten, 

bästa platsen i biosalongen. Drygt 15 % av respondenterna är villiga att betala 25 % mer än 

ordinarie biljettpris för detta erbjudande. Den andra enkätfrågan illustrerad i diagrammet 

ovan avsåg att undersöka i vilken utsträckning som biljettpriset måste vara rabatterat för att 

respondenterna skulle kunna tänka sig att välja en sämre placering. Utifrån svarsalternativen 

kan vi konstatera att flest respondenter, 37 %, anser att biljettpriset måste vara rabatterat till 

25 % för att de ska kunna tänka sig att förflytta sig till en sämre placering. Drygt 25 % av 

respondenterna anser att biljettpriset måste vara 50 % lägre för att de ska vara beredda att 

välja en sämre placering i salongen. 
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Diagram 4.10 

 

Illustrationen i diagram 4.10 fanns bifogad i enkäten där respondenterna ombads välja i 

vilken sektion de föredrog att sitta. resultatet visar att nästan 63 % av respondenterna föredrar 

sektion 2 enligt diagram 7 ovan. 31 % av respondenterna sitter helst i sektion 3 följt av 

sektion 1, där ungefär 3 % av respondenterna helst sitter. Detta visar tydligt att den mest 

attraktiva platsen i en biosalong, utifrån respondenternas svar i denna undersökning, är 

sektion 2 som alltså består av platserna i den mittersta delen av salongen.  

 

4.3 Korrelationer 
 
För att undersöka om det förekommer samvariationer mellan hur konsumenter har svarat på 

olika frågor så utfördes en korrelationsanalys som presenteras i tabell 4.1. Här har 

attitydfrågorna jämförts med frågorna om konkret betalningsvilja hos respondenterna för 

vissa prisdifferentieringar. Det som kan observeras utifrån tabellen är att samtliga 

korrelationer saknar starka samband, men att vissa tendenser till samvariation kan observeras. 

En av de starkaste samvariationerna observerades för visningsdimensionen med 

betalningsvilja för att betala mer för att gå på bio under högtider när efterfrågan är högre. 

Respondenter som svarat instämmer helt eller instämmer till stor del på frågan kring vilja att 

betala mer under högtider visar en tendens att i högre grad ha en vilja att betala procentuellt 

mer för olika erbjudanden. På frågorna hur mycket mer de procentuellt skulle vara villiga att 
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betala för att gå på en films premiärvisning och för att få den placering i salongen som de 

anser vara bäst observerades korrelationen 0.4129 samt 0.4487 för frågan kring huruvida 

respondenten är villiga att betala ett högre pris under högtider.   

 

En konsument som svarat instämmer helt eller instämmer till stor del på frågan om de är 

villiga att betala ett högre biljettpris och själva få välja en placering i biosalongen som de 

anser är bäst korrelerar med 0.3938 samt 0.3849 med procentuellt högre betalningsvilja för 

att betala mer för att få sitta på den plats i salongen man anser är bäst samt att få gå på 

premiärvisningen av en film.  

 

Visningsdimensionen 24. I vilken 

utsträckning 

måste priset på 

biobiljetten vara 

lägre för att det 

ska påverka ditt 

val av sittplats i 

salongen? 

25. Hur mycket 

mer än ordinarie 

biljettpris skulle 

du vara villig att 

betala för att få 

sitta på den plats 

i salongen som 

du anser är bäst? 

26. Hur mycket mer än 

ordinarie biljettpris 

skulle du vara villig att 

betala för att få gå på 

premiärvisningen av en 

film? 

27. I vilken 

utsträckning måste 

priset på 

biobiljetten vara 

lägre för att du ska 

gå på bio under 

dagtid istället för 

på kvällen? 

15. Det ska vara billigare att gå på 

bio under förmiddagen än på 

kvällen 

0.0439 0.0252 0.1175 -0.2791 

2.Jag går oftast på bio på helger  0.1765 0.0508 0.2279 0.0494 

10. Biljettpriset borde vara 

billigare på vardagar än på 

helgerna 

-0.0686 0.3563 0.3471 -0.0334 

9. Jag skulle vara villig att betala 

ett högre biljettpris under högtider 

(Jul tillexempel) när många andra 

går på bio 

0.0016 0.4129 0.4487 0.1074 

Filmdimensionen 24. I vilken 

utsträckning 

måste priset på 

biobiljetten vara 

lägre för att det 

ska påverka ditt 

val av sittplats i 

salongen? 

25. Hur mycket 

mer än ordinarie 

biljettpris skulle 

du vara villig att 

betala för att få 

sitta på den plats 

i salongen som 

du anser är bäst? 

