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Sammanfattning 
Nattklubbslivet i Karlstad ser idag helt olika ut vid en jämförelse mellan torsdagar och 
helgdagar. På torsdagar har Arena mest gäster medan Nöjesfabriken och Blue Moon Bar har 
de flesta gästerna på helger. Studenterna spelar här en viktig roll då främsta anledningen till 
Arenas popularitet på torsdagar beror på att de anordnar studenttorsdagar. Arena ser sedan ett 
mönster att studenterna väljer de andra nattklubbarna på helgerna och det här vill de ändra på. 
Syftet med uppsatsen är att klarlägga vilka faktorer som ligger till grund för studenters val av 
nattklubb, att försöka hitta förklaringar på studenters attityder gentemot nattklubben för att 
försöka ändra dessa samt att klargöra genom vilka kanaler som studenterna med fördel kan 
nås.  

Den teoretiska referensramen är indelad i tre olika avsnitt; begrepp, konsumentbeteende och 
marknadskommunikation.   

I en kvantitativ enkätundersökning som gjorts vid Karlstads universitet har 184 studenter 
svarat på frågor vi funnit relevanta för syftet. Då den kvantitativa metoden i sig inte går in på 
djupet hos respondenten har även en kvalitativ del gjorts till uppsatsen. Här intervjuades åtta 
studenter vid Karlstads universitet. Intervjuerna har inriktats på kundbeteendeavsnittet och 
dessutom har värdekedje-intervjuer gjorts med samma respondenter.  

Undersökningsresultaten har sedan analyserats tillsammans utifrån de valda teorierna och 
knutits samman i en slutsats. Resultaten från denna visar att den faktor som påverkar 
studenterna mest är vart deras vänner går. Det är viktigt för gästerna att de känner igen andra 
gäster och upplever att de har någon gemensamt med de övriga gästerna. När gästerna umgås 
med sina vänner på nattklubbarna bidrar det till en roligare och trevligare kväll och dessutom 
får gästerna en känsla av avslappning vilket gör att tankar om skola, arbete och andra måsten 
glöms bort för en kväll. Den stora anledningen till att studenterna inte lockas till Arena på 
helgerna är studenternas image av att det är ung publik på Arena under helgerna. Imagen har 
skapats och rotat sig på grund av fenomenet Word-of-mouth som har en stark påverkan på 
studenterna.  

Omgivningen som associeras med Arena såsom vakter, övrig personal och kö etcetera 
påverkar gästernas beteende inne på nattklubben. Upplevs dessa positivt av studenterna bidrar 
det till en ökad stämning på nattklubben. Resultaten visar vidare att de fyra mest framträdande 
attityderna mot Arena är låg åldergräns, torsdagar, musik och trångt. Attityderna har visat sig 
vara svåra att förändra hos studenterna. Det bästa sättet att nå ut till studenter är en mix av 
fribiljetter, affischering samt tidningsannonser. 
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DISPOSITION  

1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet återges bakgrunden till studieområdet, vilket problem som undersökts, 
själva syftet med uppsatsen de avgränsningar som gjorts. Vi lämnar även definitioner på 
oklara begrepp som förekommer i uppsatsen.  

2. METOD 
I metodkapitlet redogör vi för de ställningstaganden vi gjort angående de vetenskapliga 
metoder och förhållningssätt som vi valt vid den empiriska undersökningen. Där de negativa 
aspekterna kring varje begrepp är aktuella diskuteras även dessa och tas i beaktning.   

3. TEORI 
I detta kapitel följer en genomgång av den teori vi funnit relevant och nödvändig att ta hänsyn 
till. Inledningsvis presenteras en allmän beskrivning av allmänna begrepp såsom tjänste och, 
kvalitet etcetera, samt varför de är intressanta för oss. Vidare följer den teori som rör kundens 
beteende och slutligen presenteras teori om marknadskommunikation.  

4. EMPIRI 
Här redogör vi för den empiri som är ett resultat av vår marknadsundersökning, samt de olika 
intervjuer som genomförts. Först presenteras en bakgrund om Arena som sammanfattats 
utifrån en intervju med en av delägarna och sedan följer resultatet av 
marknadsundersökningen. Slutligen presenteras resultatet av de djupintervjuer som gjorts med 
ett antal studenter.  

5. ANALYS 
I det femte kapitlet följer vår analys av den empiri som undersökningen resulterat i. Denna har 
vi sedan kopplat till de teorier vi valt att använda oss av. Analysen följer till stora delar den 
struktur efter vilken teorikapitlet är uppbyggt.  

6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
I detta kapitel redovisas huvuddragen från vår analys och vi redogör för de slutsatser som 
dragits med utgångspunkt från problemformuleringen och de frågor vi vill besvara. Vi 
kommer i de fall vi kan och anser att det behövs, ge förslag till förändringar i samband med 
Arenas nattklubbsverksamhet.  

7. REFLEKTIONER 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi möjligheter till framtida forskning samt vissa 
omständigheter och förändrade förutsättningar som uppkommit under undersökningens gång. 
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1. INLEDNING 

I det här inledande kapitlet kommer vi att ge bakgrunden till studieområdet, vilket problem 
som undersökts, själva syftet med uppsatsen samt redogöra för de avgränsningar som gjorts. 
Vi kommer dessutom att ge definitioner på oklara begrepp som förekommer i uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 
Tiden kan betraktas som en resurs som kan utnyttjas på olika sätt och kan även ses som en 
förutsättning för konsumtion. Av naturliga skäl skiljer sig tidsanvändningen studenter 
emellan. Vissa är verksamma i olika föreningar och fyller delvis sin fritid genom detta, medan 
andra exempelvis väljer att lägga mer tid på sina studier. Hur ofta en student går ut och vart 
beror framförallt på studentens preferenser och omgivning, men även på kön, ålder, kultur, 
livsstil, identitet och välfärd.1  

Nöjesutbudet är brett i Karlstad och konkurrensen ökar allt mer på marknaden. På 
nattklubbsmarknaden har det hänt en hel del de senaste åren och det beror till stor del på den 
ökade inflyttningen av studenter till Karlstad. Nattklubbar brottas med stora kostnader och för 
att täcka dessa måste de ständigt locka till sig gäster. För att göra det här arrangerar klubbarna 
ofta uppträdanden och förändrar regelbundet lokalerna för att inte gästerna ska tröttna. På 
lördagar finns det uppskattningsvis kapacitet att ta in 8000-8500 personer totalt på stadens 
samtliga nattklubbar.2  

På torsdagar finns inte så många alternativ att välja mellan. Två nattklubbar, riktade mot 
studenter, har öppet torsdagar under vår- respektive höstterminen, Arena och Klaraborg. 
Arena är en privatägd restaurang3 och nattklubb medan Klaraborg drivs ideellt av 
studentkåren4.   

1.2 Problemformulering 
Arena har idag inga problem att locka till sig studenter på torsdagar. Allt sedan Jäger slog 
igen 2002 har majoriteten av studenterna valt Arena på torsdagar, med vissa undantag när 
andra ställen haft tillfälliga events. Dock verkar det lönlöst att försöka få studenterna att gå till 
Arena på helgerna. Det finns dock en rad externa faktorer som påverkar. En är att 
konkurrensen hårdnar på helgerna då bland annat de större nattklubbarna Nöjesfabriken och 
Blue Moon Bar har öppet. Detta till trots så kvarstår faktum att Arena är ett populärt ställe hos 
studenter på torsdagar, medan de är impopulära hos studenterna på helgerna.5 Det här är ett 
problem som Arena brottats med och som leder fram till frågeställningen;  

 

Vilka faktorer påverkar studenternas val av nattklubb?  

 

Vilka attityder finns gentemot Arena. Kan dessa ändras och i så fall hur?  

 

Genom vilka kanaler når Arena lättast studenter? 
                                                

 

1 Carle (1995) 
2 Intervju med Anders Nordendahl, delägare Arena 
3 Ibid. 
4 http://www.karen.kau.se 2006-01-02 
5 Intervju med Anders Nordendahl, delägare Arena 

http://www.karen.kau.se


 

6

 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att klarlägga vilka faktorer som ligger till grund för studenters val 
av nattklubb. Vi vill även försöka hitta förklaringar på studenters attityder gentemot 
nattklubben för att försöka ändra dessa samt att klargöra genom vilka kanaler som studenterna 
med fördel kan nås.  

1.4 Avgränsningar  
Då uppsatsen är skriven åt Arena och de är intresserade av hur de ska nå ut till studenter blir 
den första avgränsningen att bara studenter kommer medverka i denna undersökning. Arena är 
i övrigt tillfreds med sin nuvarande position och har inga problem att locka till sig 
ickestudenter till helgerna.  

Vi har valt att enbart ha respondenter från Karlstads universitet. Detta av två anledningar. För 
det första så är dessa mest lättillgängliga då vi själva studerar vid universitetet och det 
underlättar arbetet. Den huvudsakliga anledningen är dock att Arena ligger i Karlstad och det 
gör att studenter från andra ställen skulle ha svårt att besvara frågorna då de inte har 
tillräckligt med kunskaper om företaget i sig, eller nöjeslivet i Karlstad.  

En tredje avgränsning vi gjort är då vi nämner Arenas konkurrenter. På torsdagar har vi här 
enbart valt att nämna Klaraborg då denna är den enda med studentprägel. Vi är medvetna om 
att fler nattklubbar har öppet, men dessa har ingen särskild satsning på studenter och heller 
ingen betydande andel av dem som gäster på torsdagar. Samma sak gäller på helgerna där 
konkurrensen är ännu hårdare. Här har vi valt att nämna Blue Moon Bar, Nöjesfabriken, 
Klaraborg, Glada Ankan och Plaza.  

1.5 Definitioner 
Nedan följer förklaringar på vad vi avser med vissa begrepp som förekommer i uppsatsen.  

Banners: En banner är en klickbar annons på en internetsajt.6  

Flyers: Små reklamblad, som antingen delas ut, skickas ut eller lämnas på ställen där 
målgruppen ofta passerar.  

Jäger: Tidigare motsvarigheten till Arena. Jäger var många studenters självklara val, inte bara 
på torsdagar. Jäger lockade dessutom till sig många icke-studenter på torsdagar.  

Gäst: Med gäst avses den person som kommit till Arena och utnyttjat Arenas tjänst. Gästen 
får här representera andra uttryck som tillexempel kunden, personen, människan etcetera. 
Genomgående för hela uppsatsen är dessutom att vi benämner gästen som hon.   

Happy Hour: Ett erbjudande på nattklubben som innebär vissa förmåner under en begränsad 
tid.  

Målgrupp: Den eller de grupper av kunder med liknande preferenser som finns på 
målmarknaden och som förtaget valt att rikta sin kommunikation till.  

                                                

 

6 http://www.localwideweb.com/adkom/adkomfaq.asp#3, 2006-01-04 

http://www.localwideweb.com/adkom/adkomfaq.asp#3
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Målmarknad: Den marknad som företaget valt att erbjuda sina tjänster på. I det här fallet 
nattklubbsmarknaden.  

Ompositionera: När ett företag har för avsikt att ändra position på marknaden gentemot 
konkurrenter. Det här för att exempelvis attrahera potentiella kunder. 
Studenter: Avses i denna uppsats personer som studerar på eftergymnasial nivå.  

Retention: Återköp. En befintlig kund som väljer att återkomma och köpa mer.  

Upcoming events: Länk på Arenas hemsida som visar vad som händer den närmsta framtiden 
och om de anordnar något speciellt, exempelvis uppträdanden med live-artister eller 
temakvällar.  

Utgång, går ut eller liknande: Om inget annat anges menar vi med utgång när studenten går 
ut fredag och lördag. Övriga tillfällen, oftast torsdagar benämns specifikt.  

Word-of-mouth: Mun till mun-metoden, när gästen berättar om sina erfarenheter på 
nattklubben för en bekant, som i sin tur kan återberätta historien för en annan bekant.      
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2. METOD 

I följande kapitel redogör vi för de ställningstaganden vi gjort angående de vetenskapliga 
metoder och förhållningssätt som vi valt vid den empiriska undersökningen. Där de negativa 
aspekterna kring varje begrepp är aktuella diskuteras även dessa och tas i beaktning.    

2.1 Undersökningens utformande 
En av de metoder vi använder oss av är deskription. Med den avses att en beskrivande bild 
ges av hur verkligheten ser ut. Svårigheten med en deskriptiv metod är att all fakta som 
samlas in måste kategoriseras och sorteras för att visa någonting. Det måste hela tiden finnas 
ett samband i framställningen och man måste hela tiden göra urval. Deskriptionen i sig är rent 
empirisk, men enligt Ejvegård ska undersökningen ha initierats av värderande skäl; detta kan 
exempelvis vara att förbättra en organisation. Denna underliggande bedömning påverkar 
därför uppläggningen av undersökningen.7 Rapporten kommer att ge en beskrivande bild av 
de teorier som författarna anser relevanta för ämnet och sedan hur de kan kopplas samman 
med undersökningen. Det kommer sedan att ges en beskrivande bild hur studenten styrs av 
olika faktorer och hur nattklubben bör jobba för att gästen ska fortsätta besöka nattklubben.   

2.2 Metodiskt tillvägagångssätt 
Det finns en oklarhet vilken metod som är bäst lämpad för att få grepp om verkligheten. En 
metod som kan användas är den så kallade deduktiva och med den menas att gå från teori till 
empiri. Anhängare av denna strategi hävdar, enligt Jacobsen, att denna datainsamling är bäst 
på grund av att det är bättre att först skaffa sig förväntningar om hur världen ser ut och 
därefter samla in empiri för att se efter om dessa stämmer överens. Förväntningarna bygger 
här på tidigare empiriska observationer och tidigare teorier. Nackdelen vid en deduktiv 
strategi är att vid användandet av en sådan finns påtagliga förväntningar och därmed 
begränsas informationstillgången. Således kan väsentlig information förbises. Vid en allt för 
stor begränsning kan det innebära att den allra viktigaste informationen bortses ifrån. 8 Vi 
använder oss av en deduktiv datainsamling därför det finns en rad teorier om vad som 
påverkar olika kulturer, människor och annat vid val av en tjänst. Det vi vill är att se hur väl 
det passar in på vårt valda objekt, nattklubben Arena. Givetvis är denna studie inte helt fri 
från de negativa aspekterna av den deduktiva strategin.  

2.3 Undersökningsteknik 
Rapporten kommer att innehålla data som samlats in, analyserats, tolkats och presenterats. 
Detta kan delas in på två olika sätt. Det ena är att utgå från dess karaktär och form samt skilja 
på kvantitativ data och kvalitativa data. Kvantitativa data är uttryckt i siffror, antal och 
mängd, medan kvalitativ data är ord, text och bilder. Det andra är att särskilja på när, hur och 
varför data samlats in. Här skiljer man på sekundär- och primärdata. 9   

En kvantitativ ansats har den fördelen att det är relativt lätt att behandla tack vare den 
standardiserade informationen. I och med att en kvantitativ ansats är relativt billig i jämförelse 
                                                

 

7 Ejvegård (2003) 
8 Jacobsen (2000) 
9 Christensen.  (2001) 



 

9

 
med en kvalitativ ansats gör det att undersökningen kan innehålla mer uppgiftslämnare och 
detta leder till att de data som samlas in blir mer statistiskt korrekt. Fördelningen i svar kan i 
en kvantitativ ansats beskrivas exakt, i exempelvis procent eller antal. Detta gör att det är 
lättare att urskilja samband och variationer mellan olika förhållanden i en kvantitativ ansats. 
Det i sin tur gör det lättare att strukturera upp informationen och få fram huvuddragen, det 
typiska, det vanliga och så vidare. 10 Den kvantitativa metoden är dock inte enbart ros utan det 
finns en rad nackdelar som måste beaktas. Enligt Jacobsen11 är den största faran med en 
kvantitativ metod att ge undersökningen en ytlig prägel. I och med att metodens syfte är 
inriktad mot många enheter kan den inte vara alltför komplex. Det gör att vi måste nöja oss 
med att mäta relativt enkla förhållanden och det är svårt att gå på djupet.   

Med en kvalitativ ansats menas en undersökningen som går mer på djupet hos respondenterna 
eller där datan är ord. Kvalitativ data är av sådan karaktär att den är svårare att mäta. 
Anhängare till den kvalitativa metodiken anser att den kvantitativa inte går tillräckligt på 
djupet hos respondenten. De menar vidare att respondenterna enbart svarar på det författarna 
vill att de ska svara. För att verkligen förstå sociala fenomen måste vi förstå hur människor 
tolkar den sociala verkligheten. Detta kan vi inte få fram på annat sätt än att betrakta 
respondenterna och låta dem beskriva fenomenen med egna ord. 12  

Rapporten kommer att bygga på kvantitativ data. Dock kommer det att vid behov 
kompletteras med intervjuer och därmed kvalitativ data. Detta för att reda ut eventuella 
oklarheter som inte framgått genom vår enkätundersökning. Metoden kallas 
metodtriangulering13 och kan beskrivas genom denna modell nedan.    

Figur 2:1 Metodtriangulering – kvalitativ ansats före kvantitativ ansats14  

Rapporten kommer mestadels att innehålla primärdata. Primärdata är sådan som samlas in 
med hjälp av upplysningar av andra personer eller grupper av personer. Alltså är de svar som 
fås ut av enkäten primärdata. Vi kommer även att göra en intervjua med åtta personer där 
tyngdpunkten kommer att läggas på kundbeteendeavsnittet. Samma respondenter kommer 
även att ta del i en intervjumetod som kallas means- end chain. Även här ligger tyngdpunkten 
på kundbeteendeavsnitten. Intervjumetoden som används för att få fram värdekedjor består av 
två olika steg. Det första steget är att få fram attributen som är viktiga för henne/honom vid 
inköpet av en vara. Steg nummer två är att intervjua personerna med hjälp av laddering-
frågor, vilket innebär att frågeställaren försöker få fram hur konsumenten uppfattar 

                                                

 

10 Jacobsen (2000) 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 jacobsen (2000) S.151 

Kvantitativ ansats 

Oklara eller 
oväntade resultat 

Kvalitativ ansats 

Fördjupa och komplettera 
oklara och oväntade resultat
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produktattributen och med hjälp av laddering-frågorna försöka omvandla konsumentens svar 
till abstrakta konsekvenser och värden. För varje viktigt attribut ställs en rad frågor i formatet; 
Varför är det viktigt för dig?15 Att göra värdekedjor är mycket tidskrävande, dels själva 
intervjun, men även sammanställningen av dem. Dessutom krävs det mycket erfarenhet för att 
kunna få ut så mycket information som möjligt ifrån värdekedjorna. Med tanke på att det är 
första gången vi tillämpar metoden i praktiken ska det poängteras att det antagligen kommer 
bli svårt att komma åt alla de relevanta värdena hos samtliga respondenter och med tanke på 
antalet respondenter får vi var nöjda om vissa värden kan utkristalliseras. Rapporten kommer 
även att innehålla sekundärdata. Sekundärdata är sådan som inte samlas in av oss utan dessa 
data är baserade på vad andra tidigare fakta. Här kommer vi genom en intervju få fram hur 
Arena agerar i dagsläget.   

2.4 Undersökningsmetod  
Eftersom populationen består av studenter har vi valt att genomföra en gruppenkät vid 
universitetet. Enkäten delas ut och besvaras vid samma tillfälle. Fördelen med detta är att vi 
kan kontrollera vilka som svarar och att respondenterna inte pratar med varandra medan de 
fyller i enkäten. Vi får dessutom en väldigt hög svarsfrekvens. Enkäten är utformad utifrån de 
olika regler som finns att följa enligt Ejlertsson .16  Dessa är att försöka ha enkelhet i språket 
så att frågan förstås av målgruppen som ska svara på enkäten. Frågorna ska vara entydiga och 
inte kunna tolkas på mer än ett sätt. En annan regel är att precisera tids- och rumsangivelser. 
Detta för att frågor som -brukar du?, och -gör du? lätt kan missuppfattas och respondenten 
tolkar frågan på sitt eget sätt. Andra exempel på regler är att undvika ledande frågor, hålla sig 
borta från dubbla negationer, att undvika rena kunskapsfrågor samt att endast ställa en fråga åt 
gången. Utöver dessa finns ytterligare en rad regler som vi beaktat. Vi hoppas på detta sätt 
kunna få svar som visar att respondenten förstått frågorna och att vi därmed kan tolka svaren 
på rätt sätt.  

Att enkätundersökningen genomförs bara någon vecka innan Arena har sin nypremiär, blir 
positivt av följande anledning. Arena får möjligheten att genomföra en liknande enkät efter 
ombyggnationerna för att se om attityderna eller preferenserna ändrats. Det är dock viktigt att 
vänta några månader innan ytterligare en undersökning genomförs eftersom det annars är lätt 
att få alltför positiva svar eftersom ”nyhetens behag” gör att många studenter till en början 
kanske väljer att gå till Arena och upplever det positivt till stor del för att det är nytt.  

2.5 Pilotstudie 
Enkätundersökningen måste testas på något sätt innan den används i den egentliga 
undersökningen,. Detta sätt benämns som pilotstudie. Syftet med denna är att få reda på om 
de svarande tyder frågor och svar på samma sätt som författarna eller om de finner en annan 
innebörd i frågorna. Dessutom kan de svarande hitta saker som fattas i enkätundersökningen, 
exempelvis om något svarsalternativ saknas för att omöjliggöra att den svarande på ett 
uppriktigt sätt ska kunna svara på den specifika frågan. Om svarsalternativen är sådana att alla 
eller nästan alla testpiloter svarar samma sak, är frågan i högsta grad felformulerad.17 Vi har 
testat vår enkät på tio slumpvist utvalda personer som fått besvara enkäten tillsammans med 

                                                

 

15 Peter & Olsen (2002) 
16 Ejlertsson (1996) 
17 Ibid. 
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en av oss. Detta för att vi skulle kunna ha en dialog med respondenterna och få reda på 
eventuella oklarheter.   

2.6 Urval 
Det finns en rad olika metoder att göra urval på, men det som är gemensamt för alla dessa är 
att ju större urval, desto större sannolikhet att urvalet stämmer överens med verkligheten. Ju 
närmare urvalet är den totala populationen desto närmare går urvalet mot den totala 
sanningen.18 Detta är inget problem i de fall möjlighet finns att undersöka alla enheter, men i 
vårt fall, där Karlstads universitet som har ungefär 10500 studenter19, är detta praktiskt taget 
omöjligt. Därför måste vi så gott det går garantera att det urval vi gör blir representativt.   

Vi har valt att använda oss av bekvämlighetsurval. Den största anledningen till att vi valt just 
den metoden är för att det underlättar i vår strävan att få tag i personer som vill svara på 
enkäten. Det finns dock en rad negativa aspekter knutna till denna urvalsmetod. En aspekt 
Jacobsen20 tar upp är att vi bara får tag i de studenter som fysiskt kommer till biblioteket. 
Finns det samband mellan de som väljer att studera någon annanstans än i biblioteket och 
exempelvis attityder mot Arena kommer vi inte åt dessa. Detta kan i sin tur leda till 
missvisningar. Vi tror dock inte att det inte finns någon större risk för detta i vårat fall då vi 
inriktat oss på en målgrupp vars största gemensamma nämnare är universitetet och då kanske 
främst biblioteket. Dock får vi hela tiden ta hänsyn till det och fundera över om det finna 
aspekter som gör att resultaten vi kommer fram till är missvisande.   

Antalet respondenter som skulle besvara vår enkät valdes till 200. Denna siffra är enligt 
Jacobsen 21 nog för att få en någorlunda säkerhet i undersökningen. En mindre siffra, runt 
100, skulle göra att osäkerheten i rapporten skulle bli alltför stor och en större siffra skulle 
göra databehandlingen mer komplicerad och tidskrävande. Detta skulle leda till att den 
kvalitativa datan blev lidande.  

För den kvalitativa datan har vi slumpmässigt valt ut åtta personer. Dessa personer behöver 
inte nödvändigtvis ha svarat på enkäten eller vice versa. Dock styrde vi urvalet så att den blev 
systematisk jämnt fördelad angående kön med den kvantitativa delen i rapporten, vilket 
motsvarar tre killar och fem tjejer. Detta enligt Jacobsen22 för att urvalet inte ska bli alltför 
snedvridet. 

                                                

 

18 Jacobsen (2000) 
19 http://www.kau.se/omuniversitetet 051205 
20 Jacobsen (2000) 
21 Ibid. 
22 Ibid. 

http://www.kau.se/omuniversitetet
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2.7 Bortfall  
Ett problem är vad som brukar kallas bortfall av enheter. Dessutom finns bortfall av variabler. 
Här nedan visas en figur av de olika bortfall som finns.   

Figur 2:2 Översikt över olika sorts bortfall23  

Bortfall 1 
Det finns ett bortfall som uppstår när undersökningen går från alla, teoretisk population, till 
den rapporten kan uttala sig om, faktisk population. Detta bortfall beror oftast på att 
fullständiga förteckningar eller liknande saknas. I vårt fall handlar det om studenter vi inte fått 
tag på av olika anledningar. Dessa kan till exempel vara att de inte rör sig på de ställen där vi 
delat ut enkäterna, eller att de kanske studerar på distans.  

Bortfall 2 
Här kan bortfallet kontrolleras, likväl som bortfallet kan märkas genom speciella krav på hur 
urvalet görs. Om vi inte är noga i detta skede riskerar vi att få sneda urval, sådana som kanske 
inte representerar verkligheten.  
     
Bortfall 3  
Handlar om de som inte vill svara, glömmer att svara etcetera. I de fall där författarna 
personligen tar kontakt med den tillfrågade handlar det om att den tilltänkte respondenten 
avstår från att medverka i undersökningen.   

Bortfall 4 
Den sista typen av bortfall är av sådan karaktär att den utfrågade inte förstått eller helt enkelt 
låtit bli av att svara på vissa frågar. För att undvika detta måste enkäten vara väldigt noggrant 

                                                

 

23 Jacobsen (2000) S.336  
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utformad så frågorna inte kan misstolkas på något sätt. Frågorna måste dessutom vara 
utformade så respondenten inte upplever det som jobbigt att svara på enkäten.24   

Vi har noterat bortfall 3 och bortfall 4 i vår undersökning. En rad tilltänkta respondenter 
nekade till att medverka i undersökningen. Orsaken till att detta var i majoritet tidsbrist då 
nästan alla nekande respondenter använde det som orsak till att inte medverka i 
undersökningen. Det var 16 enkäter som var oanvändbara på grund av att respondenten 
lämnat otillräckliga svar. Detta medför att användbarheten av enkäten begränsas något. 
Dessutom var frågan av vad som påverkar studenten vid val av nattklubb svår att förstå för 
ytterligare några av respondenterna. En rad av dessa hade enbart ett fåtal kryss och vissa inga 
alls. Även bortfall 1 kan förekomma i vår enkätundersökning. Vi diskuterar detta i avsnittet 
källkritik i reflektionerna.   

2.8 Uppsatsens validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som oftast diskuteras i samband med vetenskapliga 
rapporter. Med validitet menas vad som egentligen ska mätas, eller att det som mäts verkligen 
är det som var avsett att mätas. Svårigheten med validitet är att det kan vara svårt att bedöma 
när det inte finns klara mått. Därför kan det i slutet av rapporten bli svårt att säga om 
uppsatsen har hög validitet. För att garantera att vi undviker detta och att rapporten är valid 
kommer ett test göras när slutsatsen är skriven. Testet är enligt Jacobsen och går ut på att vi 
konfronterar ett fåtal personer med de uppgifter rapporten kommer fram till. Ju mer de 
instämmer med fakta desto högre validitet har rapporten.25  

Vi konfronterade fem personer som alla granskade slutsatsen och sedan kommenterade den i 
utsträckning om de instämmer eller inte. Alla fem höll med om det mesta i slutsatsen även om 
det i vissa fall skiljer sig åt en aning. Skillnaderna är dock inte stora och som undersökningen 
visade svarade alla inte lika där heller. De olika uppfattningarna individen bär med sig från 
tidigare upplevelser på nattklubben påverkar givetvis även deras tankegångar här. Det faktum 
att de trots detta i majoritet höll med gör att uppsatsen har hög validitet.   

Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument. I en 
enkätundersökning kan vi testa reliabiliteten genom fyra olika metoder:  

 

Återtestning: Samma individer testas ännu en gång. Skiljer sig svaren sig åt i stor 
utsträckning kan vi misstänka att testen har låg reliabilitet.  

 

Halveringsmetoden: Helt slumpmässigt delas svaren upp i två delar och jämförs sedan 
med varandra. Ju mindre avvikelse som förekommer desto högre reliabilitet.  

 

Parallellmetoden: Hör gör man helt enkelt två undersökningar och ser på skillnader 
mellan dessa. Ju större skillnad desto lägre reliabilitet.   

 

Kontrollfrågor: Ett mindre antal frågor, med annan formulering, läggs in i enkäten. 
Dessa ska fråga samma sak som tidigare efterfrågats i enkäten och blir svaren 
identiska är reliabiliteten hög. 26 

                                                

 

24 Jacobsen (2000) 
25 Ibid. 
26 Ejvegård (2003) 



 

14

 
Vi använde oss av halveringsmetoden. För att få en slumpvis halveringsmetod numrerade vi 
enkäterna. Utefter det tog vi och placerade alla udda enkäter i en grupp och alla jämna enkäter 
i en grupp. Efter det valde vi tre frågor, de vi anser speglar problemformuleringen bäst och 
satte in de två grupperna i dessa för att se eventuella skillnader. I Bilaga 3 finns resultat från 
denna metod med svar från de båda grupperna. Av resultatet kan vi säga att uppsatsen har hög 
reliabilitet. Inga siffror skiljer sig märkbart från de andra, grupperna emellan.   

Uppsatsen har både en hög validitet och reliabilitet. Hur vi kommit fram till detta redovisas i 
Bilaga 3.  

2.9 Källkritik 
Den kritik som vi fann rimlig angående vår empiriska undersökning är den risk att 
geografiska områden i närheten av universitetet blir överrepresenterade. Det finns en risk att 
studenter från Kronoparken blir överrepresenterade och att distansstudenter blir 
underrepresenterade. Visar det sig att så är fallet kommer vi under uppsatsens gång beakta och 
ta hänsyn till detta.  
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3. TEORI 
I följande kapitel följer en genomgång av den teori vi funnit relevant och nödvändig att ta 
hänsyn till. Inledningsvis presenteras en allmän beskrivning av allmänna begrepp såsom 
tjänster, kvalitet etcetera samt varför de är intressanta för oss. Vidare följer den teori som rör 
kundens beteende och slutligen presenteras teori om marknadskommunikation.   

3.1 Begrepp 
Nedan beskrivs ett antal, för undersökningen viktiga, begrepp och förklaringar på vad de 
innebär samt hur de kan tolkas. Först reder vi ut tjänstebegreppet och även vad som är kvalitet 
redogörs ingående. Genom dessa delar kommer vi in på kundens förväntningar på tjänsten 
och kvaliteten och vidare till själva relationen mellan leverantör och kund. 

3.1.1 Tjänster 
Företag bör ha som kundmål att i första hand få kunder, sedan tillfredställa dem, behålla dem 
och slutligen få dem att köpa mer och oftare.27 Detta gör företag genom att erbjuda olika typer 
av tjänster. Vi vill reda ut vilken typ av tjänst eller tjänster som Arena erbjuder och vad som 
utmärker dem.  

Tjänster kan definieras som aktiviteter, nytta och tillfredsställelse som erbjuds på en marknad. 
Det finns en rad olika karaktäristika som kännetecknar en tjänst:  

 

En tjänst är ogripbar, vilket innebär att den inte kan ses, smakas, kännas, höras eller 
smakas och resulterar alltså inte nödvändigtvis i något fysiskt ägande.  

 

En tjänst produceras och konsumeras på samma gång och kan inte ”separeras” från 
den som tillhandahåller tjänsten, vare sig det är en person eller en maskin.  

 

Kvaliteten på servicen varierar stort beroende på vem som tillhandahåller den samt 
när, var och hur.  

 

Det går inte att lagra en tjänst för att sälja eller använda den senare28  

Det finns två olika typer av tjänster, kunskapsintensiva och serviceintensiva. Med 
kunskapsintensiva tjänster menas tjänster som löser någon form av problem medan 
serviceintensiva tjänster syftar till att göra det bekvämt för kunden och underlätta eller ge 
någon form av upplevelse. Graden av service varierar mellan olika erbjudanden och ofta 
kombineras tjänster med rena produkter. Service kan i sin tur delas in i två delar, teknisk eller 
personlig. Teknisk service sker med hjälp av maskiner och är alltid så kallade bastjänster eller 
värdeökande tjänster som till exempel verkstadsbesök. När det gäller mer komplicerade 
tjänster brukar istället den personliga servicen dominera, exempelvis vid bank- och 
restaurangbesök.29  

                                                

 

27 Zeithaml & Bitner (2002) 
28 Kotler (2001) 
29 Kahn (1995) 
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Sekundär tjänst 

Processer: 
metoder som används 
för att förtydliga policy 
och åtaganden 

Förpackning: 
andra fördelar 
som medföljer, 
t.ex. råd och 
rekommendationer

 

Varumärket: 
betydelsen av 
företagets rykte 

Egenskaper: 
giltighetstid 
flexibilitet 
fördelar 

    Kärntjänst 

Tillgång: 
direkt tillgång 
eller via 
försäkringsbolag 

Fysiska ting: 
broschyrer 
policydokument

  

      Kärnnytta: 
      ”sinnesro” 

Kvalitet: 
nivån på 
kundtillfredsställelse 
av processen och den 
färdiga tjänsten 

I litteraturen delas den levererade tjänsten ofta upp i två delar. I grunden ligger den så kallade 
kärntjänsten, som kan sägas vara själva nyttan för kunden. Runt denna kärna finns sedan den 
sekundära tjänsten eller snarare tjänsterna och detta är de faktorer som finns med i leveransen 
av tjänsten. Palmer illustrerar det hela på följande sätt, med en försäkring som exempel.30                           

Figur 3:1 Kärntjänsten och sekundära tjänster hos en försäkring31  

3.1.2 Kvalitet 
En av de största möjligheterna ett företag har att differentiera sig är genom kvalitet på tjänsten 
de tillhandahåller. Särskilt då tjänsten erbjuds av flera andra leverantörer.32 Vi har för avsikt 
att klargöra vad som är kvalitet och därigenom få förståelse för hur ett företag ska gå tillväga 
för att kunna erbjuda kunden den efterfrågade kvaliteten. 
Att ta reda på vad kunder förväntar sig är i allra högsta grad nödvändigt för att kunna erbjuda 
kvalitet på en tjänst.33   

”Promise only what you can 
deliver and deliver more 
than you can promise”34  

                                                

 

30 Palmer (2001) 
31 Palmer (2001) s.41 
32 Kotler (2001) 
33 Zeithaml & Bitner (2002) 
34 Kotler (2001) 
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En tjänsts kvalitet kan vara svår att beskriva, men för att säga det på ett enkelt sätt så handlar 
tjänstekvalitet om att anpassa sig efter vad kunden kräver. Det är därför fundamentalt att 
företaget tar reda på vad det är som krävs så att tjänsten kan anpassas därefter.35 En annan 
definition är att erbjuda mer än kunden förväntar sig av tjänsten. Svårigheter uppstår här av 
naturliga skäl eftersom människors krav på vad som är kvalitet varierar avsevärt. Företag 
måste därför antingen välja målgrupp vars preferenser stämmer överens med tjänsten och dess 
kvalitet eller tvärtom, det vill säga anpassa tjänstens kvalitet efter målgruppens preferenser. 
Segmentering av kunder är därför nödvändigt för att försöka få kundernas preferenser så 
likartade som möjligt inom den valda målgruppen, såvida det inte går att anpassa kvaliteten 
till olika målgrupper.36  

3.1.2.1 Kvalitet och pris 
En viktig faktor som ofta kopplas till tjänstens kvalitet, är priset. Priset är också en av de få 
saker som kunden har att jämföra olika företag då de tillhandahåller liknande tjänster. 
Samtidigt som priset måste stå i förhållande till kostnaden för att tillhandahålla tjänsten så 
måste företaget rätta sig efter konkurrenternas pris och även efterfrågan på marknaden. Priset 
sänder dessutom ut signaler till målgruppen som gör att vissa förväntningar på företaget och 
tjänsten bildas. Företaget måste alltså hitta en bra balans där priset ger optimal vinst, samtidigt 
som imagen upprätthålls och tjänsten håller den kvalitet som kunden förväntar sig. 
Då företaget har flera målgrupper med olika preferenser kan det vara nödvändigt att använda 
sig av segmenterad prissättning. Olika segment kan alltså vara villiga att betala olika pris för 
samma tjänst. På detta sätt har företaget möjlighet att kontrollera utbud och efterfrågan så att 
det passar de olika segmenten.37 

Precis som med kvaliteten är det heller inte priset i sig som ger företaget konkurrensfördelar 
utan det är som sagt det upplevda kundvärdet. I boken Relationsmarknadsföring illustreras 
kundvärdet på följande sätt.   

Figur 3:6 Kvalitetens betydelse i kundens utvärdering av tjänsten38  

Kundvärdet bestäms alltså av den kundupplevda kvaliteten i förhållande till kundens totala 
uppoffring för att erhålla tjänsten.39  

3.1.2.2 Förväntad kvalitet 
Grönroos delar in kvaliteten på tjänster i två olika delar, teknisk kvalitet och funktionell 
kvalitet. Den tekniska kvaliteten är exempelvis den kunskap företaget besitter, standarden på 
utrustning och snabbhet i leveransen av tjänsten. Den tekniska kvaliteten kan enkelt mätas på 
något sätt. Funktionell kvalitet syftar istället till personalens attityd, hur de ser ut och 
atmosfären där tjänsten levereras och så vidare och kan alltså inte mätas lika enkelt som den 

                                                

 

35 Palmer (2001) 
36 Kasper (1999) 
37 Ibid. 
38 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) S.47 
39 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
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tekniska kvaliteten. Dessa två delar påverkar tillsammans företagets image och blir därmed 
avgörande för om kunden blir nöjd eller inte och bestämmer om relationen ska fortsätta. 
Det finns en mängd olika dimensioner av vad som kan uppfattas som kvalitet hos en tjänst. 
Figuren nedan visar vad som påverkar hur kunden uppfattar kvaliteten på tjänsten.40    

Figur 3:2 Nyckelfaktorer för upplevd kvalitet på tjänster41   

De första fem av dessa tio nyckelfaktorer handlar om resultatet av tjänsten medan de sista fem 
är förknippade med själva leveransprocessen av tjänsten. Genom att förstå vilka dimensioner 
som är viktiga för kunden, kan företaget se till att kundens förväntningar tillgodoses och 
förhoppningsvis överträffas.42 Enligt Mossberg handlar det inte bara om att överträffa 
kundens förväntningar utan också om att ge kunden något som hon inte ens tänkt på, men som 
uppskattas. Hon menar att kunden ska få uppleva en omvälvande upplevelse och att 1+1=3.43 

Det är viktigt att poängtera att kvalitet i sig inte ger företaget några konkurrensfördelar, utan 
det är det upplevda kundvärdet som är det väsentliga.44 

                                                

 

40 Grönroos (1987) 
41 Kotler (2001) S.642 
42 Ibid. 
43 Mossberg (2003) 
44 Blomqvist, Dahl & Haeger (2004) 
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Kundens förväntningar kan även sägas ligga på olika nivåer beroende på tjänst och var den 
levereras.45 Zeithaml och Bitner illustrerar, i sin bok Services Marketing, en modell för hur 
det kan tänkas se ut.    

Figur 3:3 Tänkbara nivåer av kundförväntningar46  

Hur kunden uppfattar kvaliteten på tjänsten beror alltså på vilka förväntningar kunden hade 
från början och det är kunden och inte produkten i sig som avgör kvaliteten.47   

3.1.3 Kundgapet 
Skillnaden mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst brukar kallas för 
”kundgap”. Ju större kundgap desto lägre upplevt kundvärde. Det kan ligga en 
rad olika faktorer bakom det gap som uppkommit. Företaget kanske inte vet 
vad kunden förväntar sig. De kanske inte har rätt utformning eller utförande 
av tjänsten eller att de inte levererar enligt den standard som finns. En annan 
orsak kan vara att företaget inte klarar av att hålla sina löften. För att helt 
eliminera detta gap måste företaget veta var det brister någonstans och försöka 
åtgärda detta.48 Denna teori finner vi intressant eftersom vi härigenom kan 
utkristallisera de delar i Arenas tjänsteerbjudande som inte är till kundens 
belåtenhet. Detta för att vi senare ska kunna ge rekommendationer om va de 
behöver ändra på för att minska det totala kundgapet.              Figur 3:4 Kundgapet49 

                                                

 

45 Zeithaml & Bitner (2002) 
46 Zeithaml & Bitner (2002) S.61 
47 Zeithaml & Bitner (2002) 
48 Ibid. 
49 Zeithaml & Bitner (2002) S.33 
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3.1.4 Kundrelationen 
Ett företag som levererar tjänster kommer på något sätt alltid i kontakt med sina kunder. Den 
som använder en tjänst måste på något sätt samverka med den som producerar tjänsten. Vid 
exempelvis restaurangbesök är samverkan omfattande. I samma stund som samverkan mellan 
producent och konsument sker, uppstår även en relation mellan dessa. Denna relation måste 
fungera till kundens belåtenhet för att den ska bestå. I annat fall byter kunden leverantör då 
det finns någon som kan erbjuda motsvarande tjänst. Detta innebär att relationen hamnar i 
fokus och marknadsföringen bör alltså bygga på ett relationsperspektiv.50 Vi finner det 
nödvändigt att diskutera kundrelationer då vi anser att de är avgörande för Arenas 
nattklubbsverksamhet när det gäller studenter. Relationen mellan studenter och Arena är 
speciell eftersom målgruppen studenter är intressant för Arena tre kvällar i veckan.  

För att företaget ska kunna ha en så gynnande relation med kunden som möjligt så är det 
viktigt att veta var i livscykeln kundrelationen befinner sig. När företaget ska välja 
marknadsföringsåtgärd måste de skilja på två olika situationer. Antingen riktas 
marknadsföringen mot potentiella kunder som ännu inte upptäckt företaget och intresserat sig 
för deras tjänster eller så riktar företaget in sig på befintliga kunder för att vårda 
kundrelationen eller försöka sälja mer. En potentiell kund går igenom flera steg innan hon 
förhoppningsvis blir en trogen kund med god relation till företaget. I det första steget, även 
kallat initialskedet, gäller det för företaget att väcka intresse hos kunden. Lyckas detta går 
kunden vidare till köpprocessen, där företaget ska övertyga kunden om att köpa tjänsten. Sist 
kommer kunden till konsumtionsprocessen då kunden måste uppleva kvalitet på tjänsten och 
bli tillfredsställd för att retention ska uppstå och en bestående relation skapas. Efter varje steg 
bestämmer sig alltså kunden för om hon är nöjd med tjänsten eller inte och väljer därefter om 
hon ska fortsätta relationen. 51 Se figuren nedan. 

 

Figur 3:5 Kundrelationens livscykel52 

                                                

 

50 Grönroos (1987) 
51 Ibid. 
52 Grönroos (1987) S.21 
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3.2 Kundens beteende  
Ingen kund beter sig precis likadant som en annan och varför en kund har ett visst beteende 
beror på flera underliggande faktorer. Denna del av kapitlet beskriver dessa tänkbara faktorer.  

3.2.1 Affekt, kognition omgivning och beteende 
Konsumentbeteendet involverar tankar och känslor som människor känner och de handlingar 
som de genomför vid konsumtionsprocessen. Även konsumentens omgivning påverkar tankar, 
känslor och handlingar. Det inkluderar också människors åsikter, reklam, personalens 
bemötande etcetera.53   

”En dynamisk interaktion av affekt och kognition, 
beteende och omgivning I vilken människor 
genomför utbytesaspekten av deras liv”54  

Det är viktigt att utifrån definitionen förstå att konsumentbeteendet är dynamiskt och att det 
involverar interaktion och utbyte.55  

Konsumenternas affekt och kognition refererar till två typer av psykisk respons som 
konsumenter upplever gentemot stimuli och händelser i deras omgivning. Den första typen är 
affekt och avser konsumentens känslor gentemot produkten, exempelvis om de gillar eller 
ogillar en produkt. Kognition är den andra typen och avser konsumentens tänkande, vilket 
innebär vilka åsikter som finns mot en viss produkt.56  

Affektiv respons kan enligt både vara positiv eller negativ och variera i styrka. Exempelvis 
innefattar affekt relativt starka känslor såsom kärlek eller hat, mindre starka känslor såsom 
tillfredställelse eller frustration, humör såsom en känsla av att vara uttråkat eller att vara lugn 
och mildare mer omfattande attityder exempelvis att tycka om Pizza Huts pizza eller att tycka 
illa om Lindebergs skjortor. 57  

Kognition förhåller sig till den mentala strukturen och de processer som är involverade i 
tankeverksamheten, förståelsen samt tolkning av stimuli och händelser. Det inkluderar 
kunskap och åsikter som konsumenterna har utvecklat från tidigare erfarenheter och som 
konsumenten har lagrat i minnet. Det inkluderar även de processer som är associerade med 
uppmärksamhet och förståelse om stimuli och händelser, erfarenheter från tidigare händelser, 
formandet av utvärderingar och att göra val och beslut i kösituationer. Kognition kan både 
vara medvetna tankeprocesser och automatiska beteenden.58  

Konsumentens handlingar syftar på konsumentens fysiska handlingar som är mätbara och kan 
observeras av utomstående. För att urskilja sig från de mentala aktiviteterna, såsom 
tankeprocessen som inte är mätbar, kallas en konsuments handlingar för öppna handlingar. 
Exempel på handlingar är att shoppa i affärer, använda kreditkort och köpa produkter. De 
öppna handlingarna ligger till grund för företagens marknadsstrategier eftersom det enbart är 

                                                

 

53 Peter & Olsen (2002) 
54 Peter & Olsen (2002) S.5 
55 Peter & Olsen (2002) 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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konsumentens handlingar som leder till försäljning och därmed framtida vinster. 
Marknadsstrategierna är ofta utformade för att påverka konsumentens affekt och kognition, 
men i slutändan skall detta resulterar i en öppen handling från konsumenten för att de ska vara 
värdefulla för företaget.59   

Konsumentens omgivning refererar till allt externt som påverkar hur konsumenten tänker, 
känner och handlar. Detta inkluderar social stimuli, såsom agerande från andra i kulturer, 
subkulturer, sociala klasser, referensgrupper och familjer som påverkar konsumenten. 
Dessutom inkluderar det andra fysiska stimuli, såsom affärer, produkter, reklam som kan 
förändra konsumenternas tankar, känslor och handlingar. Konsumentens omgivning är viktigt 
för marknadsstrategin eftersom det är det medium där stimuli placeras för att påverka 
konsumenten. Exempelvis visas reklamfilmer som har anknytning med de program som 
målgruppen tittar på. Exempelvis marknadsför sig skönhetsprodukter i samband med Tv-
program som Dolce Vita. Detta för att informera, påminna och övertala konsumenterna till att 
köpa en viss produkt eller tjänst.60  