26. Hur mycket mer än 

ordinarie biljettpris 

skulle du vara villig att 

betala för att få gå på 

premiärvisningen av en 

film? 

27. I vilken 

utsträckning måste 

priset på 

biobiljetten vara 

lägre för att du ska 

gå på bio under 

dagtid istället för 

på kvällen? 

14. Jag är villig att betala ett högre 

biljettpris för en populär film 

(populär= filmen har haft många 

besökare under öppningsveckan) 

-0.0684 0.3563 0.3471 -0.0334 

23. Om biljettpriset för en specifik 

film skulle sänkas ser jag det som 
-0.0806 0.2141 0.3457 0.0515 
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Tabell 4.1 Korrelationer 

 
Vi kan observera att respondenter som är villiga att betala ett högre biljettpris för ett typ av 

erbjudande  i stor utsträckning även är villiga är att betala ett högre pris för de andra typerna 

av erbjudanden vilka berörts i enkäten. Detta samband exemplifieras i att korrelationerna för 

en indikation på att filmen inte är 

sevärd 

4. Jag skulle vara villig att betala 

mer för en film som nyss haft 

premiär 

-0.0067 0.1660 0.2686 0.0494 

18. Under de sista veckorna som 

en film spelas på bio borde 

biljettpriset rabatteras 

-0.1434 0.0517 0.1019 -0.2791 

12. I vilken sektion sitter du helst i 

en biosalong? 

 

-0.0525 -0,0264 -0.2245 -0.0400 

13. Jag är villig att betala ett högre 

biljettpris för att själv få välja en 

placering i salongen som jag anser 

är bra 

-0.0164 0.3938 0.3849 0.0289 

16. Sämre platser i biosalongen ska 

ha ett lägre pris 
0.1360 0.2781 -0.0184 -0.0352 

17. Placering i salongen påverkar 

inte upplevelsen av en biofilm 
-0.0926 -0.1069 0.0599 -0.2791 

19. Jag betalar hellre ett lägre 

biljettpris för en biofilm och 

får en sämre ospecificerad plats 

-0.2114 0.0350 -0.0616 -0.1117 

24.  I vilken utsträckning måste 

priset på biobiljetten vara lägre för 

att det ska påverka ditt val av 

sittplats i salongen? 

- 0.2955 0.0843 0.1395 

25.  Hur mycket mer än ordinarie 

biljettpris skulle du vara villig att 

betala för att få sitta på den plats i 

salongen som du anser är bäst? 

0.2955 - 0.4732 0.3075 

26.  Hur mycket mer än ordinarie 

biljettpris skulle du vara villig att 

betala för att få gå på 

premiärvisningen av en film? 

0.0843 0.4732 - 0.4359 

27.  I vilken utsträckning måste 

priset på biobiljetten vara lägre för 

att du ska gå på bio under dagtid 

istället för på kvällen? 

0.1395 0.3077 0.4359 - 
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respondenternas svar för om de är villiga att betala ett högre biljettpris under högtider när 

många besöker biografer och frågorna vilka berör ifall respondenterna är villiga att betala ett 

högre biljettpris för en bra plats och för en films premiärvisning samt faktiskt betalningsvilja 

för dessa erbjudanden samtliga är relativt starka. Respondenter som uppgett att de är villiga 

att betala ett högre pris för att själva få välja en bra placering i salongen har en jämförelsevis 

hög betalningsvilja för en detta samt för att gå på en films premiärvisning. Detta då 

korrelationskoefficienten mellan frågorna är 0.3938 samt 0.3849. 

 

De respondenter som har en jämförelsevis hög betalningsvilja för att besöka en films 

premiärvisning anser att en sänkning av biljettpriset för en film är en indikation på att denna 

inte är sevärd. Detta då korrelationskoefficienten mellan frågorna är 0.3457. Respondenter 

som har en hög betalningsvilja för en bra placering i biosalongen anser att priset i stor 

utsträckning måste vara rabatterat för att de ska förflytta sina biobesök från kvällstid till 

dagtid, då korrelationskoefficienten mellan frågorna är 0.3057. Avslutningsvis kan 

konstateras att inget korrelerat samband mellan högre inkomst och hög betalningsvilja eller 

efterfrågan för de olika erbjudandena kunde observeras. 