De fyra elementen, affekt, kognition, omgivning och beteende, påverkar varandra och om ett 
av elementen ändras kommer de övriga elementen också att förändras. 61  

3.2.2 Attityder 
Attityder har varit ett nyckelkoncept i psykologi i över ett århundrade och under åren har ett 
flertal olika definitioner utformats. Så gott som alla definitioner har dock en sak gemensamt: 
De refererar till en persons värdering av något. 62 J. Paul Peter beskriver en attityd som:  

”A person´s overall evaluation of a concept”63  

Chris Fill har en liknade beskrivning på vad en attityd är:  

”Predispositions, shaped through 
experience, to respond in an anticipated 

way to an object or situation” 64  

Attityder skapas genom tidigare erfarenheter och fungerar som en länk mellan tanke och 
beteende. Erfarenheterna kan relatera till produkten, men kan även komma ifrån andra källor, 
exempelvis reklam och andra reklamverktyg.65 När en attityd är formad, lagras den i 
konsumentens medvetande och yppar sig igen vid ett specifikt och passande tillfälle, 
exempelvis när personen utsätts för ett problem i en köpsituation där hon väljer mellan två 
alternativ. Människor använder alltså sina attityder som hjälp för att så effektivt som möjligt 
samspela med sin omgivning.66  

                                                

 

59 Peter & Olsen (2002 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Peter & Olsen (2002) S.116 
64 Fill (1999) S.75 
65 Fill (1999) 
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Konsumenternas attityd är ideligen riktad mot något begrepp. J. Paul Peter intresserar sig 
främst för två begrepp, föremål och beteenden. Konsumenten kan ha attityder till fysiska och 
sociala föremål, produkter, märken, modeller, affärer och människor. 67  

Konsumentens attityder kan variera för samma produkt men i olika sammanhang, exempelvis 
kan en kund ha en positiv attityd mot en specifik drink vid ett speciellt sammanhang, men 
samma drink behöver inte generera samma positiva attityd i ett annat sammanhang.68 

Attityder och åsikter (diskuteras i 3.2.3) skiljer sig genom att åsikterna är kognitiv kunskap 
medan attityder är känslor eller affektiv respons som konsumenter har gentemot ett objekt.69 

Attityder och beteenden är intressant för marknadsförarna, eftersom ett beteende är något en 
konsument visar upp öppet, exempelvis köpbeteendet. Detta kan studeras av marknadsförarna 
och hjälpa dem vid utförandet av marknadsåtgärder. Människors attityder till föremål 
avspeglar sig på deras öppna beteende, dock finns det inget starkt förhållande mellan en 
persons attityder till ett visst föremål och personens beteende, men det är inte möjligt att 
förutsäga med säkerhet70  

3.2.3 Salient beliefs  
Enligt Peter & Olsen har konsument genom sina varierande erfarenheter många olika åsikter 
om en produkt, ett varumärke och andra objekt i sin omgivning. Dessa åsikter bildar ett 
associativt nätverk av sammankopplade betydelser som lagras i konsumenten medvetande. 
Eftersom människors kognitiva kapacitet är begränsad kommer bara ett fåtal av dessa åsikter 
bli aktiverade och som personen medvetet kommer att fundera kring. De aktiverade åsikterna 
kallas för salient beliefs.71  

Mowen & Minor diskuterar också begreppet åsikter och har kommit fram till att 
konsumenternas åsikter är all kunskap och alla slutsatser en konsument drar om ett objekt, 
deras attribut och deras fördelar. Författarna påpekar dessutom att de åsikter som är Salient 
beliefs oftast är de attributen som är viktigast för konsumenten.72  Det är enbart salient beliefs 
om ett objekt som orsakar eller skapar personens attityd gentemot ett objekt. Nyckeln för att 
förstå konsumenternas attityder är att identifiera och förstå de underliggande salient beliefs.73  

Konsumenten kan i princip ha framträdande övertygelser om alla typer och nivåer av åsikter 
som associeras med en produkt. Vilka övertygelser som aktiveras och blir framträdande i en 
situation hos en person beror på ett antal faktorer. De inkluderar prominenta stimulis i den 
närliggande omgivningen, händelser som nyss inträffat, konsumentens humör och affektiva 
tillstånd samt konsumentens värderingar och mål. Konsumentens framträdande övertygelser 
kan variera över tid eller mellan olika situationer för en och samma produkt. En konsument är 
exempelvis mer mottaglig för schamporeklam när hon varit hos frisören. Dessa variationer 
kan skapa förändringar i konsumentens attityd beroende på situation, tidpunkt och humör 
etcetera.74  

                                                

 

67 Peter & Olsen (2002) 
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3.2.4 Means- end chain 
Menas- end chain introducerades redan 1963 av Newell & Simon75 och är en kunskapsbaserad 
strukturmodell som sammanlänkar konsumenternas kunskap om produktattributen med deras 
kunskap om konsekvenser och värden.  Det är en form av värdekedja och vi föredrar att 
använda den termen fortsättningsvis. Värdekedje-perspektivet menar att konsumenters tankar 
angående produktattributen är subjektiva i termer av personliga konsekvenser, -Vad betyder 
attributet för mig? Konsumenten ser de flesta produktattributen som en mening till ett slut. 
Slutstadiet kan vara en konsekvens eller ett mer abstrakt värde.76 En vanlig värdekedja har 
fyra olika nivåer:  

         

Figur 3:7 Värdekedjans nivåer77  

Ibland kan skillnaden mellan de fyra nivåerna vara en aning diffus. Detta är dock inget större 
problem för marknadsförarna eftersom de inte behöver göra någon finare skillnad mellan de 
olika nivåerna för att utveckla marknadsstrategierna. Den huvudsakliga poängen med 
värdekedje-modellen är att konsumenterna tänker i form av termer och konsekvenser. De 
skapar en kunskapsstruktur för slutvärdet som länkar ihop konkreta produktattribut till 
funktionella och psykologiska konsekvenser som slutligen förvandlas till mer abstrakta och 
personliga värden och mål. Eftersom värdekedjan innefattar konsumentens relevanta 
personliga betydelse för produkter och varumärken är de unika för varje specifik konsument 
med tanke på deras olika bakgrunder och personliga intressen. Alltså, olika konsumenter kan 
ha olika värdekedjor för samma produkt och varumärke, men det finns i regel vissa likheter 
mellan konsumenternas olika värdekedjor.78   

Det finns fyra viktiga poänger med värdekedjor. För det första; aktuella värdekedjor varierar 
ständigt i sitt innehåll. För det andra; alla värdekedjor mynnar ut i ett värde. Faktum är att 
slutet av värdekedjan kan bli en konsekvens vid vilken abstraktionsnivå som helst, från en 
funktionell konsekvens till en psykologisk konsekvens, till ett instrumentalt värde vidare till 
ett slutgiltigt värde. I vissa fall där produktattributen inte har någon koppling till konsekvenser 
kommer konsumenterna inte att förstå vad attributen är bra för och det kommer antagligen att 
ha en liten effekt på deras beteende. För det tredje; vissa värdekedjor kommer att bli 
ofullständiga, vilket innebär att vissa nivåer saknar betydelse för konsumenten. För det fjärde; 
vissa produktattribut kan ha flera värdekedje-betydelser, vilket kan vara både negativa och 
positiva värden. Exempelvis kan attributet pris skapa både positiva och negativa konsekvenser 
vid köp av en relativt dyr klocka. Det positiva kan vara hög kvalitet som i slutändan leder till 
ett positivt värde, medan den negativa konsekvensen kan vara att konsumenten tycker att 
varan är för dyr, vilket mynnar ut ett negativt slutvärde.79  

Genom att identifiera sammankopplingen mellan produktattributen, konsekvenserna och 
värdet i konsumenternas värdekedjor, hjälper laddering-frågorna marknadsförarna att förstå 
produktattributens betydelse för konsumenten och detta underlättar i sin tur marknadsförarna i 
sin utveckling av marknadsstrategier.80    
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79 Ibid. 
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Beteendeavsnittet tar upp teorierna affekt, kognition omgivning och beteende, salient belief, 
attityder, means- end chain och studenternas konsumtion. Anledningen till valet av teorin 
affekt kognition omgivning och beteende är att dessa element är grunden till hur vi skall 
komma åt hur gästerna på Arena känner, tänker, hur de påverkas av sin omgivning och varför 
de beter sig på ett visst sätt inne på nattklubben Arena. För att analysera de attributen som 
gästerna tycker är viktiga känns teorin väldigt relevant för vår uppsats. I enkätundersökningen 
fanns en fråga där tanken var att få fram attityder hos studenterna gentemot Arena. Dessutom 
frågar vi oss själva i frågeformuleringen om vad det finns för attityder hos studenter gentemot 
Arena. Därav känns teorierna attityder och salient belief väldigt väsentliga för vår uppsats. 
Därefter tas teoriavsnittet om means- end chain upp, teorin skiljer sig ifrån övriga teorier och 
tanken med den är att få fram vad det döljer sig för information bakom de olika attributen som 
framkommit i enkätundersökningen. Detta för att hjälpa Arena att hitta värden eller nyckelord 
att trycka på i deras marknadskommunikation till studenterna. Slutligen avslutas teoriavsnittet 
om studenternas konsumtion. Att hitta teorier om fenomenet visade sig vara väldigt svårt, men 
med tanke på att uppsatsen handlar om studenter ansåg vi det viktigt att hitta en teori om 
området. Tanken var att försöka hitta skillnader mellan olika studenter bland framför allt de 
demografiska uppgifterna.81  

3.3 Marknadskommunikation  
Marknadskommunikation är en förutsättning för att ett företag ska lyckas med sin 
marknadsföring. Vi vill diskutera vilka tillgängliga verktyg som finns för Arena i sin strävan 
att locka till sig studenter. Nedan tar vi upp väsentliga delar inom området för vår uppsats.  

3.3.1 Marknadskommunikationen 
En grundförutsättning för ett företags marknadsföring är kommunikationen med marknaden. 
Företaget måste gå in i en dialog med sina målgrupper för att kunna förstå dem och hur de 
fungerar. Målet med marknadskommunikationen är att få reda på hur företaget ska positionera 
sig eller ompositionera sin tidigare position på målmarknaden. Detta kan gälla hela företaget 
och/eller företagets produkter eller tjänster. När företaget sedan nått målet och genomfört 
förändringarna så är tanken att målgrupperna ska ge respons i form av attityd- och 
beteendeförändringar som gynnar företaget. Förhoppningsvis har företaget då lyckats med ett 
eller flera av de syften som kommunikationen har, nämligen; differentiera, påminna, 
informera och övertyga.82  

3.3.2 Marknadskommunikationsplan 
Företaget bör vid utvecklandet av marknadskommunikationen ställa sig tre huvudfrågor: 
– Vilka vill vi nå? – Vad vill vi säga till dem? och – Hur ska vi säga det?. Även - När ska vi 
säga det? och Varför? Genom att besvara dessa frågor ökar företaget möjligheterna att lyckas 
med kommunikationen och kommunikationsplanen kan implementeras. Viktigt är även att en 
kommunikationsbudget upprättas så att alla är överens om vad det får kosta. Företaget måste 
komma ihåg att utgångspunkten för planeringen av marknadskommunikationen alltid är 
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företagets affärsidé och kultur. Alltså bör budskapet formuleras så att alla kan ta del av och 
förstå det.83  

När planen väl genomförts är det sedan dags att utvärdera resultatet. – Har målen nåtts eller 
inte?, – Vad gick fel?, – Vad bör ändras på? är några viktiga frågor som företaget måste ta 
ställning till. 84  

3.3.3 Marknadskommunikationsstrategier 
Det finns tre olika typer av strategier som företaget kan använda sig av i sin 
marknadskommunikation för att nå ut till sina intressenter:  

Pull-strategi 
Denna riktar sig mot konsumenter och företag som är slutanvändare av företagets produkter 
eller tjänster. Syftet är att öka märkeskännedomen, ändra eller förstärka slutanvändarens 
attityd, uppmuntra involvering i företaget samt stimulera till köp. För att göra detta använder 
sig företaget av en mängd olika verktyg, bland annat annonsering, sales promotion, 
direktreklam och Internet. 
Push-strategi 
Syftar till att påverka företagets mellanhänder så att de i sin tur bearbetar slutkunden. Detta 
för att skapa efterfrågan av tjänsten hos kunden. Syftet är även att få ett större lager och en 
intensivare exponering av tjänsten. För att göra detta läggs större fokus på personlig 
försäljning och verktygen som används är framförallt annonsering, sales promotion och PR 
inom berörda branscher. 
Profil-strategi 
Strategin används för att nå intressenter och försöka påverka deras medvetande, antaganden 
och attityd gentemot företaget med syftet att bygga upp rykte och image både på extern och 
intern nivå. Dialogen med intressenterna är tänkt att leda till engagemang, förtroende och 
goda långvariga relationer. De viktigaste verktygen här är PR, sponsring samt 
företagsannonsering.85  

3.3.4 Marknadsföringsmixen 
När ett företag bestämt sig för hur de ska konkurrera på marknaden planeras detaljerna kring 
hur marknadsföringsmixen eller the marketing mix, som den oftast kallas, ska se ut.86 Med 
mix avses de verktyg som företaget använder för att utforma sitt erbjudande till kunden och 
alla de möjligheter företaget har att påverka efterfrågan på tjänsten. Möjligheterna brukar 
samlas i fyra olika grupper, mer kända som de fyra P:na; product, price, place och promotion. 
Vi väljer att använda de engelska benämningarna på dessa eftersom de är vedertagna inom 
marknadsföringområdet. Med product menas tjänsten som företaget erbjuder kunden på 
målmarknaden. Price är det som kunden betalar för att få tjänsten och motsvarar värdet som 
kunden anser sig ha av den. Place kan sägas vara företagets aktiviteter som gör tjänsten 
tillgänglig för kunden. Slutligen är promotion den ansträngning företaget gör för att övertyga 
kunden om tjänstens fördelar. För att dessa verktyg ska vara till hjälp för företaget måste de 
leverera någon form av nytta till kunden. 87 
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Det finns enligt Palmer svårigheter med att applicera de fyra P:na på tjänster om vi jämför 
med en fysisk produkt. Svårigheterna består bland annat i att tjänster är abstrakta vilket 
innebär att vissa delar i mixen blir irrelevanta, exempelvis den fysiska distributionen och de 
ofta förekommande analyserna av produktmixen av fysiska produkter. Ett annat problem är att 
producenten ofta har en direkt kontakt med kunden vid konsumtionstillfället vilket gör att 
producenten har inverkan på kunden. Personers betydelse blir ett viktigare element vid handel 
av tjänster i jämförelse med produkter. Även kvalitetsbegreppet skiljer sig markant mellan 
produkter och tjänster, då produktens kvalitet bland annat innefattar material, funktioner, 
hållbarhet etcetera.88  

När det gäller marknadsföring av tjänster kan det därför vara nödvändigt att fokusera på sju P 
istället för fyra. Detta eftersom tjänster, som vi tidigare nämnt, både produceras och 
konsumeras på en och samma gång. I och med detta så kommer kunden ofta i kontakt med 
hela produktionen och alla som är inblandade i den. De tre ytterligare P:na är därför: 
Persons 
Det vill säga alla människor som på något sätt är inblandad i tjänsteleveransen och därmed 
påverkar kundens förväntningar. I huvudsak handlar det om företagets personal men också om 
kunden själv och andra kunder som finns i samma tjänstemiljö. Det är viktigt att poängtera att 
det inte bara är personalen som påverkar kundens upplevelse av kvalitet, kunden kan själv 
påverka detta och naturligtvis kan andra kunder påverka den uppfattade kvaliteten.  

Physical evidence 
Detta är den omgivning där tjänsten levereras och alltså där interaktionen mellan kund och 
producent sker. Med omgivning menas även alla fysiska delar som på något sätt påverkar 
utförandet förmedlandet av tjänsten, exempelvis maskiner, arbetskläder, broschyrer och 
visitkort med mera. När kunden inte har så mycket att grunda sin uppfattning om kvaliteten 
på, så blir dessa faktorer extra viktiga och företaget får därmed möjligheten att sända ut ett 
starkt budskap. 
Process 
Detta är tjänstens själva procedur och flödet av de aktiviteter som ingår i leveransen av 
tjänsten. Det handlar dessutom om hur komplex eller simpel leveransen är, standardiseringar, 
kundanpassning och kundens delaktighet i processen med mera.89  

3.3.5 Verktyg för marknadskommunikation 
Det finns som vi tidigare nämnt ett antal olika verktyg som kan användas för att kommunicera 
med marknaden. Dessa bör mixas omsorgsfullt för att nå bästa resultat. Mixen brukar kallas 
för marknadsföringsmix eller promotion-mix.   

3.3.5.1 Annonsering 
Med annonsering menas alla typer av kommunikation av idéer, varor eller tjänster i media och 
riktas inte direkt mot någon person. De syften som finns med annonsering är att bygga upp ett 
medvetande hos kunden, starta en dialog med densamma och positionera/ompositionera 
varumärket. Dessutom är det ett effektivt verktyg för att stärka lojala kunders attityder och 
därmed försvara sig mot konkurrenters åtgärder. Företaget kan ha olika mål med sin 
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annonsering och väljer typ av annonsering därefter. De fyra annonseringsalternativ som finns 
är informativ, övertalande, jämförande och påminnande. Dessa behöver ingen närmare 
förklaring då namnen tydligt talar om vilket syfte de har. Observera dock att en annons kan ha 
flera av dessa syften på samma gång.90  

Fördelarna med annonsering är bland annat att företaget når många individer till en relativt 
låg kostnad, annonserade tjänster accepteras lättare och det bidrar till en positiv syn på 
företaget. Nackdelarna är just att annonseringen är opersonlig och kunden kan inte bearbetas 
på samma vis som vid personlig försäljning, låg trovärdighet, kommunikationen är 
enkelriktad och kan dessutom vara förenad med väldigt stora kostnader.91  

3.3.5.2 Sales promotion 
Verktyget, som ungefärligen kan översättas till säljstöd, används för att tillfälligt försöka 
påverka kundens köpbeteende och används mot kunder i form av demonstrationer, kuponger, 
tävlingar, rabatter med mera. Tanken är att belöna kundens beteende, öka kundens värde, 
locka nya kunder och förbättra effektiviteten. Fördelarna är att verktyget kan användas på 
flera målgrupper, ger snabb respons samt höjer försäljningen kortsiktigt. Nackdelarna är just 
de kortsiktiga effekterna, dolda kostnader samt att det bygger på någon form av 
prisreduktion.92  

3.3.5.3 PR 
Public Relations, eller PR, innebär att företaget bygger upp goda relationer med sina 
målgrupper och samtidigt får positiv publicitet och möjlighet att bygga upp en bra image. 
Tanken är att kundens attityder och åsikter om företaget ska vara förenat med företagets. Till 
skillnad från annonsering förmedlas inte PR via betald media. Målgrupperna är relativt lätta 
att nå eftersom företaget kan välja hur, var och när man vill använda verktyget. Det är 
framförallt de potentiella kunderna som företaget vill komma åt och skapa ett intresse hos 
dem. En fördel med PR är att företaget har möjligheten att förbättra sin goodwill samt att 
synas. Andra fördelar med PR är att det uppfattas som trovärdigt och till skillnad från 
annonsering så är PR billigare och har större genomslagskraft. Nackdelen med PR är att 
företaget har begränsad användning av det. 
Pressreleaser, evenemang, hemsidor, och sponsring är några delar som är effektiva vid PR.93  

3.3.5.4 Internetmarknadsföring 
Internetmarknadsföring är en typ av annonsering som elektroniskt för producent och 
konsument samman i form av hemsidor, sökmotorer och banners. Till skillnad från den 
traditionella annonseringen så finns här obegränsat med utrymme vilket kan innebära lägre 
annonskostnader beroende på vart på Internet annonseringen sker. En fördel är bland annat att 
det fysiska avståndet mellan företag och kund minskar medan nackdelen är att endast en liten 
del av kunderna nås av budskapet. 94  
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3.3.5.5 Direktmarknadsföring 
Denna typ av marknadsföring sker genom medier som riktar sig direkt till konsumenten, både 
befintliga och potentiella. Reklamen är mer eller mindre individuellt anpassat, detta för att 
kunden ska känna sig uppmärksammad. Databaser är bra att utnyttja vid direktmarknadsföring 
och för snabb respons från kunden kan företaget använda sig av exempelvis direktreklam eller 
dörrförsäljning. TV-shop är ett annat exempel på hur direktreklam utnyttjas.95  

3.3.6 Budget 
Hur dessa verktyg ska användas beror inte enbart på vad företaget vill åstadkomma utan först 
och främst måste företaget sätta upp en budget för marknadskommunikationen och det är 
denna budget som till viss del begränsar eller möjliggör företagets användande av de olika 
verktygen eftersom de kostar olika mycket. Företag använder en rad olika metoder för att 
bestämma hur stor marknadsföringsbudgeten ska vara. Det naturligaste sättet är att fundera på 
hur mycket företaget har råd med men det finns även metoder där man tittar på procent av 
försäljning, konkurrenternas satsningar och vad finns kvar efter att alla kostnader täckts, även 
om det sistnämnda inte är att föredra.96  

När företaget väl bestämt den totala marknadsföringsbudgeten måste de i sin tur bestämma 
hur mycket som ska läggas på varje del i marknadsföringsmixen. Här måste givetvis hänsyn 
tas till vilken effekt som vart och ett av verktygen förväntas ha för att fördelningen ska bli så 
effektiv som möjligt.97  

3.3.7 Varumärke 
Enligt Fill har ett företags varumärke stor betydelse för att skapa kundnärhet. Med ett 
varumärke har ett företag möjligheten att positionera och försvara sig på marknaden samt 
differentiera sig från konkurrenterna. Ett starkt och framgångsrikt varumärke är därför otroligt 
viktig. Lyckas företaget utveckla och bibehålla varumärkets styrka ger det kunden ett 
långvarigt och positivt intryck. För att klara detta krävs stora insatser och det tar oftast lång 
tid. Marknadskommunikationen spelar en viktig roll i utvecklandet av varumärket och är 
avgörande för hur konsumenten uppfattar tjänsten och om hon förstår vad företaget står för. 
För kunden fyller varumärket i huvudsak två funktioner. Det gör företaget tillgängligt och 
finns med vid kundens val. Det skapar dessutom en tillhörighet bland kunderna. 98 
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3.3.8 Identitet och image 
Ett företags identitet påverkas av hur medlemmarna ser på och känner för företaget. Stämmer 
företagets värderingar och kultur överens med medlemmarnas, så skapas en stark 
företagsidentitet. Företaget bör, vid utvecklandet av identiteten, besvara följande tre 
grundläggande frågor:  

1. Vilka är vi? 
2. Vilken marknad är vi på? 
3. Vilka vill vi vara?  

När dessa frågor är besvarade fastställs vad som är centralt för företaget och identiteten är 
skapad. Av naturliga skäl tolkas denna identitet på olika sätt av alla tänkbara kunder på 
marknaden och därför är det viktigt att företaget har en så tydlig och lättolkad identitet som 
möjligt. I annat fall finns risken att missförstånd och konflikter uppstår. Hur kunderna 
uppfattar företaget kallas för image och kan som sagt skilja sig något från företagets 
identitet.99  

Lena mossberg beskriver image som hur en person eller målgrupp uppfattar t.ex. en produkt, 
ett företag eller en plats.100  

En definition som ofta citeras är den Kotler ger:   

”The net result of a person´s beliefs, ideas, feelings,  
expectations and impressions about a place or an object”101  

Image som fenomen har flera betydelsefulla roller för en verksamhet. Enligt Grönroos finns 
fyra huvudsyften med image, vilka är;  

1. Image kommunicerar förväntningar. 
2. Image är ett filter som påverkar uppfattningar. 
3. Image är en funktion av både förväntningar och erfarenheter. 
4. Image har en intern påverkan på anställda likaväl som en extern påverkan på kunder.102  

Enligt mossberg finns det ett samband mellan image, word-of-mouth och upplevelser. En 
kund som har fått en positiv upplevelse om exempelvis en nattklubb med en stark image 
berättar med stor sannolikhet om händelsen för flera i sin omgivning. Studier har även visat 
att företag med tydliga teman som genomsyrar hela verksamheten, kan förstärka imagen.103   
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4. EMPIRI 

I detta kapitel redogör vi för den empiri som är ett resultat av vår marknadsundersökning 
samt de olika intervjuer som genomförts. Först presenteras en bakgrund om Arena som 
sammanfattats utifrån en intervju med en av delägarna, Anders Nordendahl och sedan följer 
resultatet av marknadsundersökningen. Slutligen presenteras resultatet av de djupintervjuer 
som gjorts med ett antal studenter.   