5. Analys  
 

5.1 Filmdimensionen  

5.1.1 Högre biljettpris för mer populära filmer  

Som diagram 4.5 påvisar är majoriteten av respondenterna ej villiga att betala mer för en mer 

populär film. Den värdebaserade prissättningsstrategi som SF relativt nyligen har 

implementerat tar bland annat uttryck i att större filmer med ett högre kommersiellt värde 

prissätts högre än mindre och smalare filmer. Dock visar denna undersökning att detta inte är 

något som konsumenterna efterfrågar. Att ta i beaktande kring denna fråga är dock att den 

typiske respondenten förmodligen inte uppger att den är villig att betala mer för något som 

tidigare inte kostade denne mer. Förmodligen kan konsumenten även ha svårt att se vilket 

ytterligare värde som tillförs med det ökade priset förutom säkerhetsställandet i att faktiskt få 

en plats till visningen. Detta då det högre biljettpriset för en populär film minskar den 

efterfrågade kvantiteten av denna film och endast biobesökare med en relativt låg 

efterfrågeelasticitet är villiga att betala det högre priset för den populära filmen (Pindyck & 

Rubenfield, 2012).  
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Att differentiera biljettpriset efter filmens popularitet och efterfrågan som SF idag utövar 

medför dock vissa problem. Som Orbach & Einav (2007) diskuterar kan det vara 

problematiskt att på förhand förutse utgången för en film och således vilket biljettpris som 

ska sättas. Även om empiriska undersökningar om denna osäkerhet kring efterfrågan visat att 

det utifrån en films olika faktorer och attribut relativt väl går att förutse efterfrågan så 

kvarstår det att möjligheterna att justera prissättningen efter att filmen har haft premiär är 

begränsade. Detta bland annat då en sänkning av biljettpriset av konsumenterna kan uppfattas 

som en kvalitetssignal och avskräcka biobesökarna att se filmen. Dock visar den 

undersökning vi genomfört att majoriteten av respondenterna, 31 %, inte alls instämmer till 

påståendet kring att en sänkning av biljettpriset ses som en indikation på att filmen inte är 

sevärd. Det skulle således för SF vara möjligt, likt Orbach & Einav menar, att efter en film 

har spelats en vecka och det går att avgöra hur populär filmen kommer vara, justera priset för 

denna. Det bör dock tas i beaktande att en eventuell prisökning till följd av ökad efterfrågan 

generellt uppfattas som orättvis av konsumenterna (Okun, 1981, p.170), samt att en 

prisökning likväl kan avskräcka biobesökare och minska efterfrågan (Orbach & Einav, 2007).  

 

5.1.2 Högre biljettpris för nyligen släppta filmer  

SF undersöker i dagsläget möjligheterna att ta ut ett högre biljettpris för en film som nyligen 

har haft premiär, enligt SF Bios VD Maria Skoglund (Wennö, 2015). Enligt Orbach & Einav 

(2007) är efterfrågan som störst när en film har premiär för att sedan avta med tiden den 

spelas på bio. Som figur 2.2 i teoristycket visar genereras överlägset mest intäkter under en 

films första vecka - varför det kan vara befogat att även prisdiskriminera biokonsumenterna 

under denna period när efterfrågan är hög. Dock konstaterar den undersökning vi genomfört 

att majoriteten av respondenterna ej är villiga att betala ett högre biljettpris under en films 

premiärvisning, då 34 % uppgav att man inte alls är villig att betala mer än ordinarie pris för 

detta. Vi kan dock observera att två olika respondentgrupper om cirka 25 % vardera är 

beredda att betala 10- respektive 25 % mer för att gå på en films premiärvisning. Att 

respondenterna har en relativt låg betalningsvilja för detta skulle kunna förklaras i upplevd 

rättvisa; respondenterna upplever prisökningen som orättvis då det är en specifik prisökning 

baserat utifrån när produkten konsumeras styrt efter efterfrågan (Orbach & Einav, 2007). 

Detta observerade resultat styrks av korrelationsanalysen då en låg samvariation observerades 

mellan frågan ifall konsumenten skulle vara villig att betala mer, och den faktiska 

procentuella betalningsviljan för att gå på en premiärvisning. 
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Applicering av intertemporal prisdiskriminering anser vi skulle kunna innebära potentiella 

vinster för såväl SF som biokonsumenter. En intertemporal prisdiskriminering för biobiljetter 

skulle kunna ta uttryck i att biljettpriset initialt sätts relativt högt för att sedan sjunka med 

tiden filmen går på bio (Pindyck & Rubenfield, 2012). Detta skulle innebära att 

biokonsumenter med en hög efterfrågan samt låg efterfrågeelasticitet för filmen kommer 

konsumera filmen under de första veckorna till ett högre pris, och således försäkra sig om att 

få en plats under premiären eller första veckan/veckorna. När priset sedan sänks lockar detta 

de konsumenter med högre efterfrågeelasticitet för den specifika filmen som kan tänka sig att 

vänta någon vecka för att se filmen. Som figur 2.2 visar för samtliga biofilmer som hade 

premiär i USA mellan 1985-1999 så avtar besöken och intäkterna nästan helt efter vecka sju. 