4.1 Bakgrund Arena 
Arena är en centralt belägen restaurang och nattklubb som startades 1999. Företaget ägs till 60 
% av Barjaco Company AB. Resterande 40 % ägs av krögarna Anders Gustavsson och 
Anders Nordendahl, vardera 20 %. Arena har sedan Jäger slog igen, för snart fyra år sedan, 
varit klart störst hos studenter vid val av nattklubb på torsdagar. På torsdagar är även 
studenternas egen nattklubb, Klaraborg, öppen och erbjuder förmånligare priser på bland 
annat mat och dryck för att locka dit studenter. Arena verkar dock ha något som ständigt 
lockar dit studenter, men inte tillräckligt många, enligt Anders Nordendahl. När det gäller 
helger är situationen annorlunda och här lockar Blue Moon Bar och framförallt Nöjesfabriken 
flest studenter. Detta vill man på Arena ändra på och för att locka till sig studenter även på 
helgerna så ska Arena försöka ändra imagen något.  

Arena befinner sig just nu i en storsatsning och i slutet av november var det nypremiär för 
nya, större Arena. Det finns nu möjlighet att ta emot 1200 gäster på en och samma kväll och 
målsättningen är givetvis att ha fullsatt varje torsdag, fredag och lördag, förklarar Nordendahl. 
Lokalen har byggts ut med en helt ny bar samtidigt som alla andra delar har fått en rejäl 
ansiktslyftning. Tanken med ombyggnationen är just att förändra företagets image samt kunna 
erbjuda fräschare lokaler. Arena har höjt åldergränsen på lördagar från 18 till 20 och vill nu 
alltså locka dit den lite äldre publiken. Dessutom har åldersgränsen satts till 23 i den 
nybyggda delen som kommer att drivas separat från övriga delar, men med möjligheten att 
öppna upp emellan då det krävs eller vid särskilda tillfällen. Det är alltså inte en nattklubbsdel 
normalt sett eftersom det inte finns något dansgolv samt att det inte är öppet exakt samma 
tider eller gemensamt med själva nattklubben. Detta påverkar dock Arenas image och 
kommer förhoppningsvis bidra till att satsningen på den lite äldre målgruppen får genomslag.  

Arena är för många förknippat med unga gäster och det vill de alltså jobba bort genom en 
ordentlig satsning på lördagar. Anders Nordendahl är medveten om att det kan vara svårt att 
förändra människors attityder och beteenden, men är fast besluten om att Arena har 
möjligheter att lyckas med sin satsning.   

Ett problem som uppstått är att studentkåren ålagt Arena samt övriga nattklubbar att betala en 
avgift på 3000 kronor vid utdelning av fribiljetter eller annonsering vid universitetet, bortsett 
från de offentliga annonsplatser som finns, som är kostnadsfria. Tidigare har Arena flitigt 
besökt universitetet för att dela ut fribiljetter och annonsera, men vet nu inte riktigt hur de ska 
nå studenterna i den utsträckning de önskar. Arena anser sig ha en god relation med studenter 
och har haft det sedan de tog över dominansen från Jäger på torsdagarna. Eftersom de inte 
anser att det är värt de 3000 kr det kostar att annonsera vid universitetet, så har de som sagt 
problem att nå studenterna.  Hur de ska gå till väga är en viktig del av vår frågeställning och 
Arena hoppas få tillfredsställande svar eftersom de nu vill försöka intensifiera relationen 
genom att få studenterna att komma även på helger. Som ett exempel har arena nyligen startat 
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ett samarbete med studentföreningarna vid universitetet och sedan tidigare finns ett 
studentkort som ger studenterna vissa förmåner.  

Arena har som sagt inte haft några större problem att locka till sig eller tillfredsställa studenter 
på torsdagar. Men av olika anledningar har det inte varit lika lätt att behålla dem eller få dem 
att besöka nattklubben oftare. Arena har alltså valt att en kväll i veckan, torsdagar, erbjuda 
nattklubb speciellt till studenter, men eftersom det finns ett stort antal studenter i Karlstad, är 
de självklart intresserade av att få studenterna att komma även på helgen.  

Anders Nordendahl menar att det finns vissa svårigheter med och konsekvenser av att ha 
öppet nattklubben på torsdagar. Han tror att studenter som besökt Arena på en torsdag kanske 
hellre går till ett annat ställe när det blir helg. Nordendahl menar dessutom att studenter, i 
större utsträckning, väljer att endast gå ut på helgen av olika anledningar, vilket givetvis gör 
det svårt att fylla nattklubben på torsdagar. Studenternas scheman och tentamensperioder är 
två andra faktorer som spelar in och som man på Arena tydligt märker av. Eftersom Arena 
gärna ser att studenter besöker nattklubben även på helger så hoppas de genom 
marknadsundersökningen få svar på hur de ska nå ut till dem och varför de inte väljer Arena 
på helgerna i dagsläget samt vilka åsikter de har om Arena i övrigt.  

Under de sex år som Arena varit aktiva på nattklubbsmarknaden har de hunnit få erfarenheter 
och kunskap om vad gästerna förväntar sig då de besöker nattklubben en kväll. Arena anser 
sig ha genomgående kunnig personal, bra lokaler samt övriga förutsättningar för att kunna 
erbjuda kvalitetstjänster till sina gäster. Arena inser att det är omöjligt att erbjuda alla 
studenter den förväntade kvaliteten eftersom den skiljer sig så mycket åt mellan dem. 
Skillnader i musiksmak är inget Arena kan påverka men däremot försöker de exempelvis se 
till att bemöta alla gäster på ett trevligt sätt och ha bra priser med mera, som de vet att så gott 
som alla gäster vill ha och förväntar sig. Nordendahl påpekar att gästernas åsikter är av 
intresse eftersom de hjälper till att driva utvecklingen framåt och för att få feedback från 
gästerna finns en gästbok inrättad på hemsidan där synpunkter kan lämnas.   

Arena anser sig ha ett starkt och väletablerat varumärke som studenterna känner till. Att 
Arena, efter ombyggnationen, kommunicerar att det är åldergränsen 20 som gäller på lördagar 
hoppas de ska stärka varumärket ytterligare och göra Arena attraktivt för studenterna även på 
helger.  

Arena jobbar aktivt med sin marknadsföring i olika medier. Hur mycket och vart 
annonseringen sker varierar. Ett par gånger om året, vid speciella tillfällen, annonserar Arena 
i radio. Affischering på annonspelare och tidningsannonser förekommer dock mer 
regelbundet. Lokaltidningarna NWT, VF, metro samt studenttidningen tryck är de tidningar 
som idag används vid annonsering. Sales promotion förekommer också, bland annat i form av 
fribiljetter och vip-kort. För ett par år sedan fanns 1500 vip-kort ute, men det har man dragit 
ner på och inför nästa år kommer bara 200 vip-kort att delas ut till trogna Arena-gäster. Kortet 
innebär fri entré samt företräde i kön för 2 personer. I början av 2006 kommer flyers att 
skickas ut till alla ungdomar mellan 20 och 25 år. På dessa kommer vårens samtliga lördagar 
på Arena presenteras och det kommer dessutom att följa med en fribiljett och någon form av 
tävling. På torsdagar mellan klockan 21 och 22 erbjuder Arena fri entré samt halva priset på 
mat och fatöl eller fatcider, en så kallad Happy Hour, vilket dock inte har fått något större 
genomslag.  
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I sin fortsatta marknadskommunikation ska Arena försöka ändra imagen något när det gäller 
lördagar. I och med ombyggnationen hoppas de även förstärka differentieringen från övriga 
nattklubbar samt påminna kunderna om att de finns och övertyga dem om att välja Arena när 
de ska gå på nattklubb. Eftersom Arena har tre nattklubbskvällar i veckan så krävs en 
intensivare marknadskommunikation. Nordendahl menar att då det bara finns en 
nattklubbskväll att fokusera på så blir det både enklare och billigare att kommunicera med 
marknaden.104  

4.2 Undersökningen 
För att klargöra och få en bild av hur våra resultat ser ut kommer vi i det första avsnittet av 
empirin utreda hur våra resultat ser ut. Tabeller och diagram är framställda genom SPSS. 
Därefter kommer vi jämföra svaren för att se om det finns några samband som kan vara 
intressanta för vår undersökning. Frågeenkäten finns att läsa som Bilaga 1. De fullständiga 
resultaten finns i Bilaga 2.  

4.2.1 Resultat 
De tillfrågade har en medelålder på 23,51 år och medianen är 23 år. Av dessa är 59,8 % 
kvinnor och resten således män. Civilstatusen ser ut så att 46,2 % är singlar och 28,8 % är 
sambo. 21,7 % har en partner men bor inte tillsammans med denne och endast 3,3 % av de 
tillfrågade är gift. Var de bor ser ut så här:  

  

Frekvens Procent 

 

Alster 1 ,5 

  

Centrum 15 8,2 

  

Ej Karlstad 21 11,4 

  

Färjestad 2 1,1 

  

Gruvlyckan 1 ,5 

  

Haga 10 5,4 

  

Hagaborg 1 ,5 

  

Hagalund 1 ,5 

  

Herrhagen 20 10,9 

  

Klara 5 2,7 

  

Kronoparken 80 43,5 

  

Kvarnberget 1 ,5 

  

Lamberget 1 ,5 

  

Lorensberg 1 ,5 

  

Norrstrand 8 4,3 

  

Orrholmen 2 1,1 

  

Rud 5 2,7 

  

Råtorp 1 ,5 

  

Sommaro 2 1,1 

  

Sundsta 3 1,6 

  

Viken 2 1,1 

  

Våxnäs 1 ,5 

  

Total 184 100,0 

Tabell 4:1 Demografi 

                                                

 

104 Intervju med Anders Nordendahl 
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Som synes bor de flesta tillfrågade på Kronoparken. Även de som inte bor i Karlstad och de 
som bor på Herrhagen har fler respondenter än flertalet av de övriga stadsdelarna.   

Antal terminer de har studerat är jämnt fördelat men det är fler inom intervallet 1-6 terminer 
än de som studerat fler än 6 terminer men inom det först nämnda intervallet är det relativt 
jämt fördelat.   

 Terminer studerade Frekvens Procent 

 

1-2 37 20,1 

  

3-4 48 26,1 

  

5-6 51 27,7 

  

7-8 35 19,0 

  

>8 13 7,1 

  

Total 184 100,0 

Tabell 4:2 Studerade terminer  

Hur ofta den tillfrågade går ut varierar också kraftigt men det vanligaste är att hon går ut två 
gånger i månaden. Det är 28,8 % som gör det. Näst vanligast, med 16,8 %, är att gå ut mindre 
än en gång per månad. En och tre gånger per månad är lika vanligt hos de tillfrågade, 15,8 % 
angav dessa alternativ. En minoritet är de som besöker en nattklubb väldigt ofta. Endast 2,2 % 
procent av respondenterna anger att de går ut fler än fem gånger i månaden.  

Vart studenten oftast går ut varierar mycket då de tillfrågade i vissa fall endast kryssade i ett 
alternativ och i vissa fall kryssade i fler alternativ, men vanligast är helt klart Nöjesfabriken. 
31 % av de tillfrågade anger endast Nöjesfabriken och ytterligare 34 % har med 
Nöjesfabriken som ett alternativ. Alltså är det hela 65 % eller två tredjedelar av de tillfrågade 
som har med Nöjesfabriken på ett eller annat sätt. För Arena däremot är det endast 2,2 % som 
valt dem som första alternativ. Dock är det ungefär 33 % som valt Arena i någon form, alltså 
ungefär en tredjedel. Relativt populärt är även Blue Moon Bar som 7,6 % föredrar som enda 
alternativ och 31 % föredrar tillsammans med ett annat alternativ. På torsdagarna däremot är 
Arena erkänt populärt bland studenter, vilket 61 % uppger att de föredrar. De flesta övriga 
väljer att aldrig gå ut på torsdagar och endast 7 % går uteslutandet till Klaraborg på 
torsdagarna.   

Vad är det då som påverkar studenterna i vår undersökning vid val av nattklubb. Den 
överlägset mest vanliga faktorn som påverkar är vart våra respondenters vänner går. Hela 89 
% har vänner som en av faktorerna. Ett annat element som spelar stor roll för vilken nattklubb 
de väljer är vilken musik som spelas. Dryga 50 % procent av alla hade kryssat för det som ett 
av attributen. Vilka de andra gästerna är spelar också roll för en del. Ungefär en tredjedel 
valde de andra gästerna som en faktor som spelar stor roll. Åldersgränsen spelar också roll för 
många och ungefär 30 % valde åldersgränsen som ett alternativ. Andra faktorer som hade 
över 10 % var evenemang, priser och fribiljett.   

Av tidningarna är Metro populärast. 73,4 % skriver att de läser Metro när tillfälle ges. NWT 
läses av 42,9 % och News av dryga 40 %. Minst populär av de föreslagna tidningarna är 
Pause som endast läses av var fjärde tillfrågad. 58,7 % har sett reklam från Arena i någon av 
de tillfrågade tidningarna och 54,9 % vill se reklam i dessa tidningar.  

Den reklamform de flesta föredrar är utdelning av fribiljetter. 65,8 % nämner att de föredrar 
denna form. Andra relativt populära former av reklam är annonser i tidningar samt 
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affischering vid universitetet. Den reklamform som minst gillades av de vi föreslog var SMS 
och det var endast 9,2 % som gillade den formen. SMS är även den form som respondenterna 
är mest skeptiska till och hela 59,6 % vill inte ha SMS. Även brev och e-mail är impopulära.   

44 % av de tillfrågade har varit inne på Arenas hemsida och den vanligaste anledningen är för 
att kolla på mingelbilder och kommande events.  

4.2.2 Samband 
Nedan presenteras en rad samband som vi iakttagit och som vi finner intressanta.  

4.2.2.1 Kön 
Som vi skrev i första delen av empirin var det cirka 40 % killar som svarade på vår enkät och 
resten var alltså tjejer. Det skiljer sig hur ofta de båda könen går ut. Tjejerna går ut i snitt cirka 
2,15 gånger per månad medan killarna går ut dryga 2,3 gånger per månad. På torsdagarna blir 
dock resultatet tvärtom, om än marginellt. Här är det tjejerna som går ut oftare, cirka 0,965 
gånger per månad och killarna går ut 0,944 gånger per månad.  Vart de går är tämligen jämt 
både på torsdagarna samt på helgerna. Påverkningarna vid val av nattklubb är relativt lika. 
Det helt klart vanligaste attributet vid val av nattklubb är vad deras vänner går, dock är 
tjejerna marginellt mer beroende var deras vänner går än killarna. För killarnas del är 
inredning, reklam och evenemang marginellt mer populärt än hos tjejerna. Dock är 
skillnaderna som sagt väldigt små. Angående vilka tidningar de läser finns inga större 
skillnader beroende på kön.   

4.2.2.2 Studerade terminer 
Antalet studerade terminer spelar till stor roll för hur ofta studenten går ut. Diagrammen 
nedan illustrerar hur ofta studenten går ut, indelat i hur länge studenten läst på Karlstads 
universitet.  

Studerade terminer

>87-85-63-41-2
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1,8
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Diagram 4:2 Antal nattklubbsbesök/månad i förhållande till antal studerade terminer  
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Studerade terminer
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Diagram 4:1 Antal nattklubbsbesök på torsdagar/månad i förhållande till antal studerade terminer  

Som synes går de som studerat 3–4 terminer ut oftast båda generellt, dryga 2,6 gånger per 
månad, samt på torsdagar, cirka 0,95 gånger per månad. De som studerat 1–2 terminer går ut 
lika ofta på torsdagar som de studenter som studerat 3–4 terminer, men betydligt mindre 
generellt sett på hela månaden. Efter det avtar det och för både hela månaden samt 
torsdagarna gäller att de som studerat fler än åtta terminer går ut minst gånger per månad.  

Vart de går finns det små skillnader i beroende på hur länge de studerat. Ett mönster kan ses 
att de som studerat mer än 6 terminer börjar välja andra ställen än Nöjesfabriken och Arena. 
Samma gäller på torsdagar där det då är Klaraborg och Arena som väljs bort för andra 
alternativ. Skillnaderna är dock inte stora. Ur övriga data kan inga skillnader utläsas utefter 
hur länge de studerat.  
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4.2.2.3 Ålder 
Åldern har en betydande roll för hur ofta den studerande går ut. Diagrammet nedan beskriver 
hur ofta respondenterna i snitt går ut med hänseende till ålder. Här finns alltså ett klart 
mönster att de yngre går ut betydligt oftare. De som är 18 och 23 går ut flest gånger cirka tre 
gånger per månad. Sedan sjunker frekvensen i takt med att åldern stiger.  

 

Diagram 4:3 Antal nattklubbsbesök/månad i förhållande till ålder  

Även på torsdagar är det de yngre som går ut oftare och ju äldre respondenterna blir desto 
mindre går de ut på torsdagar.  
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Diagram 4:4 Antal nattklubbsbesök på torsdagar/månad i förhållande till ålder  
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Vart de går ut någonstans syns också i ett om vi sätter in siffrorna i ett diagram. Vi ska dock 
poängtera att siffrorna inte är precisa då många valde två eller flera alternativ och det helt 
enkelt var omöjligt att sätta in dem i ett diagram där det syntes vad som stod. Därför gjorde vi 
en uträkning och ett snittvärde på de som valt fler alternativ och då blev resultat så här:  

Nattklubb

Annat

Klaraborg

GA

Plaza

Arena

NF

BMB

Ingenstans
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20

 

Diagram 4:5 Snittålder på nattklubbar efter respondenternas svar  

Även på torsdagarna visade det sig att det är de yngre, <23 år, som går på Klaraborg och 
Arena, medan de äldre, >24 år, väljer andra ställen eller att inte gå ut alls.  

Nattklubb

AnnatKlaraborgArenaAldrig
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Diagram 4:6 Snittålder på nattklubbar på torsdagar efter respondenternas svar  

Vad gäller ålder finns inga större skillnader i vad som styr studentens val av nattklubb och 
heller inga skillnader vilka tidningar de föredrar. Dock är det de yngre som besöker Arenas 
hemsida. När de äldre besöker sidan är det främst i syfte att kolla vilka upcoming events som 
är aktuella.   
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4.2.2.4 Civilstatus 
Det råder stor skillnad i vilken civilstatus de tillfrågade har och deras nattklubbsvanor. 
Diagrammet nedan visar klart skillnaden. Att det beror på om respondenten bor tillsammans 
med sin partner eller inte är tydligt, då både singlar och de som inte bor med sin partner går ut 
betydligt oftare än de som är sambos eller gifta. 

Civilstånd

GiftSärboSamboSingel
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Diagram 4:7 Antal nattklubbsbesök/månad i förhållande till civilstånd  

Tabellen för hur ofta de går ut på torsdagar är näst intill identiskt. Även här skiljer sig det inte 
märkbart åt vilka attribut som spelar roll vid val av nattklubb. Vänner är klart populärast 
oavsett civilstånd. Även för tidningar och hemsidan syns inga större skillnader oavsett vilket 
civilstånd respondenten har.   

4.2.2.5 Salient beliefs 
Alla respondenter har fått delge fyra framträdande åsikter. Åsikterna har inte viktats, vilket 
innebär att ingen åsikt är starkare än någon annan. Salient belief-undersökningen som gjordes 
i samband med enkätundersökningen gav sammanlagt 124 olika åsikter om Arena. Samtliga 
åsikter kommer inte att redovisas här, utan tanken är att lista de åsikter som kallas för salient 
beliefs.   

Ungt folk/låg ålders gräns   83 
Torsdagar   39 
Musik (neutralt laddat)  38 
Trångt    27 
Bra musik    27 
Dålig musik   22 
Bra läge    19 
Fylla   18 
Otrevliga vakter   16 
Mycket folk på torsdagar  14 
Studenter   12 
Tjejer   11 
Billigt   10 
Två dansgolv   9 
Trång (dålig) toalett  9 
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De femton mest framträdande åsikter som framkommit mest frekvent i vår undersökning 
redovisas ovan. Dessa ligger också till grund för attityder gentemot Arena. Fem av åsikterna 
är negativt laddade och åtta av åsikterna är positiva, medan två åsikter är neutrala. 
Sammanlagt har 184 personer svarat på frågorna.  

4.2.2.6 Negativa Salient beliefs 
Negativa salient beliefs är åsikter som påverkar gästen negativt och som gör att kunden inte 
trivs eller till och med väljer att inte besöka Arena vid nästa tillfälle. Den åsikt som 
varbetydligt starkast är att Arena associeras med en ung Publik. 45 % av respondenter svarade 
att de tyckte att Arena var för en yngre publik och valde därför bort Arena som ett alternativt 
uteställe. 15 % respondenter hade uppfattningen om att Arena var trångt, vilket närmare 
betyder att de ansåg att ifrån ingången och hela vägen in till Partybaren var trångt och ansåg 
att det var relativt besvärligt att ta sig fram. 12 % av respondenterna upplevde musiken som 
dålig. Denna åsikt finns naturligtvis alltid eftersom människor har väldigt olika smak vad det 
gäller musik. 9 % av gästerna ansåg att vakterna på Arena var direkt otrevliga. Siffran påvisar 
alltså att var tionde student som besöket Arena har uppfattningen att vakterna är otrevliga. 5 
% av respondenterna påpekade att Toaletterna var trånga med långa köer. Speciellt tjejer var 
missnöjda med toaletterna.  

4.2.2.7 Positiva salients beliefs  
Positiva salient beliefs är åsikter som påverkar gäster till det positiva och som gör att kunden 
känner sig tillfredsställd. Den salient belief som var mest positiv bland studenterna var 
torsdagar. 21 % svarade att de associerade Arena med torsdagar. 15 % ansåg att det spelas bra 
musik på arena. 10 % associerade nattklubben Arena med ett bra centralt läge.    

8 % ansåg att nattklubben Arena kopplas samman med ”mycket folk på torsdagar”. 7 % 
associerade nattklubben Arena med studenter. 6 % associerar nattklubben Arena med tjejer. 5 
% ansåg att nattklubben har billiga priser. Lika många sammankopplade nattklubben Arena 
med 2 dansgolv.  

4.2.2.8 Neutrala salients beliefs 
Neutrala Salient beliefs är åsikter som kommit fram och som har uppfattats som verken 
negativa eller positiva. 20 % ansåg att nattklubben arena kopplas samman med attributet 
musik, medan 10 % ansåg att Arena sammankopplas med fylla.  

4.3 Means- end chain 
Respondenterna har ombetts att ange vilka attribut som är viktiga för dem vid val av 
nattklubb. Dessutom har de angett vilka attribut som gör att de väljer bort nattklubben Arena 
på helger och istället väljer någon av konkurrenterna om så är fallet. Totalt har åtta personer 
intervjuats.       
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Intervjuperson 1

  
Personlig fakta: 25 år, kille, sambo, bor på Herrhagen, ute mindre än en gång i månaden.  