Givet att liknande besöksmönster även går att bevittna för svenska biobesökare skulle en 

intertemporal prisdiskriminering kunna bidra med att besöken sprids ut över filmens 

livslängd samt motverka tomma biosalonger under de sista veckorna som en film spelas. 

Enligt den enkätundersökning vi genomfört efterfrågas detta även då en övervägande 

majoritet om 33 % angav att de instämmer helt till påståendet Under de sista veckorna som 

en film spelas på bio borde biljettpriset rabatteras.  

 

5.1.3 Högre biljettpris för bättre platser - lägre för sämre  

Vi ansåg även att placering i biosalongen kan påverka en biobesökares betalningsvilja för en 

film. För att inledningsvis kontrollera huruvida respondenterna faktiskt ansåg att placering i 

en biosalong påverkar upplevelsen ställde vi motsatspåståendet Placering i salongen 

påverkar inte upplevelsen av en biofilm, där det tydligt framgick att placering påverkar 

upplevelsen, då över 70 % av respondenterna inte alls instämde alternativt instämde till liten 

del. Vi fann det därav intressant att initialt undersöka respondenternas preferenser gällande 

placering i biosalongen. Utfallet visade att en övervägande majoritet om 63 % av 

respondenterna föredrar sektion 2 enligt diagram 4.10. Den näst populäraste sektionen var 

sektion 3, vilken 31 % prefererade följt av sektion 1, där endast 3 % av respondenterna helst 

sitter. Då det utifrån vår undersökning finns tydliga tendenser för vilka sektioner som är 

populärast bland besökarna anser vi att det även skulle vara möjligt att dela in en biosalong i 

förslagsvis tre olika sektioner eller segment för vilka olika priser tas ut. Detta är ett exempel 

på tredje gradens prisdiskriminering där konsumenterna skulle delas in i segment efter 

efterfrågan samt betalningsvilja (Pindyck & Rubenfield, 2012). I enkätundersökningen 
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frågade vi därför om respondenten var villig att betala ett högre pris för en bättre placering i 

salongen, där en spridd svarsfrekvens bland svarsalternativen kunde observeras. Dock 

svarade flest respondenter, 26 % att man instämmer till stor del att man var villig att betala 

ett högre pris för att få välja en bättre placering. Vi kan följaktligen konstatera att det både 

finns tydliga preferenser för sittplats i en biosalong samt vilja att betala ett högre biljettpris 

för att få sitta på denna plats. Den faktiska betalningsviljan för detta var således intressant att 

utröna. Hos de respondenter som var villiga att betala mer varierade betalningsviljan främst 

mellan 10- och 25 % för hur mycket mer än ordinarie pris man var villig att betala för den 

plats i en biosalong som man föredrar. Flest respondenter, 36 %, uppgav att man är villiga att 

betala 10 % mer än ordinarie pris för att få sitta på den placering man anser är bäst. Vi kan 

således konstatera utifrån denna undersökning att betalningsviljan är relativt låg samt att 34 

% inte har någon betalningsvilja alls för detta erbjudande. 

 

Om biosalongen skulle delas upp i olika sektioner för vilka olika priser tas ut skulle detta 

även möjliggöra för mer priskänsliga biokonsumenter att välja en sämre placering och betala 

ett lägre pris. Vi frågade därför i enkätundersökningen huruvida respondenterna efterfrågar 

att betala ett lägre biljettpris och får en sämre ospecificerad placering i biosalongen. Utfallet 

visade att nästan 45 % inte efterfrågar detta men att resterande 55 % i olika utsträckning 

skulle efterfråga detta erbjudande. För dessa respondenter var det därför intressant att 

undersöka hur mycket lägre priset behöver vara för att man ska omplacera sig i salongen, där 

det visade sig att de flesta respondenter som efterfrågar att kunna välja en sämre plats till ett 

lägre pris anser att priset ska vara 25- till 50 % lägre än ordinarie pris. Det går således att 

konstatera att det finns en efterfrågan bland respondenterna i denna undersökning att bli 

prisdiskriminerade efter placering i salongen. Dock är betalningsviljan för en bättre placering 

relativt låg jämfört mot den ersättning som krävs för att omplacera sig till en sämre men 

billigare placering. Utifrån korrelationerna mellan svarsalternativen presenterade under 

resultatavsnittet kan vi observera att respondenter som oftare går på bio i sällskap med andra 

biokonsumenter anser att biljettpriset måste vara kraftigt rabatterat för att man ska omplacera 

sig till en sämre men billigare placering. Detta kan tolkas som att det är viktigare med en bra 

placering om man går på en bioföreställning tillsammans med andra. Biobesökare som går på 

bio ensamma skulle således hypotetiskt vara en målgrupp som skulle efterfråga att välja en 

sämre plats för ett lägre biljettpris.  
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5.2 Visningstids-dimensionen 