Respondenten anser att vänner, utrymme och priser är det viktigaste vid val av nattklubb.    

Respondent anser att vännerna är väldigt viktigt vid val av nattklubb. När vännerna är i 
närheten leder det till att han har skoj. Att ha skoj är en viktig faktor eftersom den tillfrågade 
kan släppa loss och släppa vardagstankar, som skola och jobb. Dessa faktorer genererar i 
avslappning som respondenten anser är viktigt för att kunna prestera bättre i skolan. Denna 
tanke är en del av värdet som leder vidare till att han i framtiden skall få ett jobb som ger 
pengar.    

Attributet utrymme är viktigt för respondenten. Detta skapar en miljö som skapar trivsamhet 
och en nattklubb med bra utrymmen gör att det blir bättre ventilation och därmed inte så 
varmt. Detta leder till att kvällen blir mer trivsam. Dessa konsekvenser gör att han lättare får 
skoj hela kvällen vilket är viktigt eftersom det kostar relativt mycket att gå på nattklubb. I 
slutändan leder detta till en positiv upplevelse.     

Attributet pris är ett viktigt attribut för respondenten eftersom billigare priser gör att han kan 
handla mer öl i baren. Ju billigare priser desto bättre, anser respondenten. Detta skapar en 
bättre stämning med tanke på att det är roligare att sitta och prata och dricka än att bara gå 
runt. Upplevelsen blir positiv och därmed blir respondenten tillfredställd med kvällen.  

Kedjan nedan anger anledningen till varför respondenten inte vill besöka Arena på helger.    

Orsaken till att respondenten inte går till Arena på helgen är att klientelen är okänd. Personen 
har inget gemensamt med den åldersgruppen som befinner sig på Arena. Detta leder till att 
respondenten inte känner sig avslappnad utan går runt och försöker att hitta någon som den 
känner. Känslan av denna rundvandring blir obekvämhet som leder till en misslyckad kväll.      

Utrymme Inte för 
varmt 

Positiv 
upplevelse 

Klientel 

Priser Pengar över 
till öl 

Stämning 

Vänner Skoj Avslappnad Prestera 
bättre 

Trivsamt 

Tillfreds-
ställd 

Går bara 
runt 

Obekväm Misslyckad 
kväll 
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Intervjuperson 2

  
Personlig fakta: 22 år, singel, tjej, bor på Herrhagen, ute fyra gånger i månaden.  

Respondenten anser att vänner, musik är det viktigaste vid val av nattklubb.    

Attributet vänner är viktigt för respondenten. Finns inga vänner på krogen blir kvällen 
misslyckad eftersom det blir roligt att umgås med sina vänner på krogen. ”- Känner man inte 
igen någon blir däremot kvällen mindre rolig.” Detta leder till att respondenten trivs när hon 
umgås med sina vänner    

Musiken spelar en viktig roll vid val av nattklubb. Respondenten anger att när det spelas bra 
musik sjunger hon med vilket leder till humöret förbättras och är en av faktorerna som leder 
till att hon känner sig tillfredställd med kvällen.  

Kedjan nedan anger anledningen till varför respondenten inte vill besöka Arena på helger.     

Åldergränsen påverkar respondenten eftersom hon är singel och tjej och inte vill ”ragga på 
småpojkar”. Anledningen till det är att samhället säger att unga pojkar och en äldre tjej inte är 
socialt accepterat. Hon tycker inte heller att hon passar in med människor som är yngre än 
henne själv eftersom de inte tänker och beter sig på ett sätt som hon anser att folk ska göra vid 
ett nattklubbsbesök. Detta leder till att det blir tråkigt och hittar hon inte människor som hon 
tycker och ragga på minskar självkänslan.  

Intervjuperson 3

  

Personfakta: Tjej, 22 år, bor på Kronoparken, särbo, ute 2 gånger i månaden.  

Respondenten anser att vänner och musik är det viktigaste vid val av nattklubb.    

Respondenten tycker att vänner är viktigt vid val av nattklubb. Är vännerna i närheten blir det 
kul på natt klubben. Hon anser att det är viktigt att ha kul på nattklubben för att få ut största 
möjliga nytta av kvällen. Blir kvällen lyckad trivs hon med sig själv och nattklubbsbesöket. 
Trivs respondenten med sig själv så trivs hon med andra.  

Vänner Kul Få ut mest 
nytta 

Trivs med 
sig själv 

 

Vänner 
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Trivs 

Åldersgräns

 

Kan inte 
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Tråkigt Sämre själv-
förtroende 
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Musiken är viktig för respondenten, vilket medför att hon dansar. Att aktivera sig på ett eller 
annat sätt är viktigt när hon är ute. Att aktivera sig, i detta fall dansa, är en primär faktor för 
att ha kul på en nattklubb. Har respondenten kul leder detta till en bra kväll.  

Kedjan nedan anger anledningen till att respondenten väljer bort Arena på helger.    

Respondenten anser att åldergränsen på helgerna gör att han inte uppsöker Arena på helgerna. 
När respondenten går ut vill hon umgås med likasinnade, vilket gör att hon känner sig bekväm 
och trivs. Finns inte detta blir kvällen tråkig och respondenten känner att den inte har något 
gemensamt med de andra gästerna vilket leder till att personen känner sig utanför. Summan av 
detta är att respondenten inte blir tillfredställd med kvällen.  

Intervjuperson 4

  

Personfakta: 23 år, kille, bor på Rud, sambo, ute 3 gånger i månaden  

Respondenten anser att vänner, fribiljetter är det viktigaste vid val av nattklubb.    

Respondenten menar att vänner är viktigt vid val av nattklubb och med dem läggs grunden till 
en lyckad kväll. Att umgås på förfesten och gå till samma ställe är primärt för honom. Detta 
leder till i många fall till en trevlig kväll, vilket i slutändan leder till att han känner sig 
avslappnad tillsammans med sina vänner.    

Respondenten tycker att det är viktigt att med fribiljetter eftersom personen då får mer pengar 
över till att köpa öl inne på nattklubben. Detta leder till att han blir nöjd och har kul. Att 
beställa en kall god öl på nattklubben känns bättre än att dricka en extra öl hemma på 
förfesten. Känslan som infinner sig är enligt respondenten härlig.  

Kedjan nedan anger anledningen till att respondenten väljer bort Arena på helger.      

Respondenten vill inte besöka nattklubben Arena på helgerna eftersom åldersgränsen inte 
passar dennes behov och beteende. De unga gästerna är enligt respondenten omogna i sitt 
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Torsdags-
klubb 

Otillfreds-
ställd 

 

Ingen 
variation 

Tröttnar 

beteende och bidrar till att det blir sämre stämning på nattklubben, både personligt och 
överlag. Detta leder till att han får tråkigt på nattklubben.   

Intervjuperson 5

  
Personfakta: 24 år, kille, bor på Kronoparken, särbo, ute 4 gånger i månaden  

Respondenten anser att fribiljetter, utrymme och priser är det viktigaste vid val av nattklubb.      

Respondenten anser att fribiljetter är viktigt vid val av nattklubb. Biljetterna var alltid lätta att 
få tag på förr och han anser att det blev en vana att ha fribiljetter, han förväntar sig att han ska 
få en fribiljett. Respondenten menar att det är dumt att lägga ut pengar på något man kan få 
grattis. Istället kan pengar läggas på öl inne på nattklubben. Att dricka och något i handen är 
enligt respondenten viktigt inne på nattklubben, vilket skapar en bra stämning, som mynnar ut 
i en helhetsupplevelse.      

Respondenten menar att utrymme är ett viktigt attribut vid val av nattklubb. Ett bra utrymme 
leder till att han inte behöver brotta sig fram för att gå dit den vill. Dessutom är det bra med 
olika sorters utrymmen, med olika teman. Detta ger en valmöjligheter och gör att han inte 
tröttnar och känner sig uttråkad. Tilltalar attributet respondenten känner han att han kan 
utnyttja tiden till fullo, vilket gör att han mår bra och känner att han lever livet.      

Respondenten tycker även att priser är ett viktigt attribut och anser att det inte ska kosta mer 
än det smakar. Kostar det för mycket tycker han att den förlorar pengar. Om det kostar 
mycket och det har spenderats mycket pengar under ett nattklubbsbesök skapar det besvikelse, 
vilket gör att respondenten känner sig nere och därmed blir otillfredsställd.  

Kedjan nedan visar anledningen till att personen väljer bort Arena på fredagar och lördagar.      

Respondenten anser att Arena är och kommer förbli en torsdagsklubb. Detta medför, enligt 
respondenten att Arena har uppnått någon form av en kårliknande nattklubb och känns inte 
lika självklar som nattklubb som nöjesfabriken och Blue Moon Bar gör. På fredagar och 
lördagar finns det andra ställen som är mer attraktiva än Arena och har han varit på Arena på 
en torsdag väljer den att besöka någon av de andra nattklubbarna på helgerna. Arena erbjuder 
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i princip samma utbud på torsdagar som på helgerna vilket gör att för många besök gör att han 
tröttnar på Arena. I början av studietiden kändes dessutom Arena som ett nytt och bra ställe, 
men efter ett tag tröttnade han på Arena. Allt för många besök i början gjorde att vissa besök 
ledde till otillfredsställelse, vilket avskräcker respondenten från att gå dit igen eftersom 
upplevelsen antagligen kommer att bli densamma.  

Intervjuperson 6

  

Personfakta: 23, tjej, bor i Centrum, sambo, ute 2 gånger i månaden.  

Respondenten anser att vänner, utrymme och musik är det viktigaste vid val av nattklubb.      

Respondenten hävdar att vänner är ett viktigt attribut vid val av nattklubb. Anledningen är för 
det sociala. Om man är fler blir det roligare att dansa. Om kvällen är rolig känner sig 
respondenten avslappnad, vilket är viktigt för att klara av skolan och på sikt få ett bra jobb 
och därmed tjäna egna pengar som man kan köpa saker för.      

Musiken är ett viktigt attribut som gör att respondenten vill dansa, vilket leder till att hon blir 
glad och positiv. Detta mynnar ut i en känsla av välmående.        

Utrymmet är viktigt för respondenten eftersom det är obekvämt att vistas i en trång lokal. Är 
lokalen för trång infinner sig en känsla av obekvämhet, medan en nattklubb med stora lokaler 
och med olika teman gör att det blir roligare och hon tröttnar inte lika lätt på nattklubben. 
Detta leder till att hon känner sig avslappnad.  

Kedjan nedan anger anledningen till att respondenten väljer bort Arena på helger.      

Åldersgränsen är det attribut som bidrar till att respondenten inte väljer Arena på helgerna. 
Hon anser att den inte har något gemensamt med de yngre gästerna. Deras beteende är omoget 
och jobbigt, vilket leder till att rolighetsfaktorn minskar. Dessutom känner hon en obekväm 
känsla av att vistas tillsammans med för många okända ansikten. 
Intervjuperson 7

  

Vänner Avslappnad

  

Socialt/ 
dansa 

Roligt 

Musik Mår bra  Dansa Glad 

Utrymme Avslappnad

  

Bekvämt Roligt 

Åldersgräns

 

Obekväm  Inget 
gemensamt

 

Mindre 
roligt 
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Personfakta: 25, kille, bor på Herrhagen, sambo, ute cirka 2 gånger i månaden.  

Respondenten anser att vänner, bra lokal och evenemang är det viktigaste vid val av 
nattklubb.      

Respondenten tycker att vänner är viktigt vid val av nattklubb av anledningen att kunna 
umgås med dem. Enligt respondenten blir kvällen roligare då han kan umgås med vännerna 
och blir därmed nöjd med kvällen som helhet.       

Att lokalen är bra är enligt respondenten ett annat viktigt attribut, vilket gör att han upplever 
variation och blir därmed inte uttråkad. Med bra menar han möjligheten att röra sig mellan 
olika delar som skiljer sig något från varandra och detta leder till att han trivs.      

Evenemang är även det ett viktigt för respondenten. Han menar att det är fler gäster och 
festligare vid evenemang och att kvällen blir någonting extra som han sedan får goda minnen 
till och blir nöjd med den aktuella kvällen.  

Respondenten har ej angett något attribut som bidrar till att han inte besöker Arena på helger.  

Intervjuperson 8

  

Personfakta: 23 år, kille, bor på Haga, särbo, ute 3 gånger i månaden  

Respondenten anser att vänner, inredning/design och åldergräns är det viktigaste vid val av 
nattklubb.     

Respondenten tycker att attributet vänner är viktigt vid val av nattklubb. På nattklubben 
umgås han med sina vänner, vilket är en viktig faktor för att få en kul kväll. Att umgås med 
kompisar är en social företeelse som är viktigt att anamma på nattklubben. Att ha kul och 
umgås med kompisarna leder till att han känner sig behövd av sina kompisar, vilket mynnar ut 
i ett bra självförtroende.     

Vänner Nöjd med 
kvällen 

 
Umgås Roligt 

Bra lokal Trivs  Variation Ej uttråkad

 

Evenemang

 

Nöjd med 
kvällen 

 

Något extra

 

Minne 

Vänner Bra själv- 
förtroende 

 

Umgås Känna sig 
behövd 

Inredning/ 
design 

Mår bra  Bra 
atmosfär 

Känna sig 
speciell 
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Respondenten påpekar att inredning/design är viktigt vid val av nattklubb. Inredningen skapar 
en bra atmosfär som gör att personen trivs. Han känner sig mer speciell på en nattklubb som 
har lagt ner mycket tid och pengar på att fixa en fräsch lokal än en som inte har gjort det. 
Detta leder till att han känner sig speciell och inte bara en ur mängden. Denna känsla mynnar 
ut i ett värde av att må bra.      

Attributet åldersgräns är också ett viktigt attribut vid val av nattklubb. Att umgås med 
människor i samma ålder bidrar till att personen får roligare eftersom den har mest gemenskap 
med dessa personer. Detta leder till att respondenten får energi för att klara av följande 
arbetsvecka i skolan. Personen anger att en bra blandning av nattklubbsbesök och studerande 
leder fram till en tillvaro som personen känner sig bekväm och tillfreds med.  

Respondenten har ej angett något attribut som bidrar till att han inte besöker Arena på helger. 

Åldersgräns

 

Tillfreds  Gemensamt

 

Energi 
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5. ANALYS 

I följande kapitel följer vår analys av empirin som presenterades i föregående kapitel. Denna 
har vi sedan kopplat till vår teori. Analysen följer till stora delar den struktur efter vilken 
teorikapitlet är uppbyggt.   

5.1 Begrepp 
Nedan analyseras de begrepp som vi tagit upp i teorin, kopplat till vår empiri.  

5.1.1 Tjänster 
Nattklubbsverksamhet som tjänst är serviceintensiv eftersom det syftar till att ge kunden 
någon form av upplevelse. Gemensamt för Arenas tjänster är alltså att de är serviceintensiva 
och att den service som ges är personlig, det vill säga att inga maskiner är inblandade i 
leveransen. Arena erbjuder alltså inte bara en enskild tjänst, utan flera tjänster som lätt kan 
sammankopplas. Om vi återgår till Kotlers definitioner av vad en tjänst är kan det sägas att 
Arena bland annat erbjuder aktiviteterna restaurang, bar och nattklubb med allt som det 
innebär. Detta är i sin tur till någon form av nytta för de gäster som väljer att utnyttja Arenas 
tjänster och förhoppningsvis blir deras behov tillfredsställda. Arenas kärntjänst kan sägas vara 
att leverera en upplevelse som kunden tar del av och kundnyttan kan därmed sägas vara att ha 
roligt eller vilken betydelse som upplevelsen har för gästen. De sekundära tjänsterna är bland 
annat drinklistor, personalkläder, glas, öppettider, åldersgräns och sortiment med mera och 
bidrar till totalupplevelsen av tjänsten.  

5.1.2 Kvalitet 
Arena anser sig ha de förutsättningar som krävs för att kunna erbjuda studenter 
kvalitetstjänster. Det vill säga att både den funktionella som den tekniska kvaliteten är till 
belåtenhet för företaget. I vår undersökning har det visat sig att åldergränsen, som är en del av 
Arenas image, bidragit till att studenter väljer bort Arena på helgen och detta berör den 
funktionella kvaliteten eftersom det handlar om atmosfären där tjänsten levereras. De 
studenter som besöker arena på torsdagar uppfattar alla kvaliteten på skilda sätt och 
värdesätter olika saker när det handlar om kvalitet. Undersökningen visar dock att den 
upplevda kvaliteten är av mindre betydelse vid val av nattklubb. Den starkast bidragande 
orsaken till att en student går till en viss nattklubb är, enligt undersökningen, vänner och en 
bidragande orsak till att de inte väljer Arena på helgen är den låga åldern. Arena gör alltså helt 
rätt i att försöka ändra imagen och höja åldergränsen på lördagar. Den svåra delen blir nu att 
övertyga studenterna att komma även på helgen och när de väl kommit, kunna erbjuda en 
upplevelse som gör att de väljer att återkomma och även sprida det vidare till sina vänner. 
Word-of-mouth-fenomenet blir otroligt viktigt för arenas nya satsning. För att Arena ska 
lyckas med detta krävs att den upplevda kvaliteten överträffar den förväntade kvaliteten vilket 
resulterar i ett högt kundvärde.  

När det gäller Arenas priser så tror vi inte att de har någon större inverkan på den upplevda 
kvaliteten hos studenterna. De förväntar sig troligen inte mer av exempelvis en drink om den 
kostar 20 kronor mer än på ett annat ställe. Detta anser vi är naturligt, men väldigt intressant 
då många andra branscher inom tjänstesektorn antagligen måste räkna med vissa 
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Upplevd 
tjänst 

Förväntad 
tjänst 

förväntningar beroende på vilket pris de har. Ta resebranschen exempelvis. Om en resenär 
bokar en resa som är billigare än hos en annan resebyrå så uppstår säkerligen funderingar 
kring kvaliteten, är det ”sämre” flyg?, större risker? och så vidare. Vi tror dock att om entrén 
vid en nattklubb skulle vara väldigt dyr, så uppstår det inne på nattklubben, även här 
förväntningar på kvaliteten.   

5.1.3 Kundgap 
Det räcker inte bara att eliminera ett kundgap för att en gäst ska uppleva en klar 
kvalitetsförbättring och eftersom Arena erbjuder flera mindre tjänster så uppstår många olika 
gap som dessutom blir olika stora beroende på de preferenser och förväntningar gästen har. 
Arena är medvetna om att gästerna har väldigt olika preferenser och försöker minska de 
kundgap som finns, som till exempel att hålla låga priser och ha ett trevligt bemötande, vilket 
bidrar till att det totala kundgapet minskar och den upplevda kvaliteten ökar.  

Säg att det skulle vara många studenter på Arena på helger. De skulle då knappast svara att de 
går dit för att de höjt åldergränsen, att toaletterna är fler och fräschare eller något annat som 
nämnts som negativt med Arena i undersökningen. Andledningen skulle förmodligen även här 
vara att deras vänner går dit, vilket förmodligen stämmer. Svaret tror vi dock inte är så enkelt. 
Att deras vänner går dit beror på att den totala upplevelsen är bättre än de förväntar sig någon 
annanstans och det så kallade kundgapet är tillräckligt litet för att de ska välja just Arena. För 
att Arena ska kunna eliminera eller minska det kundgap som finns mellan dem och 
studenterna måste de först och främst se till att få studenter att komma och sedan leverera en 
upplevelse som överträffar deras förväntningar, precis som vi nämnde i föregående avsnitt om 
kvalitet.  

Vi vill poängtera att det handlar om att minska det totala kundgapet som finns mellan Arena 
och gästen. Vi har valt att se det så att alla delar av tjänsteleveransen kan generera mindre, 
separata kundgap. Det är sedan dessa mindre kundgap som Arena ska försöka korrigera för att 
det totala kundgapet ska minska.  

Den enkla modellen, till vänster över kundgapet kan enkelt kopplas ihop med 
Zeithaml och Bitners modell över tänkbara nivåer av kundförväntningar. Vi tar 
exempelvis en slumpvis negativ åsikt om Arena från en av våra respondenter i 
undersökningen; ”ofta ungt folk”. Respondenten menar att oftast när hon besökt 
Arena så har det varit för unga gäster, vilket i Zeithaml och Bitners modell kallas 
för en erfarenhetsbaserad norm. Om kunden, vid nästa Arena-besök, upplever att 

åldern har ökat på gästerna så blir upplevelsen bättre än förväntningar och kundgapet har 
således minskat. Att denna minskning av kundgapet inträffar finner vi troligt eftersom Arena 
har gått ut med att det numer är åldergränsen 20 på lördagar.  

5.1.4 Kundrelationen 
Eftersom Arena som sagt har flera olika tjänster i nattklubben så skapas flera olika relationer. 
En student får en viss relation med personalen i garderoben, en annan vid beställning i baren 
och en tredje då studenten önskar en låt hos discjockeyn för att ta några exempel. Alla dessa 
mindre relationer skapar en enda relation mellan studenten och Arena. Hur gästen upplever 
relationen med Arena beror alltså på alla mindre relationen som skapas under kvällen. För 
Arena blir det därför viktigt att gästen får ett positivt bemötande från samtliga som hon 
kommer i kontakt med. I annat fall kanske gästen väljer att inte besöka nattklubben mer. 
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Ett problem Arena har, när det gäller sin satsning på studenter, är att de endast studerar ett 
bestämt antal år. Relationen Arena - student blir därför tidsbestämd och upphör då studenten 
slutar att studera. De studenter som väljer att bo kvar i Karlstad efter studietiden är givetvis 
intressanta för Arena och har de haft en god relation med dessa studenter så är chansen större 
att de väljer att besöka Arena även efter sin studietid. 
Eftersom Arena förlorar många gäster varje termin på grund av de slutar studera så måste de 
varje termin se till att få de nya studenterna att komma för att kunna bygga upp nya relationer 
med dem.  

De kundmål som Zeithaml och Bitner anser att ett företag bör ha är självklara för Arena. 
Dessa kan kopplas till Grönroos modell över kundrelationens livscykel. Av olika anledningar 
kan dock dessa kundmål inte alltid nås.  

Att få kunder har visat sig vara relativt enkelt för Arena och detta kan sägas vara det så 
kallade initialskedet i Grönroos modell.  Att sedan tillfredsställa kunder har heller inte varit 
några problem och då är vi inne på köpprocessen i Grönroos modell. Behålla kunder kan 
kanske mest kopplas med Grönroos sista del i modellen. För Arenas del så är det dock inte 
den upplevda kvaliteten som är avgörande om relationen upphör eller inte, utan det är oftast 
det faktum att studenten slutar att studera och väljer att flytta eller inte. Att få kunder att köpa 
oftare och mer kan ses som själva konsumtionsprocessen i Grönroos modell och detta kan 
tolkas på lite olika sätt. Undersökningen har visat att studenter tenderar att gå på nattklubb 
mer frekvent under mitten av sin utbildning och därmed ökar först alltså deras konsumtion för 
att sedan minska och i många fall avta helt. Vi kan även tänka oss att om studenten under eller 
efter sin utbildning väljer att besöka nattklubben på helger så har konsumtionen ökat, vilket 
Arena eftersträvar. Vi anser alltså att det finns lite olika tolkningar av hur vi kan se på dessa 
kundmål och relationer.  

Om vi endast riktar in oss på lördagar så har Arena, efter höjningen av åldersgränsen, problem 
med att locka till sig kunder, vilket innebär att problem har uppstått redan i initialskedet.  

5.2 Kundens Beteende 
I denna del presenteras här vår analys av de teoretiska begreppen inom kundens beteende 
kopplade till den empiriska undersökningen.  

5.2.1 Affekt, kognition omgivning och beteende 
För att få reda på hur och i vilken grad respondenterna påverkas av affekt, kognition 
omgivning och beteende har en rad olika frågor ställts till respondenterna. Enligt våra 
undersökningar har gästerna många olika uppfattningar om nattklubben. Omgivningen har en 
stor påverkan vid val av nattklubb, vilket också påverkar gästernas beteenden.  

Gästernas affektiva och kognitiva respons är väldigt varierande, de är både positiva, negativa 
och neutralt laddade och varierar i styrka. Phil har undersökt den affektiva responsen hos 
konsumenter och har kommit fram till att affektiv respons både kan vara positiv och negativ 
och variera i styrka. 105  

 En respondent uttrycker sig så här 

                                                

 

105 Peter & Olsen (2002) 
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” På torsdagarna är det oftast mycket bra stämning och det 

gör att jag tycker om att gå dit. På fredagarna och lördagarna 
är det sämre och stämningen är inte alls lika bra, de yngre 
gästerna beter sig annorlunda och det påverkar mig och 

många av mina kompisar”  

En annan uttrycker sig på följande sätt:  

”Arena är ett bra ställe att gå till på torsdagarna eftersom 
man känner igen många och det gör att stämningen blir bra”  

Ytterligare en student uttrycker sig, men mer negativt:  

”Jag har tröttnat på Arena för längesen, i början av min studieperiod var jag där mycket, 
men nu tycker jag stället är tråkigt, med otrevliga vakter, köer och dessutom känns Arena 

trångt. Nöjesfabriken är det stället jag går till oftast nu för tiden”  

Respondenternas tyckande och tänkande är både positivt och negativt och varierar i styrka. 
Citaten ovan påpekar det som många andra av våra intervjupersoner också har gjort, nämligen 
att torsdagarna på Arena är bra och den största anledningen är att gästerna känner igen de 
övriga gästerna och dessutom har de mycket gemensamt eftersom många av gästerna på 
torsdagar är studenter. På fredagarna och lördagarna är dock inte studenterna lika positiva till 
Arena. Citatet nedan är beskrivande för vad majoriteten av studenterna tycker om att besöka 
Arena på helgerna.  

”På helgerna verkar det inte som Arena vänder sig till oss studenter. 
Jag ser Arena som helt två olika ställen om man jämför torsdagar 

och helger. På helgerna är gästerna på tok för unga och jag tror det 
skrämmer bort många av de studenter som pluggat ett längre tag”  

Arena har ett stort problem att brottas med nämligen mixen av gäster. Unga gäster verka 
skrämma iväg många av de gäster som besöker Arena på torsdagarna. Generellt kan sägas att 
studenterna har en positiv attityd mot Arena på torsdagarna medan de har en negativ attityd på 
helgerna. Detta leder fram till en ganska tydlig bild, nämligen att Arena som nattklubb med 
inredning, personal, och så vidare har inte har så stor påverkan på gästernas affektion. 
Tendenser pekar istället på att Arenas klientel på helger leder till att studenterna ogillar Arena.   

Gästernas kognitiva respons har grundats sig på vad de har för erfarenheter av nattklubben 
Arena. Givetvis finns det många olika kognitiva tankar om Arena eftersom varje människa 
tycker och tänker på olika sätt. Gästernas erfarenheter från tidigare besök påverkar dem på ett 
eller annat sätt.   

Nedan följer några av de mest framstående kognitiva händelser som inträffat på Arena.  

      Positiva         Negativa 
      Bra musik        Otrevliga vakter 
      Bra dansgolv        Trångt 

      Långa köer  
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Dessa attribut påverkar kundernas kognitiva tankar både negativt och positivt och beroende på 
hur de upplever kvällen kommer de att ta med sig erfarenheter från kvällen, vilket kommer att 
påverka dem vid nästa besök.   

Omgivning är en av de faktorer som påverkat våra respondenter mest vid val av nattklubb. 
Eftersom vår undersökning bara inriktat sig till studenter är den stora makrogruppen den 
sociala gruppen och enligt Phil påverkas människor av varandra vid köpprocessen.106 Nästan 
90 % har angett att det viktigaste vid val av nattklubb är vänner. Detta betyder att vänner som 
referensgrupp har en oerhört stor påverkan.   

En student uttrycker sig enligt följande:  

”Vännerna är det absolut viktigaste, i princip har jag skoj på vilket uteställe 
som helst bara mina vänner som jag trivs med är där. Naturligtvis får 

det inte vara ett skitställe som jag absolut inte vill besöka”  

En annan student säger så här:  

”Vänner är riktigt viktigt för mig, vi påverkar varandra, 
om exempelvis jag var ute en lördag på Arena och jag tyckte 
det var bra, säger jag det till mina vänner och vice versa.”  

Andra fysiska stimuli som påverkar kunden till handlingar är enligt Phil bland annat reklam, 
produkter och hur affären är utformad.107   

Enligt våra undersökningar var det endast 8,7 % som tyckte att inredning/design var viktigt 
vid val av nattklubb. Samma siffror för utrymme var 7 % medan reklamens påverkan på 
studenterna bara var 2,6 %. Denna del av påverkan från omgivning är relativt liten, dock skall 
det poängteras att siffran för påverkan från reklam är missvisande. Människor är inte 
medvetna om vilken styrka det finns i reklamen och hur stor påverkan den har på 
människornas val i olika situationer.  

Affekt och kognition, omgivning och beteende påverkar varandra och ändras ett av dem 
kommer de övriga elementen också att förändras. Konsumentens handlingar beror alltså på 
affekt, kognition och omgivning. Gästernas öppna beteende inne på nattklubben uppstår bara 
inte från ingenstans utan beror på ovannämnda element.  

En student uttrycker sig såhär:  

” Jag tycker oftast det är någon slags kö på Arena. Antingen på vägen in i 
baren, till toaletten eller till garderoben på vägen ut. Detta gör att man 

 inte blir glad direkt, jag menar man går ju inte ut och festar för att stå i kö. 
Har man stått i kö länge blir man irriterad och oftast får någon i baren skit för det” 

                                                

 

106 Peter P, P & Olson, C, J 2002, 
107 Peter & Olsen (2002) 
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En annan säger så här:  

”Vakterna kan vara otrevliga och får man ett otrevligt bemötande 
tror jag att det påverkar en negativt resten av kvällen samma sak 

gäller om man får ett trevligt mottagande”  

Gästens beteende påverkas alltså av faktorer som finns i omgivningen till nattklubben Arena. 
Blir gästerna trevligt mottagna av personalen och slipper de stå i kö etcetera kommer det 
påverka gästernas beteende positivt. Stämningen på nattklubben skulle därmed också höjas, 
vilket i sin tur påverkar andra gäster. En diskussion som kan vara intressant att föra är om 
kunden lägger mer pengar i baren om hon är nöjd. I vår undersökning kan vi inte ta stöd av 
någon fakta, men med den information som vi har som grund, anser vi att gästen kommer att 
besöka Arena i framtiden, om det är en trevlig stämning på nattklubben. I längden kommer 
följaktligen gästen att lägga mer pengar i baren och dessutom, som nämndes tidigare, kommer 
hon att påverka sina vänner till det positiva. Därmed är spiralen igång.  

Affekt, kognition, beteende och omgivning påverkar som sagt varandra och utan att ha 
undersökt saken kan det enligt vår mening antas att de unga gästerna på helgerna påverkar 
studenternas affektion, kognition omgivning och därmed deras beteende på torsdagarna.  

5.2.2 Attityder/Salient beliefs 
I den empiriska delen togs det upp vilka åsikter respondenterna hade om Arena. Åsikterna om 
produkten, varumärket och andra objekt förknippade med Arena var väldigt varierande, vilket 
beror på bland annat tidigare erfarenheter och ålder. Det var femton av åsikterna som återkom 
relativt ofta och som alltså är våra salient beliefs. Det är dessa åsikter som skapat attityderna 
gentemot Arena. Enligt Paul Peter är det enbart salient beliefs om ett objekt som orsakar eller 
skapar personens attityd gentemot ett objekt.108 Vilka övertygelser som aktiveras och blir 
framträdande i en situation hos en person beror på ett antal faktorer. De inkluderar prominenta 
stimulin i den närliggande omgivningen, händelser som nyss inträffat, konsumentens humör 
och affektiva tillstånd, och konsumentens värderingar och mål. När gästerna har besökt Arena 
händer det saker i deras omgivning i stort sett hela tiden, beroende på om de påverkar gästen 
negativt eller positivt kommer gästen att memorera dessa händelser och därmed skapar de 
åsikter om Arena. Nedan redovisas de salient beliefs som gästerna lagrat i minnet och som har 
aktiverats när de tillfrågats om Arena.  

Unga gäster   83 
Torsdagar   39 
Musik   38 
Trångt    27 
Bra musik    27 
Dålig musik   22 
Bra läge    19 
Fylla   18 
Otrevliga vakter   16 
Mycket folk på torsdagar  14 
Studenter   12 
Tjejer   11 
Billigt   10 
Två dansgolv    9 
Trång/dålig toalett  9 

                                                

 

108 Peter & Olsen (2002) 
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Unga gäster var den mest framträdande attityden och nästan 50 % av alla respondenter angav 
att Arena förknippas med ungt folk/låg åldersgräns. Bland studenterna uppfattas den unga 
publiken som negativt och det är bland annat denna anledning som studenterna nöjer sig med 
att besöka Arena på torsdagar.  

En student säger så här:  

” Om jag varit ute en torsdag på Arena och känner för att gå ut på lördag också, 
väljer jag att gå till något annat ställe, oftast nöjesfabriken eller blue moon bar. 
Anledningen är att lördagarna på Arena är för yngre människor och att man var 

där ett par dagar innan”  

En annan student uttrycker sig enligt följande:  

” Arena har något av en kårstämpel och jag ser Arena som en torsdagsklubb. 
I andra studentstäder finns det ju ett kår-uteställe som studenterna går till. 

I Karlstad är det väl inte riktigt så. Jag ser inte Arena som en nattklubb som 
konkurrerar med nöjesfabriken och Blue Moon Bar, utan mer som en kår.  

Det första Citatet ovan är talande för vad de flesta av studenterna anser om varför de inte 
besöker Arena på helgerna. Arena har ett stort problem att brottas med om de i framtiden skall 
kunna locka studenter till helgerna. Attityden om att Arena har unga gäster på helgerna måste 
försöka suddas ut eftersom det påverkar studenterna negativt.  

Övriga salient beliefs är relativt jämt fördelade och eftersom människornas kognitiva 
kapacitet är begränsad är det bara dessa åsikter som aktiveras och som personen medvetet 
kommer att fundera kring.109 Dessa kommer att påverka gästerna när de besöker Arena och 
det viktiga för nattklubben är förutom att sudda ut den låga åldersgränsen, även försöka att 
neutralisera attributet trångt som många upplever att det är ifrån ingången och hela vägen in 
till Partybaren.  

Var tionde tycker att Arenas vakter är otrevliga och som framkommit innan påverkar det 
gästernas beteende inne på nattklubben och dessutom drar sig vissa att besöka Arena av den 
anledningen. Enligt oss är detta ett stort problem för Arena. Som nämnts tidigare har ”word- 
of-mouth-fenomenet” en väldigt stor påverkan inom nattklubbsbranchen och bland studenter 
sprider sig information snabbt.  

Även att inte vakterna är otrevliga vid varje besök och emot alla gästerna, kommer det enligt 
vår mening att infinna sig en förväntan hos vissa gästerna att vakterna kan vara otrevliga. Det 
för med sig att gästen kommer att ha en negativ uppfattning om Arena redan innan mötet med 
vakterna. Stora problem kan enligt oss uppstå om ”stökiga” gäster som redan innan mötet med 
vakterna har en negativ uppfattning av dem hamnar i argumentation med vakterna i kön. Detta 
kan senare på kvällen leda till ytterligare bråk och därmed påverkar ”bråkstakarna” 
stämningen och de andra gästerna negativt. En sista negativ salient belief är de trånga 
toaletterna. Denna uppfattning finns främst hos tjejer och bör kunna rättas till för att slippa 
otrevlig stämning ute i lokalen.   

                                                

 

109 Peter & Olsen (2002) 
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Åsikterna om bra respektive dålig musik kan inte Arena förbättra på något tillfredställande 
tillvägagångssätt eftersom musiksmak varierar i sådan stor grad och det är inte möjligt för 
Arena att tillmötesgå allas önskningar. Däremot anser vi att Arenas DJ har en rad viktiga 
uppgifter. Han bör kunna bemöta gästerna väl men även förklara, i den mån det går på en 
nattklubb, för gästerna att det tyvärr inte går att tillmötes gå allas önskningar. Arenas DJ har 
ett stort ansvar på sig och hans uppgift är inte bara att tillfredställa gästerna genom att spela 
musik. Sättet han agerar vid stress och påtryckningar från gästerna etcetera måste kunna 
bemötas på ett sätt som gör att gästerna inte påverkas till det negativa.  

Som det ser ut idag är de positiva åsikterna om Arena studentrelaterat, såsom torsdagar, 
mycket folk på torsdagar och studenter. Denna uppfattning kommer inte ifrån ingenstans, utan 
Arena har jobbat hårt med studenter och deras identitet är studentrelaterat, vilket gör att 
imagen av Arena också blir studentrelaterat. Arenas identitet stämmer relativt bra med hur 
studenterna image av Arena är. Arenas målgrupper är studenter och en yngre publik på 
helgerna, vilket studenternas bild av Arena också är.  

Attityderna som finns gentemot Arena är ens persons värdering om något och så här långt har 
det bara tagits hänsyn till tidigare erfarenheter som påverkat attityderna. De negativa och 
positiva attityderna som finns skall givetvis försöka suddas ut respektive förstärkas och 
verktyget för det är reklam. Arena har enligt oss med stöd av vår undersökning en mer negativ 
än positiv klang. Word-of-mouth-fenomenet är en stark bidragande orsak till detta. Människor 
pratar och bildas en negativ spiral är det svårt att stoppa den. Reklam har en väldigt stor 
övertalningsförmåga med hjälp av den i olika formar kan attityden förändras, samtidigt som 
Arena måste försöka ändra sin identitet.   

Attityderna hos gästerna är viktigt för Arena att studera eftersom de avspeglar deras öppna 
beteende. Detta kan vara till hjälp för Arena vid utförandet av marknadsåtgärder. Människors 
attityder till föremål avspeglar sig på deras öppna beteende, dock finns det inget starkt 
förhållande mellan en persons attityder till ett visst föremål och hennes beteende men det är 
inte möjligt att förutsäga med säkerhet.  

Det viktiga för Arena är att förstå vad som ligger bakom gästernas salient beliefs och försöka 
förstärka de positiva delarna, medan de skall försöka ”sudda ut” de negativa åsikterna.   

5.2.3 Means- end chain 
De olika attributen som framkommit är beroende av varandra och om bara ett attribut uppfylls 
under en utekväll kommer det leda till en misslyckad kväll. Attributen som anges av 
respondenterna är i symbios med varandra. Exempelvis om alla de bästa vännerna befinner 
sig på utestället, men musiken är dålig och toaletterna är trasiga kommer upplevelsen i 
slutändan vara negativ. Det viktiga är att alla faktorer som är viktiga upplevs positivt av 
gästen.  

Sju av åtta respondenterna ansåg att det viktigaste attributet vid val av nattklubb var vänner, 
denna slutsats har redan framkommit i tidigare i uppsatsen. De bakomliggande faktorerna 
bakom attributet vänner är termer som skoj, umgås, socialt, kul och känna igen. Utgång 
tenderar till att vara en social företeelse där vänner är viktigt och respondenten uppskattar att 
umgås med människor som gästen känner igen, tycker bra om och har kul med. Vännerna är 
alltså en viktig förutsättning för en lyckad utekväll. Intervjupersonerna menar att när 
människor umgås och har kul med varandra ger det ett avslappnat beteende, vilket gör att 
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gästerna kan släppa skola, jobb och andra måsten för en stund. Värden som framkommit av 
attributet vänner, är termer som prestera bättre, avslappnad, trivas med sig själv, nöjd, bra 
själförtroende och mår bra. Alltså, en lyckad utekväll ger inte bara bra känslor för stunden 
utan för med sig ett värde som stannar kvar i personens tanke och hjärnverksamhet. Citatet 
nedan är en väldigt intressant synvinkel som även delas av flertalet studenter.  

”Att gå ut och festa gör att man känner sig avslappnad och 
detta är viktigt för att kunna prestera bra resultat på tentor”  

Utgång kan alltså ses som en avslappande företeelse som studenter behöver för att slappna av 
efter en hård veckas studerande. Givetvis infinner sig en trötthetskänsla dagen efter, men när 
trötthetskänslan lagt sig och personen ser tillbaka på (den lyckade) kvällen kommer det 
utmynna i en positiv effekt när arbetsveckan påbörjas igen.    

Tre av åtta ansåg att utrymmet är ett viktigt attribut och de bakomliggande faktorerna är inte 
för varmt, valmöjligheter och bekvämt. Stora utrymmen ger en bra miljö, vilket är viktigt. En 
nattklubb med utrymmen och olika teman ger gästen valmöjligheter som gör att gästen kan 
röra sig i olika delar av lokalen och därmed variera sitt beteende. Ett trångt utrymme tenderar 
till att skapa en obekvämlighet som mynnar ut i en negativ upplevelse. Värden som 
framkommit av attributet är leva livet, avslappnad och positiv upplevelse. Attributet utrymme 
skapar en trivsamhet och bidrar till att gästen inte tröttnar och får ut största möjliga nytta av 
kvällen.  

Tre av åtta ansåg att musik är ett viktigt attribut och de bakomliggande faktorerna är sjunga 
med och dansa. Om musiken upplevs som tillfredställande leder det till att gästerna dansar 
och har kul med sina vänner. Vännerna som ett viktigt attribut är en faktor som spelar in i 
attributet dansa och dessutom i andra aktiviteter som görs i samband med ett nattklubbsbesök. 
Undersökningen har visat att bra musik och dans bidrar till att humöret på gästerna ökar och 
skapar därmed en bättre stämning.  

”Att aktivera sig i någon form på en nattklubb är viktigt. Det kan 
vara dansa eller mingla runt. Det viktiga är att man gör något”  

Anledningen till att studenter inte besöker Arena på helgerna beror på åldersgränsen. Av de 
åtta tillfrågade var det sex som svarade på frågan varför de inte besökte Arena på helgerna. 
Av dessa sex var det fem som påstod att det berodde på åldersgräsen medan en sa att det 
berodde på att Arena sågs som en torsdagsklubb.  

De bakomliggande faktorerna bakom attributet låg åldersgräns är att studenterna anser att de 
inte har något gemensamt med de yngre gästerna. Deras beteende är omoget och detta leder, 
vid ett besök, till att gästen bara går runt och känner sig obekväm. Gästen känner att hon inte 
passar in bland de övriga gästerna. Vid utgång vill respondenterna umgås med likasinnade. 
Obekvämlighet är det uttalandet som nämns mest frekvent av intervjupersonerna.   

Vid en jämförelse med vad gästen söker när den går på nattklubb och den låga åldersgränsen 
påverkar den unga publiken de övriga attributen. Vännerna och folk som gästen känner igen 
finns inte i närheten. Även om musiken tilltalar gästen kommer gästen inte vara lika 
avslappnad och dansa lika mycket. Detta beror på att gästen känner sig obekväm och istället 
för att dansa och aktivera sig på andra sätt kommer hon att gå runt och söka efter personer och 
aktiviteter som passar henne. Värden som attributet mynnar ut i är; ej tillfredställd, 
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misslyckad kväll, mindre självförtroende och tråkigt. Personer som känner sig så här kommer 
inte känna sig bekväma och ha skoj. Dessutom påverkar det inte bara gästerna negativt utan 
även Arena. Dessa gäster kommer att prata illa om Arena och Word-of-mouth är ett väldigt 
starkt fenomen i tjänstebranschen och speciellt nattklubbsbranschen.  

5.2.4 Studenternas konsumtion 
För studenterna varierar deras frekvens i antal besök på nattklubbar. Vissa går ut mer och 
andra mindre och vissa inte alls. Här spelar vissa faktorer in, som till exempel om studenten 
har partner, närhet till nattklubb med mera. Det finns dock även andra aspekter som spelar 
roll. Studenten ska likt med en vanlig yrkesarbetare arbeta 40 timmar i veckan, detta både i 
form av lektionsstuderande samt individuellt studerande för att klara sina studier. Hur den 
studerande lägger upp sin tid är helt individuell. Vissa pluggar som en vanlig arbetsdag 
mellan 8–17, vissa studerar på helger och vissa kanske inte studerar alls i den mån som är 
rekommenderat. Detta är helt individuellt och påverkar i högsta grad hur studenten 
konsumerar sin fritid. Då gör det i sin tur att Arena inte kan locka till sig alla studenter, 
framför allt inte på torsdagar då det helt enkelt inte finns tid för dessa att konsumera på 
nattklubbar då detta hämmar deras pluggande.   

En annan sak som framkom i empirin är hur ofta de studerande går ut jämfört med hur länge 
de har studerat. Diagrammet såg ut så här.  

Studerade terminer

>87-85-63-41-2

H
ur

 o
fta

 u
tg

ån
g 

pe
r 

m
ån

ad

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

 

Som synes går studenten ut klart mest sitt andra år. Detta kan förklaras att hon under sitt 
första år ej är lika bekväm med sina studier och helt enkelt inte vet hur hon ska konsumera sin 
fritid och hur mycket tid som ska läggas till pluggande. När de sedan studerar sitt andra år är 
de mer bekväma med sin tillvaro och vet lite mer om hur mycket tid de ska lägga på studierna 
och sedan disponera tiden efter det. Att det sedan under det tredje året avtar igen kan bero på 
fler saker. En sak är den att det helt enkelt tröttnar på utelivet, skaffar partner eller något annat 
som påverkar deras nattklubbsliv frekvens nedåt. En annan sak som förmodligen också är av 
betydelse är att studenten närmar sig slutet på sin studenttid och således tar studierna mer 
seriöst. De väljer då att konsumera sin tid mer på studierna än tidigare och detta bidrar till en 
lägre frekvens av nattklubbsbesök.   

Det är viktigt att beakta att inte alla studenter har intresse i att besöka en nattklubb. Det finns 
många olika substitut till att gå ut på krogen en kväll. Exempelvis bowling, biljard, teater, 
film, umgås med familj eller vänner är samtliga starka substitut. Om en student, som är ute 
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sällan, inte upplever en utekväll som rolig så minskar troligtvis chansen att hon går dit igen. 
Vi anser därför att det är viktigt för nattklubben att göra allt i sin makt för att alla gäster ska 
ha det så trevligt som möjligt när de väl besöker nattklubben.  