5.2.1 Högre biljettpris under helg - lägre under vardag  

Biokonsumenter har individuella preferenser gällande när under veckan som man föredrar att 

gå på bio. Enligt tidigare nämnd undersökning utförd av Orbach & Einav (2007) påvisas dock 

att kollektiva besöksmönster utifrån när under en vecka flest går på bio är relativt 

förutsägbara. Biobesöken en genomsnittlig helgdag (fredag till söndag) var i undersökningen 

3.5 gånger högre än under en genomsnittlig vardag. Detta menar man är ett bevis för att 

efterfrågan för bioföreställningar under vardagar är mer elastisk än efterfrågan för 

helgföreställningar. Den undersökning vi genomfört påvisar, som illustrerat i diagram 4.3, att 

majoriteten av respondenterna förlägger sina besök till helgerna. 34 % uppgav att de 

instämmer till stor del till påståendet Jag går oftast på bio på helger. Respondenterna 

instämmer även till stor del att biljettpriset bör vara billigare på vardagar, då 65 % av 

respondenterna uppgav att de antingen instämmer helt eller instämmer till stor del till att 

biljettpriset bör vara billigare på vardagar än på helgerna. Detta resultat motiverar Orbach & 

Einavs (2007) teori kring att rabatterade priser under vardagar när efterfrågan är lägre skulle 

kunna introducera biokonsumenter till en differentierad prissättning utifrån visningstid. Detta 

eftersom när denna sedan är etablerad är det mindre sannolikt att ytterligare variation i pris 

efter visningstid; att en helgföreställning prissätts högre, skulle påverka konsumentens 

rättviseuppfattning, eftersom den enhetliga prissättningsstrukturen efter visningstid har 

förlorad sin uniformitet. Alltså, om biljettpriserna är billigare på vardagar anses det även mer 

rimligt att de är dyrare under helger när efterfrågan är större.  

 

5.2.2 Högre biljettpris under högtider 

Just som att besöksgenomsnittet för bio är högre på helgerna som presenterat ovan, så finns 

det tydliga skillnader i efterfrågan under högtider på den amerikanska biomarknaden enligt 

Orbach & Einev (2007), sett till genomsnittliga biobesök per vecka under ett år. Att höja 

biljettpriset under högtider när efterfrågan är högre kan därmed likställas med en 

efterfrågestyrd prishöjning för biobesök under helgen. Resultaten illustrerade i diagram 4.4 

visar att respondenterna har en stark motvilja till att betala ett högre biljettpris under högtider 

när många andra går på bio då majoriteten av de tillfrågade svarade instämmer inte alls eller 

instämmer till liten del på påståendet. Detta stämmer väl överens med Onuks (1981) 

argument om att en prishöjning orsakad av en ökad efterfrågan uppfattas som orättvis för 
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konsumenten. Likt de tidigare undersökta prishöjningarna kan konsumenten även ha svårt att 

se vilket ytterligare värde som tillförs med det ökade priset.  

 

Vid korrelationsanalysen observerades tydliga samband som kan tänkas användas vid 

eventuell prisdifferentiering kring högtider. Högre betalningsvilja att få välja den plats man 

anser är bäst samt högre betalningsvilja att gå på en films premiärvisning observerades 

samvariera med huruvida man var villig att betala mer för att gå på bio under högtider när 

efterfrågan är högre. Detta skulle i praktiken innebära en möjlig prishöjning för just högtider 

då de som var villiga att betala mer under högtider även i stor utsträckning hade högre 

betalningsvilja för andra prisdifferentierade erbjudanden.  

 

5.2.3 Högre biljettpris under kvällstid - lägre under dagtid  

Resultatet av vår undersökning visar att de flesta av respondenterna anser att biljettpriset bör 

vara billigare under förmiddagen än på kvällen. Nästan 55 % av respondenterna angav att de 

instämmer helt eller instämmer till stor del till påståendet, vilket synliggörs i diagram 4.1. 