5.3 Marknadskommunikation 
Arenas marknadskommunikation riktar sig generellt sett mot målgruppen ungdomar över 18 
som helhet. Nu när Arena vill kommunicera att det är åldersgränsen 20 på lördagar så faller 
åldersgruppen 18-19 ur fokus något. Eftersom de dessutom har valt ett särskilt fokus på just 
studenter gör det att de behöver kommunicera med dem utöver den vanliga 
marknadskommunikationen. Detta har som sagt varit relativt enkelt tidigare men sedan de inte 
längre fritt kan kommunicera med studenterna på plats med annonsering och utdelning av 
fribiljetter vid universitetet så måste de hitta andra vägar att nå studenterna. Arenas 
förhoppning är att, efter vår undersökning, få reda på hur och var studenterna vill bli nådda 
med reklam och därmed kunna fokusera sin marknadskommunikation på de kanaler som 
studenterna föredrar. Eftersom undersökningen visar att studenterna föredrar annonser i 
tidningar, så bör Arena lägga resurser på detta och fokusera mindre på eller helt ta bort SMS- 
och radioreklam som studenterna inte vill ha. Att studenter inte föredrar reklam via vissa 
kanaler behöver inte nödvändigtvis ha med reklam från nattklubbar att göra utan kan bero på 
att många inte vill ha reklam i radion överhuvudtaget. Utdelning av fribiljetter upplever så 
gott som alla studenter positivt och dessa bör alltså Arena fortsätta med. I samband med den 
nya satsningen med åldersgränsen 20 på lördagar så kan fribiljetter vara effektivt för att locka 
dit studenter på helgen. Den Happy Hour som Arena har mellan 21 och 22 på torsdagar är ett 
bra initiativ, men eftersom det inte verkar ge det utslag de önskar så kanske erbjudandet bör 
förbättras på något för att locka dit studenterna tidigare på kvällen.  
Undersökningen visar att många studenter har besökt Arena hemsida, vilket är positivt och ett 
bra och relativt billigt sätt för Arena att kommunicera. I samband med att den nya hemsidan 
lanseras har Arena möjligheten att ytterligare förstärka sin nya image.  
Arena har som sagt redan gjort de förändringar som de anser nödvändiga för den nya 
satsningen och måste nu arbeta hårt med sin marknadskommunikation för att förmedla 
budskapet om den höjda åldergränsen på lördagar.  

5.3.1 Marknadskommunikationsplan 
Vid utvecklandet av sin marknadskommunikation bör ett företag, enligt Fill, ta ställning till 
tre frågor. – Vilka vill vi nå?, – Vad vill vi säga till dem? och – Hur ska vi säga det? Arenas 
problem i dagsläget är att ta ställning till den tredje frågan. 
Undersökningen har fokuserat på studenter och Arena är alltså på det klara med vilka de vill 
nå, i det här fallet studenter. De vet även vad de vill säga till dem, att studenterna ska komma 
till dem, inte bara på torsdagar. Problemet ligger i den tredje frågan som också är en del av 
problemställningen. Arenas förhoppning är att få vägledning i den frågan genom den 
genomförda marknadsundersökningen.  

5.3.2 Marknadsföringsmixen 
I teoriavsnittet redogör vi för marknadsföringsmixens innebörd samt de delar som den kan 
tänkas bestå av. I vår analys har vi valt att belysa var och en av delarna och diskutera dem 
utifrån Arenas perspektiv.  
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5.3.2.1 Product 
När vi här talar om produkt så avses den kärntjänst som Arena levererar. 
Arena erbjuder idag en produkt som tillfredställer studenten framför allt på torsdagar. I vår 
empiriska undersökning syns klart att Arena är det populäraste valet på torsdagar medan 
Nöjesfabriken är det klart populäraste utestället på helgerna. Då Arena erbjuder samma tjänst 
på både torsdagarna som helgerna verkar inte problemet att locka studenter till sig på 
torsdagar bero på tjänsten utan istället andra faktorer. I teorin beskrevs en rad karakteristiska 
av en tjänst. En av dessa löd   

 

Kvaliteten på servicen varierar stort beroende på vem som tillhandahåller den samt 
när, var och hur.  

Om fokus då ligger på ordet när och kopplas samman med hur en av respondenterna i våra 
intervjuer svarade varför han inte går ut på Arena på torsdagarna.  

” Jag ser Arena som en studentklubb, likt kåren eller en nation. 
När jag har gått dit på torsdagen har jag fått min dos  

av studentliv för den veckan. Då vill jag helt enkelt gå någon 
annanstans till helgen där studentprägeln inte är så stor. 

Även om jag vet att det inte alls är samma folk där 
 på torsdagar som på helgerna förknippar jag ändå Arena 
med torsdagar och då framför allt studenttorsdagarna.”  

Denna respondent ser alltså Arena som ett alternativ till Klaraborgs herrgård och accepterar 
det. Dock vill denne inte konsumera tjänsten ytterligare en gång samma vecka utan vill ha 
variation.   

En annan sak som påverkar är att de andra nattklubbarna kan erbjuda en annorlunda tjänst i 
form av fler gäster. Arena har som sagt kapacitet att ta in 1200 gäster medan Nöjesfabriken 
klarar mer än det dubbla. Även Blue Moon Bar får plats med fler gäster än Arena och detta 
gör att de erbjuder en något annorlunda upplevelse, eller tjänst. Närmare 30 % av 
respondenterna i vår undersökning nämner just att de andra gästerna har stor betydelse för val 
av nattklubb och då blir det naturliga valet den nattklubb med flest gäster därför att det är 
störst sannolikhet att träffa andra som kunden har mest gemensamt med.   

5.3.2.2 Price 
Priset är inte ett alltför viktigt attribut när kunden väljer vilken nattklubb de ska gå till. Enligt 
vår empiriska undersökning så var det endast 16,6 % som hade priset som ett av de tre 
viktigaste attributen vid val av nattklubb. Att det var så lågt beror på flera saker. 
En är att det inte är priset som är viktigt utan kundvärdet som eftersträvas. Alltså som 
Blomqvist beskriver i sin bok Relationsmarknadsföring, är det vad kunden får för priset som 
är viktigt. Här spelar den upplevda kvaliteten roll och negativa upplevelser före och under 
besöket spelar roll för kundvärdet. Här kan en parallell dras till Klaraborgs Herrgård. 
Klaraborg har både billigare inträde och övriga priser men ändå väljer fler kunder Arena, både 
på torsdagar och på helgerna. Detta beror alltså på att kundvärdet är högre hos Arena trots att 
kvällen förmodligen blir billigare på Klaraborg. Samma sak gäller för fribiljetter som också 
cirka 16 % efterfrågar som viktigt attribut vid val av nattklubb. Här blir fribiljetten i vissa fall 
mer som ett beroende än att gäster lockas för den extra krona de sparar in på att använda det.   
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En av respondenterna beskriver fenomenet på detta sätt:  

” När, som det är för mig att jag får, eller fick en biljett varje vecka, 
då jag gick i samma klass som en som jobbar på Arena blev det mer 

som att man förväntade sig en biljett varje vecka. När han sedan 
slutade fick jag inga biljetter mer och man blev besviken. Jag 

ställde mig frågan: Varför ska jag behöva betala för 
något som var gratis förut?”  

I detta fall minskar alltså kundvärdet då Arena inte lever upp till kundens förväntning.  

5.3.2.3 Place 
Arena är beläget så centralt det bara går och ligger på gångavstånd från alla centrala delar i 
Karlstad. Det är även lätt att ta dit via kommunaltrafiken då bussarna stannar precis utanför. I 
våra intervjuer har det framkommit att samtliga respondenter är nöjda med Arenas placering, 
men de flesta medger att Arena inte har någon konkurrensfördel i form av platsen. En av 
respondenterna utrycker sig så här.  

”När det är lång kö på Nöjesfabriken så brukar vi försöka gå någon annanstans. 
Då kan det bli Harrys, Arena eller Blue Moon Bar beroende vart det är mest kö. 

Inget av alternativen väljs bort på grund av avstånd då alla enligt mig ligger 
på behagligt gångavstånd.”  

5.3.2.4 Promotion 
Arena jobbar aktivt med påverkan av många slag. De använder sig idag av de flesta 
tillgängliga kanalerna som finns och försöker marknadsföra sig mer vid extra events, såsom 
stor artist eller vid nyrenovering. De använder sig idag redan av det som är det klart 
populäraste verktyget, eller i alla fall som flest föredrar enligt vår undersökning, fribiljetter. 
De använder sig även mycket av de andra populära verktygen hos studenter, affischering samt 
tidningsannonser. Arena bör fortsätta mer fribiljetter i den mån, ett behov inte skapas. 
Fribiljetten skapar så som sales promotion är tillför ett kortsiktigt beteende och kunden går dit 
för kvällen. Får hon dock fribiljetter för ofta skapas ett behov som i fall det bryts, riskeras att 
utmynna i att kunden inte går till Arena i fortsättningen då hon känner sig sviken. En fördel 
som finns med sales promotion och som Arena bör utnyttja är den snabba samt lätträknade 
respons företaget får. Arena har koll på hur många biljetter som delas ut och kan lätt räkna hur 
många som använt sina fribiljetter på kvällen. Detta kan i sin tur leda till en bättre databas där 
Arena lättare kan nå sina kunder vid exempelvis aktuella evenemang. Det är tänkt att den 
Happy Hour som erbjuds torsdagar mellan klockan 21 och 22 ska locka studenter att komma 
tidigare och därmed köpa mer. Detta har som sagt inte lyckats något vidare och för att ändra 
på detta tror vi att Arena måste komma med ett erbjudande som gör att studenterna väljer att 
komma dit tidigare, istället för att exempelvis sitta kvar längre på förfesten.  

Ett annat verktyg som Arena idag inte använder i allt för stor utsträckning är Internet. Av de 
tillfrågade angav endast 44 % att de besökt Arenas hemsida. Den siffran bör Arena sikta på att 
höja eftersom det är ett enkel, billig och modern kanal att kommunicera genom. Att utveckla 
hemsidan så att fler får nytta av den kan vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att nå sina 
kunder och Arenas nya hemsida utlovas ha fler funktioner än tidigare vilket är positivt. Då de 
som besöker hemsidan är där på eget initiativ är de förmodligen också mycket mottagliga för 
information och kan Arena utnyttja detta kan säkerligen fler kunder knytas till Arena. 
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De använder sig alltså även av affischering, kanaler som är relativt populära. Detta är bra och 
de bör fortsätta med det. Problemet är dock att kostnaderna som Arena och övriga aktörer 
utanför studentkåren får betala för affischering vid universitetet, där studenterna lättast nås, 
förmodligen är alldeles för höga för den extra intäkt det ger. Nu har vi inga siffror då Arena 
valt att inte offentliggöra något budget, men intäkten ökar troligen inte med de 3000 kronor 
som affischeringen kostar.   

Arena annonserar även i tidningar. Problemet med tidningar är att de kanske når en för stor 
målgrupp. Det är därför viktigt att de, när de vill nå studenter, använder sig av tidningar som 
studenter läser. I vår undersökning var Metro populärast, trots att det är en relativt ny tidning i 
Karlstad. Metro är gratis och det finns två depåer precis utanför universitetet där studenterna 
lätt kan få sitt eget exemplar. Detta är tydligen populärt och Metro känns som ett bra val för 
annonsering om kostnaderna tillåter.  

5.3.2.5 Persons, physical evidence och process 
Arena är ett präglat tjänsteföretag och deras personal bör samverka och i bästa mån försöka få 
kunden att trivas, för att kunden i den mån det är möjligt få ut maximalt i tillfredsställelse för 
att således konsumera mer och på sikt få kunden att komma tillbaka till Arena. 10 % av de 
tillfrågade tycker vakterna beter sig otrevligt och att detta påverkar deras besök på Arena. Här 
bör Arena agera och utbilda sin personal så de hjälper kunden att bli så nöjd med sitt besök 
som möjligt. Om 10 % av de besökande känner sig kränkta redan i kön och att dessa redan här 
fått en negativ inställning till besöket är detta inte bra. Och som vi tidigare i arbetet påpekat är 
vänner det som påverkar de besökande mest kan detta i sin tur leda till att många fler än de 10 
% som ogillar vakterna nästa gång väljer en annan nattklubb.   

Samma gäller för övriga processen samt physical evidence. Arena bör utbilda personalen, inte 
bara vakterna för att i så stor utsträckning som möjligt hjälpa kunden till lett så lyckat besök 
som möjligt. Det kan även vara så att köpa in rätt produkter. Exempelvis här kan vara att 
bredda sortimentet på alkohol. Andra exempel på ting Arena kan göra för att hjälpa kunden att 
få en sådan trivsam upplevelse som möjligt kan vara är att renovera lokalen, köpa snygga 
kläder till personalen med mera. Allt som kunden upplever som positivt och som relativt till 
kostnaden för projektet är acceptabelt är bra och bör göras.  

5.3.3 Varumärke, identitet och image 
Arena anser att de har ett starkt varumärke och de har lyckats differentiera sig på marknaden, 
bland annat genom att erbjuda nattklubb tre gånger i veckan. De flesta studenter är väl 
medvetna om vad Arena är och även vad det innebär att besöka deras nattklubb. Nu när Arena 
nysatsar finns det både för- och nackdelar med att de har ett väl inarbetat varumärke. En 
nackdel är att det kan vara svårt att förändra de attityder som finns kring varumärket. 
Eftersom Arena förändrat sin identitet något så är det viktigt för dem att även imagen ändras. 
Lyckas inte detta så kvarstår de attityder och tankar som finns om Arena och identitet och 
image överensstämmer därmed inte, vilket är viktigt för Arena att de gör. En fördel är att 
Arena uppfattas som ett framgångsrikt företag som vågar satsa och tror på sig själva. Eftersom 
Arena automatiskt och kontinuerligt byter ut sina gäster på torsdagar har de möjlighet att 
påverka kommande studenter utan några bestämda attityder gentemot Arena. De kommer till 
det ”nya” Arena och om Arena förbättrat en del av de saker som respondenterna i vår 
undersökning upplevt som negativt tidigare kommer de nya studenterna förhoppningsvis inte 
få samma negativa attityder. 
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Tidigare har Arenas identitet inte helt stämt överens med imagen när det gäller helger och 
framförallt lördagar. Nu när åldergränsen höjts på lördagar i kombination med att nattklubben 
renoverats så borde skillnaderna mellan dessa två minska, vilket framtiden får utvisa.   
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6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel redovisas huvuddragen från vår analys och vi redogör för de slutsatser som 
dragits med utgångspunkt från problemformuleringen och de frågor vi vill besvara. Vi 
kommer i de fall vi kan och vi anser att det behövs, ge vissa rekommendationer.   

6.1 Vilka faktorer påverkar studenternas val av nattklubb? 
Den empiriska undersökningen visar att vänners inflytande är den mest betydelsefulla faktorn 
vid studenternas val av nattklubb. Inte mindre än 89 % av respondenterna har svarat att detta 
är den största anledningen till att de väljer en viss nattklubb före en annan. Andra 
framträdande faktorer är musik 50 %, övriga gäster 30 % samt åldersgräns och fribiljetter, 
vardera 10 %.  

Arena verkar vara väl inarbetat hos studenterna på torsdagar då de flesta uppger att de väljer 
Arena framför Klaraborg. Det är dock svårt att avgöra varför studenter väljer Arena på 
torsdagar år efter år. Att det är på grund av vänner är en förklaring men att ”vännerna är just 
där” beror i sin tur på något annat som antagligen bottnar i att Arena har något som ständigt 
tilltalar studenter. Några av dessa bakomliggande faktorer kan vara vissa av de positiva saker 
som respondenterna ombads skriva ner om Arena i enkätundersökningen.  

På helgerna är konkurrensen om studenterna hårdare och Nöjesfabriken lockar till sig de flesta 
av dem. Enligt majoriteten av respondenterna i undersökningen går de till Nöjesfabriken i 
huvudsak på grund av att deras vänner går dit. Skulle vi fråga dem varför de inte går till Arena 
på helgen skulle de med stor sannolikhet inte svara att det beror på att deras vänner inte går 
dit, utan då skulle vi förmodligen få svar som dessa: ”Det är för ungt folk”, ”Det är för trångt” 
och andra negativa saker som framkommit i undersökningen. Vi har genom vår 
enkätundersökning samt övriga intervjuer fått många och olika svar på varför en student väljer 
en viss nattklubb och vår uppfattning är att det handlar om en helhet där studenterna 
automatiskt och undermedvetet viktar alla tänkbara fördelar och nackdelar och väger dem mot 
varandra.  

Vi tror att om Arena lyckas locka till sig tillräckligt många studenter en lördag och levererar 
en upplevelse som de flesta av gästerna anser överträffa upplevelsen från någon annan 
nattklubb, då skulle de också locka till sig dessa studenter nästa gång de går ut och dessutom 
deras vänner som inte var där sist. Detta är på intet sätt revolutionerande och Arena är väl 
medvetna om att det är det här som krävs för att satsningen på lördagar ska lyckas.  

6.2 Vilka attityder finns gentemot Arena. Kan dessa ändras  och i så 
fall hur? 
Många attityder gentemot Arena har framkommit genom undersökningen, både positiva och 
negativa. Attityderna skiljer sig mycket beroende på vilken respondent som tillfrågas. Vissa 
har goda erfarenheter från Arena och dessa har nästan enbart positiva saker att säga om dem, 
medan andra med mer negativa upplevelser från Arena har mindre positiva saker att berätta 
om. Många av de negativa sakerna som kom fram är sådant som går att ändra på, men frågan 
är om detta gör att de som redan upplevt den negativa upplevelsen ändrar attityd för det. En 
sak som bekräftar detta de som säger att det är för ung publik och för låg åldersgräns på 
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helgerna. Faktum är att Arena sedan en tid tillbaka ändrat åldersgränsen på lördagar och 
försökt kommunicera ut detta till allmänheten. Den nya åldergränsen är 20 år och det är 
samma åldersgräns som Nöjesfabriken har på lördagar. Detta till trots så upplever folk, 
förmodligen utifrån tidigare erfarenheter det som att Arena har en yngre publik. Då studenter 
verkar skrämmas iväg av en för låg åldersgräns och för unga gäster bör Arena, om de vill ha 
dit studenter även på helgerna, bli mer klara i detta i sin marknadsföring och påpeka det för 
alla nya studenter så att dessa blir medvetna om det innan de påverkas av andra 
studiekamrater som har negativa åsikter och erfarenheter om Arena.   

En annan attityd som kom fram var den om otrevliga vakter. Eftersom vakterna är den första 
personen som gästen möter är det viktigt att bemötandet är bra. Detta bör vara ett ganska 
enkelt problem att lösa. Otrevliga vakter kan på ett sätt sammankopplas med en del andra 
attityder som alla handlar om första intrycket av nattklubben. Många klagade på den långa 
kön, den trånga del som mötte dem från garderoben till Partybaren samt de otrevliga vakterna. 
Dessa saker bör göras något åt. Att förbättra kösystemet på något sätt är en sak som kan göras. 
Det i sin tur skulle göra att mindre folk behöver vara vid entrén och det kommer att göra att 
folk upplever det som mindre trångt än innan.  

En sak som framkom från undersökningen och som är värt att nämna är det faktum att många 
ser Arena som ett kårhus mer än en nattklubb. Detta kan vara ett problem men behöver 
egentligen inte vara det. Då än av de klaraste attityderna mot Arena var just 
studenttorsdagarna och denna prägel följer med Arena även till helgerna. På torsdagarna har 
Arena flest besök av nattklubbarna i stan, och det är framförallt studenternas närvaro som 
bidrar till det. Frågan är då om det går att locka till sig studenterna även på helgerna. Många 
av studenterna eftersträvar variation, och då deras konkurrenter har betydligt större 
förutsättningar att erbjuda ett bredare utbud av tjänster får Arena svårt att matcha detta. Det är 
framförallt Nöjesfabriken och Blue Moon Bar som har plats för betydligt större publik i och 
med sina stora utrymmen. Dessa kommer, med största sannolikhet, fortsätta att locka till sig 
mest folk på helgerna. Därför bör inte Arena intensifiera sin marknadsföring mot studenterna 
till helgerna utan istället enbart påminna studenterna att de är ett alternativ och istället 
koncentrera sig på att behålla sina studenttorsdagar. Vill de locka till sig studenter även på 
helgerna kan de inte marknadsföra sin studenttorsdag lika hårt för så länge denna finns och 
studenterna förknippar Arena med denna kommer de behålla sin position på torsdagar och 
vara ett andrahandsalternativ på helgerna.  

Arena måste se till att utekvällen blir en positiv upplevelse för gästen och det finns en del 
viktiga faktorer som spelar in. I värdekedje-analysen är det framför allt två saker som de ska 
tänka på. Gästen skall känna att det finns olika teman på nattklubben vilket gör att hon kan 
variera sitt beteende. Dessutom ska lokalen vara luftig med bra utrymmen. Nattklubben skall 
försöka att hjälpa gästen att aktivera sig själv genom olika åtgärder. Den stora aktiviteten är 
att dansa men gäster har olika behov att tillfredställa och det gäller att kunna tillfredställa alla 
gäster. Eftersom vänner är ett väldigt viktigt attribut skulle en intressant tanke vara att försöka 
få in så många vänner som möjligt på Arena, precis som vi nämnt tidigare. Exempelvis om 
sällskapet är mer än åtta personer kan någon form av förmån erbjudas. Givetvis kan detta vara 
svårt att genomföra eftersom personer kan gå ihop med andra personer som de inte känner för 
att nyttja erbjudandet. Vi tror dock att liknande typer av erbjudanden kan vara ett bra sätt att 
locka studenter och deras vänner.  

Attityder verkar vara svåra att ändra, men då studenter då de i de flesta fall studerar max fyra 
år kan Arena försöka styra de nya studenternas attityd gentemot företaget, så att de blir så 
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positiva som möjligt. Detta kan exempelvis göras genom förmånliga erbjudanden till alla nya 
studenter och även genom amarbete med studentföreningar i samband med nollning.  

6.3 Genom vilka kanaler når Arena lättast studenter? 
Sales promotion, helst i form av fribiljetter var det klart populäraste sättet hos gästen när de 
fick välja vilket verktyg de ska bli nådda med. Sales promotion är ett bra verktyg när företaget 
vill se korta resultat med Arena bör akta sig att använda verktyget allt för ofta. Det fenomen 
några av respondenterna beskrev då upprepade gånger blev försedda med fribiljetter skapar ett 
behov som leder till negativa sidor när de inte får sin fribiljett. Detta bör de undvika. De ska 
istället försöka använda fribiljetten så att gästen upplever det som en bonus de gånger de blir 
försedda med en fribiljett. Givetvis är det en svår balansgång då konkurrenter också ger ut 
gratisbiljetter och det gör att om inte Arena delar ut sina biljetter så går gästerna till andra 
klubbar.   

Ett annat verktyg som verkar uppskattas av studenten är affischering vid universitetet. 
Problemet är dock det som beskrivits tidigare att detta inte är lönsamt efter studentkårens 
åläggande av avgift vid affischering. En lösning är svår att se, men Arena bör tillsammans 
med de andra nattklubbarna prata med studentkåren för att sänka avgiften då konkurrens 
gynnar studenterna och studentkåren finns till för studenter.   

Tidningsannonser var den tredje reklamformen som stack ut i popularitet. I 
enkätundersökningen framkom att Metro var populärast bland tidningarna. Dock anser vi att 
Arena regelbundet bör annonsera i flera av tidningarna för att nå ut till så många studenter 
som möjligt. Trots att endast 25 % av de tillfrågade läser tidningen Pause så innebär det ändå 
att cirka 2500 av studenterna läser tidningen eftersom det finns ungefär 10000 studenter vid 
universitetet. Är denna tidning billig att annonsera i är alltså även denna ett bra förslag då som 
sagt tidningarna är ett populärt medieverktyg bland studenterna.   

Dessa tre verktyg får ses som de bästa alternativen för Arenas marknadskommunikation. Vi 
bortser då från deras respektive kostnad i förhållande till varandra och andra tillgängliga 
verktyg, eftersom vi inte valt att undersöka dessa kostnader.    
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7. REFLEKTIONER 

I detta avslutande kapitel diskuterar vi möjligheter till framtida forskning, egna tankar samt 
vissa omständigheter och förändrade förutsättningar som uppkommit under undersökningens 
gång. Dessa har mer eller mindre betydelse för Arenas fortsatta nattklubbsverksamhet.  

Framtida forskning 
När denna uppsats tog sin start i början av höstterminen 2005 stod Arena inför en 
nyrenovering som vi valde att inte ta hänsyn till i vår enkätundersökning. I och med denna 
nyrenovering öppnades också en ny del där åldersgränsen sattes till 23. Samtidigt höjde Arena 
åldergränsen i nattklubben på lördagar till 20 år, med förhoppningar om att förändra imagen. 
En framtida studie, liknande vår, skulle vara intressant av det faktum att se om Arena lyckas 
ändra studenters attityder gentemot dem.   