Flertalet av respondenterna uppgav även att biljettpriset måste vara rabatterat till minst 25 % 

av ordinarie biljettpris för att de ska förflytta sina biobesök från kvällstid till dagtid. Att 

majoriteten av respondenterna anser att biljettpriset faktiskt bör vara billigare under dagtid 

kan vittna om att efterfrågan för föreställningar under dagtid är mer elastisk än för 

föreställningar under kvällen och att det därför kan vara skäligt att differentiera biljettpriserna 

efter om föreställningen spelas under dag- eller kvällstid. Även för denna aspekt av 

biljettpriset skulle ett initialt lägre pris under dagtid kunna introducera biokonsumenter till 

differentierad prissättning. Kvällsföreställningar kan sedan prissättas högre utan att påverka 

konsumenternas rättviseuppfattning i lika hög grad än en ensam prishöjning enbart för 

föreställningar under kvällstid (Orbach & Einav, 2007).  

 

För samtliga tre ovanstående aspekter utifrån visningstids-dimensionen: prisvariation utifrån 

veckodag, säsong och tid på dygnet anser vi att en peak-load prissättning skulle kunna 

appliceras. Peak-load prissättning skulle i detta fall innebära att högre biljettpriser sätts när 

efterfrågan samt marginalkostnaden är som högst, vilket i detta fall är under helger, kvällar 

och högtider. Samtliga tre topp-perioder innebär kapacitetsbegränsningar i och med att fler 

biobesökare önskar konsumera produkten bio under dessa perioder och marginalkostnaden är 

således även högre. Följaktligen sätts ett lägre biljettpris under vardagar, dagtid samt 

lågsäsonger då marginalkostnaden och efterfrågan är lägre. Som Pindyck & Rubenfield 
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(2012) beskriver ges incitament genom peak-load prissättning till mer priskänsliga 

konsumenter att undvika topp-perioderna och istället gå på bio under perioder när efterfrågan, 

marginalkostnaden och således priset är lägre.  

 

6. Slutsatser  
 

6.1 Reflektioner 

Vi kan avslutningsvis konstatera att efterfrågan för de olika prisdifferentieringar som vår 

modell ämnade undersöka var något varierande bland respondenterna. Den prisdifferentiering 

vilken SF Bio faktiskt använder idag genom att en större och mer populär film prissätts högre 

än en mindre och smalare film, efterfrågades exempelvis inte av majoriteten av 

respondenterna till denna undersökning. En inledande slutsats som kan dras är att 

respondenterna generellt uppvisat ovilja till hypotetiska prisdiskrimineringar efter olika 

erbjudanden men att dessa förmodligen skulle agera annorlunda om samma typer av 

prisdifferentiering faktiskt skulle appliceras i verkligheten. Problematiken kring att förutse 

efterfrågan för en film och således vilket pris som ska sättas för denna har genomgående 

diskuteras i uppsatsen. Detta eftersom en prissänkning efter filmen haft premiär kan ses som 

en kvalitetssignal för att filmen inte är sevärd. Resultatet utifrån denna undersökning 

motbevisar dock denna teori då majoriteten av respondenterna inte ser det som en indikation 

på att filmen inte är sevärd. Om detta resultat är generaliserbart för hela populationen av 

svenska biokonsumenter skulle SF ytterligare kunna differentiera prissättningen av en film 

innan dess premiär och sätta initialt högre priser, då en prissänkning om filmen inte 

efterfrågas till det satta priset inte uppfattas som en kvalitetssignal för att filmen inte är 

sevärd.  

 

Enkätsvaren tyder på att en övervägande majoritet anser att placering i biosalongen faktiskt 

påverkar upplevelsen av en biofilm samt att en tydlig kollektiv preferens hos respondenterna 

för vilken placering som är bäst finns. Detta kan vara en bidragande anledning till att 

prisdifferentiering efter plats, där bättre platser är prissatta högre och sämre lägre, var den 

prisdifferentiering som flest respondenter efterfrågade. Vidare kan konstateras att 

respondenterna tycker att biljettpriset bör vara billigare under vardagar, dagtid samt under 

perioder när beläggningen är låg. Orbach & Einav (2007) argumenterar för att rabatterade 

priser under dagtid eller vardagar skulle kunna introducera biokonsumenter till en 
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differentierad prissättning. Kvälls- och helgföreställningar kan sedan när 

differentieringskonceptet är etablerat prissättas högre utan att påverka konsumenternas 

rättviseuppfattning, vilket vi utifrån respondenternas övervägande positiva inställning till att 

vardags- och dagstidsförställningar ska vara billigare, anser skulle vara möjligt för SF Bio 

som ett första steg i att vänja biokonsumenterna till en differentierad prissättning.  