Arena som studentpub 
I många av de större studentstäderna som Lund, Uppsala och Linköping finns en tradition av 
studentliv som saknas i Karlstad. Dessa städer har ett stort utbud av både kårhus och nationer 
till skillnad från Karlstad. Tidigare har det funnits en nation, men den drivs numer i princip 
som en vanlig restaurang med catering. Kårhuset Klaraborg har enligt oss fungerat som en 
plats för de nya studenterna att träffas och ingå gemenskap både med varandra samt gamla 
studenter, och det är just under början av varje termin det är flest folk där. I övrigt är det 
Arena har med sina studenttorsdagar varit det naturliga valet för många studenter och i och 
med detta den naturliga träffpunkten. Vi tror att om Arena handlar rätt och vill satsa än mer på 
studenter finns goda möjligheter att Arena även blir första valet för introduktionen.   

Ändrade förutsättningar 
En betydande faktor som vi inte tagit hänsyn till i arbetet är det faktum att Klaraborg under 
arbetets gång gått i konkurs och planeras att helt läggas ner i under vårterminen 2006. Då 
enkätundersökningen redan var gjord när beslut om det togs valde vi att inte ta hänsyn till 
detta i undersökningen. En framtida studie torde kunna se skillnader då Klaraborg var 
Karlstads enda kårhus och konkursen borde Arena med sin studentprägel på något sätt känna 
av.   

Det finns även andra saker som hänt och påverkar undersökningen i viss mån. Tidningen 
Pause som benämnts som en av tidningarna har tagit bort sin Karlstad-del som tidigare fanns i 
tidningen. En tidning som helt försvunnit är News eftersom de gått i konkurs. Detta är dock 
inte första gången och vi tror att det finns möjligheter att de kommer att finnas i framtiden. 
När enkätundersökningen gjordes fanns dessa annonsmöjligheter och således har vi låtit dem 
vara kvar i undersökningen.  
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Bilaga 1   

Enkätundersökning – Karlstads nöjesliv  

Ålder: _______  

Man ?

 

Kvinna ?

    

Civilstånd:  Singel ?

 

Sambo ?

 

Särbo ?

 

Gift ?

   

Vilken stadsdel bor du i?     ____________________  Bor inte i Karlstad ?

  

Hur många påbörjade terminer har du studerat? 

1–2 ?      3–4 ?      5–6 ?      7–8 ?      >8 ?

  

Hur ofta (ggr/månad) besöker du en nattklubb i Karlstad? 

Aldrig  ?      <1 ?      1 ?      2 ?      3 ?      4 ?      5  ?      >5  ?

  

Om aldrig eller <1, Varför går du inte ut oftare?     ______________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Vart går du oftast om du går på nattklubb i Karlstad? Minst 1 alt. 

Blue Moon Bar  ?     Nöjesfabriken  ?     Arena  ?     Plaza  ?      Glada Ankan  ?

 

Klaraborg  ?      Annat     _____________  

Vad är anledningen till att du går dit?     _______________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

Hur ofta (ggr/månad) går du ut en torsdag i Karlstad?  

Aldrig?        <1 ?

 

1 ?

 

2 ?

 

3 ?

 

4 ?

  

Vart går du oftast om du går ut en torsdag i Karlstad? 

Går ej ut på torsdagar?

 

 Arena ?

 

Klaraborg ?

 

Annat     _______________________  

Vad är anledningen till att du går dit?     ________________________________________  

________________________________________________________________________  

Vad påverkar dig mest vid val av nattklubb? Välj 3 alt. 
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Vänner  ?      Fribiljett ?      Evenemang ?      Reklam ?      Musik ?     Åldersgräns ?

  
Utrymme ?      Personal ?      Placering ?      Priser ?      De andra gästerna  ?

 
Inredning/design 

på lokal ?    Annat  _________________ 
                         
Vilka lokala tidningar läser du om du har möjlighet? 

VF ?      NWT ?      Metro ?      Newz ?      Pause ?      Citrus ?     Tryck ?

  

Annan     _________________     Läser ingen ?

  

Vill du se reklam från nattklubbar i dessa tidningar? 

Ja ?

  

Nej ?

  

Spelar ingen roll ?

  

Har du sett reklam från Arena i någon av dessa tidningar? 

Ja ?

  

Nej ?

  

Vilken typ av reklam från nattklubbar föredrar du? Minst 1 alt. 

Brevlådan ?      På universitetet ?      Tidningar ?      Radio ?      Lokal-TV ?    Utdelning av 

fribiljett ?      E-mail  ?      SMS  ?    
Annat     _______________  

Vilken typ av reklam från nattklubbar vill du inte ha? Minst 1 alt. 

Brevlådan ?      På universitetet ?      Tidningar ?       Radio ?      Lokal-TV ?

  

Utdelning av fribiljett ?      E-mail  ?      SMS  ?    
Annat     _______________  

Har du besökt Arenas hemsida? Ja ?      Nej ?

   

Om Ja, i vilket syfte?     Mingelbilder  ?      Upcoming events  ?      Gästbok  ?      Lunchmeny  

?      Annat     ___________________________________________  

Tänk på nattklubben Arena, vilka är de fyra första sakerna du kommer att tänka på?  

________________    ________________  

________________    ________________  

Vad anser du är positivt/negativt med nattklubben Arena?  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor  

1. Vad är det viktigaste attributet för dig vid val av nattklubb? 
2. Varför tycker du det? 
3. Vänner är enligt många studenter viktigt vid val av nattklubb, vad tror du det beror på? 
4. Är det viktigt att man känner igen andra som befinner sig på nattklubben i och i så fall 
på vilket sätt? 
5. Anser du att det finns någon skillnad på hur arena vänder sig till respektive målgrupp på 
torsdagarna respektive helgerna? 
6. Hur står sig Arena gentemot övriga nattklubbar i Karlstad? 
7. Hur viktigt är personalens bemötande/agerande vid ankomst och inne på nattklubben 
Arena? 
8. Om du har mottagits på ett, enligt dig negativt sätt, hur påverkar det ditt beteende inne 
på nattklubben? Och vice versa? 
9. Anser du att reklam inte påverkar dig i speciellt stor grad när du väljer nattklubb? 
10. Vad har du för tankar och känslor om nattklubben Arena? 
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Bilaga 3  

ÅLDER  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

18 1

 
,5

 
,5

 
,5

 
19 10

 
5,4

 
5,4

 
6,0

 

20 10

 

5,4

 

5,4

 

11,4

 

21 28

 

15,2

 

15,2

 

26,6

 

22 39

 

21,2

 

21,2

 

47,8

 

23 19

 

10,3

 

10,3

 

58,2

 

24 25

 

13,6

 

13,6

 

71,7

 

25 13

 

7,1

 

7,1

 

78,8

 

26 15

 

8,2

 

8,2

 

87,0

 

27 8

 

4,3

 

4,3

 

91,3

 

28 4

 

2,2

 

2,2

 

93,5

 

29 3

 

1,6

 

1,6

 

95,1

 

30 1

 

,5

 

,5

 

95,7

 

31 2

 

1,1

 

1,1

 

96,7

 

33 2

 

1,1

 

1,1

 

97,8

 

34 2

 

1,1

 

1,1

 

98,9

 

38 1

 

,5

 

,5

 

99,5

 

40 1

 

,5

 

,5

 

100,0

 
Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

KÖN  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Man 74

 

40,2

 

40,2

 

40,2

 

Kvinna 110

 

59,8

 

59,8

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

CIVILSTÅ  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Singel 85

 

46,2

 

46,2

 

46,2

 

Sambo 53

 

28,8

 

28,8

 

75,0

 

Särbo 40

 

21,7

 

21,7

 

96,7

 

Gift 6

 

3,3

 

3,3

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0
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STADSDEL RESPONDENTEN KOMMER IFRÅN  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Alster 1

 
,5

 
,5

 
,5

   
Centrum 15

 
8,2

 
8,2

 
8,7

   
Ej Karlstad 21

 
11,4

 
11,4

 
20,1

   
Färjestad 2

 
1,1

 
1,1

 
21,2

   

Gruvlyckan 1

 

,5

 

,5

 

21,7

   

Haga 10

 

5,4

 

5,4

 

27,2

   

Hagaborg 1

 

,5

 

,5

 

27,7

   

Hagalund 1

 

,5

 

,5

 

28,3

   

Herrhagen 20

 

10,9

 

10,9

 

39,1

   

Klara 5

 

2,7

 

2,7

 

41,8

   

Kronoparken 80

 

43,5

 

43,5

 

85,3

   

Kvarnberget 1

 

,5

 

,5

 

85,9

   

Lamberget 1

 

,5

 

,5

 

86,4

   

Lorendsberg 1

 

,5

 

,5

 

87,0

   

Norrstrand 8

 

4,3

 

4,3

 

91,3

   

Orrholmen 2

 

1,1

 

1,1

 

92,4

   

Rud 5

 

2,7

 

2,7

 

95,1

   

Råtorp 1

 

,5

 

,5

 

95,7

   

Sommaro 2

 

1,1

 

1,1

 

96,7

   

Sundsta 3

 

1,6

 

1,6

 

98,4

   

Viken 2

 

1,1

 

1,1

 

99,5

   

Våxnäs 1

 

,5

 

,5

 

100,0

   

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

STUDERADE TERMINER  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
1-2 37

 

20,1

 

20,1

 

20,1

 

3-4 48

 

26,1

 

26,1

 

46,2

 

5-6 51

 

27,7

 

27,7

 

73,9

 

7-8 35

 

19,0

 

19,0

 

92,9

 

>8 13

 

7,1

 

7,1

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

      

HUR OFTA RESPONDENTEN GÅR PÅ NATTKLUBB PER MÅNAD  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Aldrig 8

 

4,3

 

4,3

 

4,3

 

1 60

 

32,6

 

32,6

 

37,0

 

2 53

 

28,8

 

28,8

 

65,8

 

3 29

 

15,8

 

15,8

 

81,5

 

4 16

 

8,7

 

8,7

 

90,2

 

5 18

 

9,8

 

9,8

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

VART GÅR DE DÅ? 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Ingenstans 8

 
4,3

 
4,3

 
4,3

   
BMB 38

 
20,7

 
20,7

 
25,0

   
NF 87

 
47,3

 
47,3

 
72,3

   
Arena 25

 
13,6

 
13,6

 
85,9

   
Plaza 3

 
1,6

 
1,6

 
87,5

   

GA 10

 

5,4

 

5,4

 

92,9

   

Klaraborg 11

 

6,0

 

6,0

 

98,9

   

Annat 2

 

1,1

 

1,1

 

100,0

   

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

HUR OFTA STUDENTEN GÅR UT PÅ TORSDAGAR PER MÅNAD  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Aldrig 53

 

28,8

 

28,8

 

28,8

 

1 110

 

59,8

 

59,8

 

88,6

 

2 18

 

9,8

 

9,8

 

98,4

 

3 3

 

1,6

 

1,6

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

VART GÅR DE DÅ?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Aldrig 56

 

30,4

 

30,4

 

30,4

   

Arena 106

 

57,6

 

57,6

 

88,0

   

Klaraborg 19

 

10,3

 

10,3

 

98,4

   

Annat 3

 

1,6

 

1,6

 

100,0

   

Total 184

 

100,0

 

100,0

      

PÅVERKNING 1  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 1

 

,5

 

,5

 

,5

 

Vänner 164

 

89,1

 

89,1

 

89,7

 

Evenemang 5

 

2,7

 

2,7

 

92,4

 

Reklam 1

 

,5

 

,5

 

92,9

 

Musik 7

 

3,8

 

3,8

 

96,7

 

Åldersgräns 2

 

1,1

 

1,1

 

97,8

 

Personal 1

 

,5

 

,5

 

98,4

 

De andra 
gästerna 

1

 

,5

 

,5

 

98,9

 

valt att ej 
svara 

2

 

1,1

 

1,1

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

Påverkning 2  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Fribiljett 32

 
17,4

 
17,4

 
17,4

 
Evenemang 30

 
16,3

 
16,3

 
33,7

 
Reklam 3

 
1,6

 
1,6

 
35,3

 
Musik 69

 
37,5

 
37,5

 
72,8

 
Åldersgräns 22

 
12,0

 
12,0

 
84,8

 
Utrymme 3

 
1,6

 
1,6

 
86,4

 

Personal 2

 

1,1

 

1,1

 

87,5

 

placering 2

 

1,1

 

1,1

 

88,6

 

Priser 6

 

3,3

 

3,3

 

91,8

 

De andra 
gästerna 

8

 

4,3

 

4,3

 

96,2

 

valt att ej 
svara 

7

 

3,8

 

3,8

 

100,0

 
Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

Påverkning 3  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Fribiljett 1

 

,5

 

,5

 

,5

 

Evenemang 4

 

2,2

 

2,2

 

2,7

 

Reklam 1

 

,5

 

,5

 

3,3

 

Musik 26

 

14,1

 

14,1

 

17,4

 

Åldersgräns 32

 

17,4

 

17,4

 

34,8

 

Utrymme 10

 

5,4

 

5,4

 

40,2

 

placering 4

 

2,2

 

2,2

 

42,4

 

Priser 24

 

13,0

 

13,0

 

55,4

 

De andra 
gästerna 

51

 

27,7

 

27,7

 

83,2

 

Inredning och 
design 

16

 

8,7

 

8,7

 

91,8

 

annat 3

 

1,6

 

1,6

 

93,5

 

valt att ej svara

 

12

 

6,5

 

6,5

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

LÄSER RESPONDENTEN VF OM HAN/HON FÅR CHANSEN?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 52

 

28,3

 

28,3

 

28,3

 

Nej 132

 

71,7

 

71,7

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

LÄSER RESPONDENTEN NWT OM HAN/HON FÅR CHANSEN?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 79

 

42,9

 

42,9

 

42,9

 

Nej 105

 

57,1

 

57,1

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

LÄSER RESPONDENTEN METRO OM HAN/HON FÅR CHANSEN?  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 135

 
73,4

 
73,4

 
73,4

 
Nej 49

 
26,6

 
26,6

 
100,0

 
Valid 

Total 184

 
100,0

 
100,0

     
LÄSER RESPONDENTEN NEWS OM HAN/HON FÅR CHANSEN?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 74

 

40,2

 

40,2

 

40,2

 

Nej 110

 

59,8

 

59,8

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

LÄSER RESPONDENTEN PAUSE OM HAN/HON FÅR CHANSEN?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 47

 

25,5

 

25,5

 

25,5

 

Nej 137

 

74,5

 

74,5

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

LÄSER RESPONDENTEN CITRUS OM HAN/HON FÅR CHANSEN?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 70

 

38,0

 

38,3

 

38,3

 

Nej 113

 

61,4

 

61,7

 

100,0

 

Valid 

Total 183

 

99,5

 

100,0

   

Missing System 1

 

,5

     

Total 184

 

100,0

        

RESPONDENTEN ANNAN TIDNING OM HAN/HON FÅR CHANSEN?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 6

 

3,3

 

3,3

 

3,3

 

Nej 177

 

96,2

 

96,2

 

99,5

 

Ej 
angett 

1

 

,5

 

,5

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

VILL DU SE REKLAM I DESSA TIDNIGNAR?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 101

 

54,9

 

54,9

 

54,9

 

Nej 12

 

6,5

 

6,5

 

61,4

 

Spelar 
ingenroll 

71

 

38,6

 

38,6

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

HAR DU SETT REKLAM FRÅN ARENA I DESSA TIDNINGAR?  



 

77

   
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 108

 
58,7

 
58,7

 
58,7

 
Nej 74

 
40,2

 
40,2

 
98,9

      
Valid 

Total 184

 
100,0

 
100,0

     
FÖREDRAR REKLAM I BREVLÅDAN  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 33

 

17,9

 

17,9

 

17,9

 

Nej 150

 

81,5

 

81,5

 

99,5

 

122 1

 

,5

 

,5

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR AFFISCHERING VID UNIVERSITET  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 77

 

41,8

 

42,1

 

42,1

 

Nej 106

 

57,6

 

57,9

 

100,0

 

Valid 

Total 183

 

99,5

 

100,0

   

Missing System 1

 

,5

     

Total 184

 

100,0

       

FÖREDRAR TIDNINGAR  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 84

 

45,7

 

45,7

 

45,7

 

Nej 100

 

54,3

 

54,3

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR RADIO  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 23

 

12,5

 

12,5

 

12,5

 

Nej 160

 

87,0

 

87,0

 

99,5

 

Ej 
svarat 1

 

,5

 

,5

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR LOKAL TV  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 19

 

10,3

 

10,3

 

10,3

 

Nej 165

 

89,7

 

89,7

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR FRIBILJETT  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 121

 
65,8

 
66,1

 
66,1

 
Nej 62

 
33,7

 
33,9

 
100,0

 
Valid 

Total 183

 
99,5

 
100,0

   
Missing System 1

 
,5

     
Total 184

 
100,0

       

FÖREDRAR E-MAIL  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 26

 

14,1

 

14,1

 

14,1

 

Nej 158

 

85,9

 

85,9

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR SMS  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 17

 

9,2

 

9,3

 

9,3

 

Nej 165

 

89,7

 

90,7

 

100,0

 

Valid 

Total 182

 

98,9

 

100,0

   

Missing System 2

 

1,1

     

Total 184

 

100,0

       

FÖREDRAR AANNAN  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 2

 

1,1

 

1,1

 

1,1

 

Nej 182

 

98,9

 

98,9

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR EJ REKLAM I BREVLÅDA  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 61

 

33,2

 

33,2

 

33,2

 

Nej 123

 

66,8

 

66,8

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR EJ AFFISCHERING VID UNIVERSITET  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 4

 

2,2

 

2,2

 

2,2

 

Nej 180

 

97,8

 

97,8

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR EJ REKLAM I TIDNINGAR  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 



 

79

 
Ja 8

 
4,3

 
4,3

 
4,3

 
Nej 176

 
95,7

 
95,7

 
100,0

 
Valid 

Total 184

 
100,0

 
100,0

     
FÖREDRAR EJ RADIOREKLAM  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 19

 

10,3

 

10,4

 

10,4

 

Nej 163

 

88,6

 

89,6

 

100,0

 

Valid 

Total 182

 

98,9

 

100,0

   

Missing System 2

 

1,1

     

Total 184

 

100,0

       

FÖREDR EJ REKLAM PÅ LOKAL TV  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 26

 

14,1

 

14,1

 

14,1

 

Nej 158

 

85,9

 

85,9

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR EJ UTDELNING AV FRIBILJETTER  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 4

 

2,2

 

2,2

 

2,2

 

Nej 180

 

97,8

 

97,8

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

FÖREDRAR EJ REKLAM VIA E-MAIL  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 87

 

47,3

 

47,5

 

47,5

 

Nej 96

 

52,2

 

52,5

 

100,0

 

Valid 

Total 183

 

99,5

 

100,0

   

Missing System 1

 

,5

     

Total 184

 

100,0

       

FÖREDRAR EJ REKLAM VIA SMS  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja 109

 

59,2

 

59,6

 

59,6

 

Nej 74

 

40,2

 

40,4

 

100,0

 

Valid 

Total 183

 

99,5

 

100,0

   

Missing System 1

 

,5

     

Total 184

 

100,0

       

FÖREDRAR EJ ANNAN FORM AV REKLAM  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 



 

80

 
Ja 4

 
2,2

 
2,2

 
2,2

 
Nej 180

 
97,8

 
97,8

 
100,0

 
Valid 

Total 184

 
100,0

 
100,0

     
HAR DU BESÖKT ARENAS HEMSIDA?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 81

 

44,0

 

44,0

 

44,0

 

Nej 103

 

56,0

 

56,0

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0

     

I VILKET SYFTE?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Har inte vart 
inne på sidan 103

 

56,0

 

56,0

 

56,0

 

Mingelbilder 26

 

14,1

 

14,1

 

70,1

 

Upcoming 
events 

18

 

9,8

 

9,8

 

79,9

 

Gästbok 2

 

1,1

 

1,1

 

81,0

 

Lunchmeny 5

 

2,7

 

2,7

 

83,7

 

Annat 1

 

,5

 

,5

 

84,2

 

Mingelbilder, 
upcoming events

 

14

 

7,6

 

7,6

 

91,8

 

Mingelbilder, 
gästbok 1

 

,5

 

,5

 

92,4

 

Mingelbilder, 
Lunchmeny 6

 

3,3

 

3,3

 

95,7

 

Upcoming 
events, meny 4

 

2,2

 

2,2

 

97,8

 

Mingelbilder, 
upcoming 
events, 
Lunchmeny 

4

 

2,2

 

2,2

 

100,0

 

Valid 

Total 184

 

100,0

 

100,0
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Bilaga 4   

Uppsatsens validitet och reliabilitet  
Vi konfronterade fem personer som alla granskade slutsatsen och sedan kommenterade den i 
utsträckning om de instämmer eller inte. Alla fem höll med om det mesta i slutsatsen även om 
det i vissa fall skiljer sig åt en aning. Skillnaderna är dock inte stora och som undersökningen 
visade svarade alla inte lika där heller. De olika uppfattningarna individen bär med sig från 
tidigare upplevelser på nattklubben påverkar givetvis även deras tankegångar här. Det faktum 
att de trots detta i majoritet höll med gör att uppsatsen har hög validitet.   

För att få en slumpvis halveringsmetod numrerade vi enkäterna. Utefter det tog vi och 
placerade alla udda enkäter i en grupp och alla jämna enkäter i en grupp. Efter det valde vi tre 
frågor, de vi anser speglar problemformuleringen bäst och satte in de två grupperna i dessa för 
att se eventuella skillnader. Nedan följer frågorna med svar från de båda grupperna. Siffrorna 
med fetstil anger hur många respondenter från varje grupp som valt respektive alternativ.  

Grupp 1 
Hur ofta (ggr/månad) besöker du en nattklubb i Karlstad? 

Aldrig = 3     <1 = 15     1 = 16     2 = 25     3 = 15     4 = 14     5  = 7     >5 = 2  

Grupp 2 
Hur ofta (ggr/månad) besöker du en nattklubb i Karlstad? 

Aldrig  = 5     <1 = 16     1 = 13     2 = 28     3 = 14     4 = 12     5  = 7     >5  = 2   

Grupp1 
Hur ofta (ggr/månad) går du ut en torsdag i Karlstad?  

Aldrig = 28       <1 = 34   1 = 23 2 = 6 3 = 2 4 = 0  

Grupp 2 
Hur ofta (ggr/månad) går du ut en torsdag i Karlstad?  

Aldrig = 25      <1 = 33   1 = 23 2 = 11 3 = 1 4 = 0   

Grupp1 
Vad påverkar dig mest vid val av nattklubb? Välj 3 alt.  

Vänner = 81      
Fribiljett = 17     

Evenemang = 19      

Reklam = 2      
Musik = 49     

Åldersgräns = 31 
Utrymme = 6    
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Personal = 2      

Placering = 3     

Priser = 16      

De andra gästerna = 30 
Inredning/design på lokal = 8   
Annat = 2  
Valt att ej svara = 10  

Grupp 2 
Vad påverkar dig mest vid val av nattklubb? Välj 3 alt.  

Vänner = 84      
Fribiljett = 16    

Evenemang = 20      

Reklam = 3  
Musik = 53 
Åldersgräns = 25 
Utrymme = 7     
Personal = 1     

Placering  = 3     

Priser = 14     

De andra gästerna = 30  
Inredning/design på lokal = 8    
Annat = 1  
Valt att ej svara = 11  

Som synes ovan kan vi enligt halveringsmetoden saga att uppsatsen har hög reliabilitet. Inga 
siffror skiljer sig märkbart från de andra, grupperna emellan.  