 

Vi kan konstatera att betalningsviljan för de respondenter som är villiga att betala mer för 

olika differentierade erbjudanden är relativt låg. För samtliga frågor där vi undersökt faktiskt 

betalningsvilja har denna främst varierat mellan 10- till 25 % mer är ordinarie pris för en 

biobiljett. Utifrån korrelationerna för respondenternas svarsalternativ kan vi observera att 

respondenter som tenderar att efterfråga samt vara villiga att betala mer för ett erbjudande i 

hög grad även var det för de andra typer av erbjudanden som vi frågade efter i enkäten. Det 

motsatta sambandet gick även att observera i hög grad; respondenter som inte är villiga att 

betala mer har heller ingen betalningsvilja för andra typer av erbjudanden. Högtider är enligt 

denna undersökning en särskilt bra tid att prisdifferentiera då det observerades ett samband 

mellan konsumenter som var villiga att betala mer för att gå på bio under högtider och att ha 

högre betalningsvilja för att gå på en premiärvisning och att få en bra placering. 

 

Den prissättningsteori som vi anser bäst lämpad för att implementera en differentierad 

prissättning utifrån visningsdimensionen i modellen är en peak-load prissättning. Genom 

denna skulle det vara möjligt att sätta högre biljettpriset när efterfrågan samt 

marginalkostnaden är hög, som under helger, kvällar och högtider till exempel. Denna 

prissättningsmodell ger även incitament till mer priskänsliga konsumenter att undvika 

perioder när efterfrågan och priset är högt, och istället betala ett lägre pris under perioder när 

beläggningen inte är lika hög. Denna prissättning skulle även kunna motverka tomma 

biosalonger under perioder när priskänsliga konsumenter tidigare avstått från att gå på bio. 

Utifrån filmdimensionen skulle en intertemporär prisdiskriminering kunna appliceras för. 

Denna skulle göra det möjligt att initialt prissätta biofilmer högt och sedan låta biljettpriset 

sjunka med tiden som filmen spelas på bio. Detta möjliggör för konsumenter med en hög 

efterfrågan samt låg efterfrågeelasticitet att konsumera filmen tidigt. Efter att filmen spelats 

ett tag kan sedan konsumenter med en högre efterfrågeelastictet för filmen konsumera filmen 

till ett lägre pris, vilket även innebär att besöken för en film sprids ut över de veckor den 

spelas. Detta istället för som det ser ut då en övervägande majoritet av besöken koncentreras 

till de första veckorna.  
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6.2 Förslag till framtida forskning 

Det finns endast ett fåtal forskningsbidrag inom området prissättning inom biografbranschen, 

främst saknas forskning kring situationen på den svenska biografmarknaden. Denna 

undersökning har gjorts ur ett konsumentperspektiv för att redogöra för hur konsumenter ser 

på prisdifferentieringar av biobiljetter. Ett framtida forskningsförslag skulle vara att 

undersöka hur själva implementeringen av en efterfrågestyrd prissättningsmodell skulle gå 

till. 

 

Det skulle även vara av intresse att undersöka hur en differentierad prissättning skulle 

påverka försäljning av en biografs sekundärprodukt; popcorn, chips och läsk. En tänkbar 

ansats för en undersökning skulle kunna vara om lägre priser under dagtid, vardagar samt 

andra perioder med låg beläggning ökar en biografs totala intäkt samt intäkter genererade 

specifikt från försäljning av sekundärprodukter.  
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8. Bilaga 
 

8.1 Resultat datainsamling 

Ålder Antal Procent (%) 

< 15 3 3% 

16 - 30 73 64% 

31 - 45 17 15 % 

46 - 60 17 15 % 

> 60 3 3% 

Totalt 113 100% 

Tabell 8.1 Urvalets fördelning ålder 

Huvudsaklig sysselsättning Antal Procent (%) 

Arbetar 60 53 % 

Studerar 51 45 % 

Arbetslös 0 0 % 

Pensionär 2 2 % 

Totalt 113 100% 

Tabell 8.2 Urvalets fördelning huvudsaklig sysselsättning 
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Diagram 8.1 
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Diagram 8.4 
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Diagram 8.9 

 

 

 

Diagram 8.10 
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Diagram 8.11 

 

 

Diagram 8.12 

 

 

 

8.2 Enkäten 



 

 

 

 

 

 

EN KORT ENKÄT 

 

 

 

 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som i vår C-uppsats utför en studie kring 

svenska konsumenters preferenser gällande dagens bioutbud. 

 

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. All information från denna enkät behandlas 

helt konfidentiellt och det kommer inte vara möjligt att urskilja enskilda individers 

svar. Informationen från enkäten kommer enbart användas i forskningssyfte.   

 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Viktor Höök & Julia Carlsson 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kryssa i det alternativ som bäst stämmer överens för dig 

 

 

 

 

 

 

Ålder (år): 

  

 

 

Nedan följer en rad påståenden som vi ber dig att ta ställning till efter hur väl du håller med/inte håller 

med om. Varje påstående är graderat från 1 – 5, där en etta innebär att du inte alls instämmer med 

påståendet och en femma innebär att du instämmer helt med påståendet. Om du inte har en uppfattning 

om det aktuella påståendet välj Vet ej.  Ta den tid du behöver och tänk igenom varje påstående! 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
1         2         3         4        5                      

1. Jag har ett stort intresse för film och bio        Vet ej 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

2. Jag går oftast på bio på helger        Vet ej 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

3. Jag planerar mina biobesök minst 3 dagar i förväg        Vet ej 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

4. Jag skulle vara villig att betala mer för en film som nyss haft         Vet ej 

premiär         

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

5. Jag går oftast på bio i sällskap med någon annan        Vet ej 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

6. Jag skulle köpa biobiljett tidigare än vad jag gör idag om  
priset skulle stiga närmre föreställningens starttid 

       Vet ej 

   

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

7. De flesta av mina biobesök sker spontant (bestäms samma dag)        Vet ej 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

8. Om jag går på teater/opera köper jag hellre en billig biljett        Vet ej 

än en dyrare för samma föreställning         

Kön:  Man   Kvinna   Annan/Vill ej uppge   

Huvudsaklig sysselsättning: Studerar             Arbetar            Arbetslös      Pensionär  

 
Hur många gånger uppskattar du att du går på bio under ett år? 

 

<15  16 - 30        31-45  46 - 60  >60     



 

 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

9. Jag är villig att betala ett högre biljettpris under högtider        Vet ej 

(Jul till exempel) när många andra går på bio 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

10. Biljettpriset borde vara billigare på vardagar än på helgerna        Vet ej 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

11. Placering i salongen påverkar inte upplevelsen av en        Vet ej 

teater-/operaföreställning 

                                                                                        
                                                                                                                                1            2             3   

12. I vilken sektion sitter du helst i en biosalong?      Vet ej 

         

                  
                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

13. Jag är villig att betala ett högre biljettpris för att själv        Vet ej 

få välja en placering i biosalongen som jag anser är bra 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

14. Jag är villig att betala ett högre biljettpris för en populär film         Vet ej 

(populär = filmen har haft många besökare under öppningsveckan) 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

15. Det ska vara billigare att gå på bio under förmiddagen än        Vet ej 

på kvällen 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

16. Sämre platser i biosalongen ska ha ett lägre pris        Vet ej 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

17. Placering i salongen påverkar inte upplevelsen av en biofilm        Vet ej 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

18. Under de sista veckorna som en film spelas på bio borde        Vet ej 
biljettpriset rabatteras         



 

 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

 

24. I vilken utsträckning måste priset på biobiljetten vara lägre för att det ska påverka ditt val av sittplats i 

salongen? 

 

 

25. Hur mycket mer än ordinarie biljettpris skulle du vara villig att betala för att få sitta på den plats i salongen 

som du anser är bäst? 

 

 

26. Hur mycket mer än ordinarie biljettpris skulle du vara villig att betala för att gå på premiärvisningen av en film? 

 

 

27. I vilken utsträckning måste priset på biobiljetten vara lägre för att du ska gå på bio under dagtid istället för på 

kvällen? 

 

 

28. Vad är din månadsinkomst? (i kronor): 

 

Stort tack för din medverkan! 

19. Jag betalar hellre ett lägre biljettpris för en biofilm och        Vet ej 

får en ospecificerad plats 

20. Om man kunde köpa biobiljetter med sämre placering för ett          Vet ej 

lägre pris skulle jag skämmas om jag köpte den billiga biobiljetten 

                                                                                       Instämmer inte alls                                                    Instämmer helt 
                                                                                                                               1          2         3         4        5                      

21. Mängdrabatt på biobiljetter borde ges till större sällskap        Vet ej 

som bokar många biljetter samtidigt  

22. En bra plats i biosalongen är extra viktigt för mig om det är          Vet ej 

en film jag i förväg tror är speciellt bra 

23. Om biljettpriset för en specifik film skulle sänkas ser jag         Vet ej 

det som en indikation på att filmen inte är sevärd 

0 %  10 %        25 %  50 %  >50 %     Vet ej  

0 %  10 %        25 %  50 %  >50 %     Vet ej  

0 %  10 %        25 %  50 %  >50 %     Vet ej  

0 %  10 %        25 %  50 %  >50 %     Vet ej  

<14 999  15 000 – 24 999  25 000 – 34 999  35 000 – 44 999  >50 000  


