Kampen
om hjemmesitterne
Resultater fra den store kinoundersøkelsen 2009

Kinoundersøkelsen 2009
I 2005 gjennomførte Film & Kino en stor undersøkelse av folks kinovaner. På landsmøtet i 2008 ble
det vedtatt å gjøre en ny lignende undersøkelse. Denne ble gjennomført høsten 2009. I dette heftet
presenteres noen av hovedfunnene.
Undersøkelsen er denne gang gjennomført av TNS Gallup1. I hovedsak følger den malen fra 2005
med en tredelt undersøkelse: utvikling i besøks- og frekvenstall hentet ut fra Gallups Forbruker &
Media undersøkelse, en kvantitativ spørreundersøkelse spesielt for Film & Kino med omlag 3400
deltakere, og et sett dybdeintervjuer med 36 kinobrukere i ulik alder. Selv om den nye undersøkelsen
følger malen fra sist, er det også gjort endringer. Noen spørsmål er tatt ut, andre har kommet til. Det
meste av materialet er samlet inn via nett-intervjuer, ikke telefon som sist. Undersøkelsen er også
utvidet med nye analyser og tilnærminger.
I dette heftet er resultatene også komplettert med noen data fra undersøkelser SSB gjennomfører.
Undersøkelsen resulterte i et stort materiale. Et fyldig utdrag er tilgjengelig i tre ulike rapporter basert
på hver delundersøkelse. I dette heftet har vi forsøkt å sette sammen sentrale resultater fra de tre
delrapportene.
Det store bildet når det gjelder folks kinovaner har ikke forandret seg så mye siden forrige undersøkelse i 2005. I dette heftet bruker vi derfor ikke så mye tid på endringene siden sist, men heller mer
på hva undersøkelsen faktisk forteller om folks kinobruk, holdninger og vaner i 2009 – og kinoens
utfordringer i de nærmeste årene.
Undersøkelsen har vært ledet av en prosjektgruppe bestående av Elisabeth Halvorsen (Bergen kino),
Charlotte Førli (Oslo kino), Frode Nilsen (SF kino, Stavanger), Geir Martin Jensen (Aurora kino,
Tromsø) og Monique Sjøberg, Ingar Johansen, Jørgen Stensland (alle Film & Kino).
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Noen resultater
✓ 70 % av alle over 12 år har vært på kino en eller flere ganger siste år
✓ Nedgangen i kinobesøket blant de unge har stoppet opp
Forut for undersøkelsen i 2005 så en at de unge gikk mindre på kino. Denne utviklingen ser ut til å
ha stoppet opp. Fra midten av tiåret flatet den synkende kurven for de unge ut.

✓ De eldre går litt mer på kino
I løpet av tiåret har aldersgruppen 50-59 år, og enda mer de over 60 år, en reell økning i kinobesøket.

✓ Samme utvikling i andre land
Andre land viser tilsvarende utvikling både for de yngre og de eldre.

✓ Lyd/bilde og opplevelse/stemning er kinoens største fortrinn
Så følger det sosiale og det å komme seg ut. For de yngste er det sosiale det viktigste.

✓ 1 av 10 filmer ses på kino – 9 av 10 hjemme på TV, DVD eller PC
Kampen står om hjemmesitterne.

✓ 1 av 4 kinogjengere er ihuga kinofans
De andre velger kino - eller å se film på andre medier - ettersom det passer.

✓ De unge er de ivrigste kinogjengerne, men det er en myte at de
har nesten alt kinobesøket
De under 25 har 38 % av besøket, 25-44 har 33 % og de fra 45 har 29 % av besøket.

✓ En bra film jeg har lyst til å se er grunn nr. 1 til kinobesøket
Så følger forhold som ikke bare har med filmen å gjøre: god totalopplevelse, å underholdes,
komme seg ut – og for de yngste spesielt: det sosiale, gjøre noe sammen med andre.

✓ Ungdom finner flere grunner til å gå på kino enn selve filmen
Med økende alder blir begrunnelsen mer konsentrert om å se en bestemt film.

✓ Akseptabel pris for en kinobillett er tett på det som er de
faktiske prisene i dag
Særlig de unge sier at lavere pris ville føre til flere kinobesøk, og at pris er en viktig årsak til at
kinobesøket ikke ble noe av.

✓ Dørstokkmila er viktigste årsak til at kinobesøket ikke ble noe av
for hele utvalget
De yngste setter For dyrt som viktigste grunn. Småbarnsforeldre Manglende barnepass.

✓ Kinobesøk er en sosial aktivitet, og mange synes det er vanskelig
å gå på kino alene
Nær 40 % av alle husholdninger består nå av én person. Ingen å gå sammen med er totalt tredje
viktigste grunn til at kinobesøket ikke ble noe av.

✓ Færre bestemmer seg for å gå på kino uten at de har bestemt seg
for film
Færre sier nå at de først bestemmer seg for å gå på kino, for deretter å finne ut hvilke film de skal se.

✓ Avis er fortsatt viktigste kilde både til generell filminfo og for
kinoprogrammet
For kinoprogrammet øker bruken av nettet uten at avis går særlig tilbake.
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Innledning
Film er best på kino. Det ser ut til å gjelde fortsatt. Det teknisk overlegne i lyd og bilde, sammen med
opplevelsen og stemningen, er kinoens styrke – og den posisjonen ser ikke ut til svekkes2. Men når
hverdagen kommer, firer vi litt på kravene både til teknikk og opplevelse til fordel for det enkle og
behagelige: vi ser en film på TV eller DVD. 9 av 10 filmer ser vi hjemme, bare 1 av 10 på kino.

Fordeler ved å se film på kino

Filmer sett på kino vs. hjemme

Lyd/bilde/lerret

Kino

Opplevelse/stemning

10 %

29 %
TV

Det sosiale

15 %

Komme seg ut
Konsentrasjon
Nye filmer
Film er best på kino

DVD

7%
5%

26 %

PC/nedlastet

9%

3%

Undersøkelsen viser at når
det gjelder filmopplevelsen

Klikkefilm

3%

2%

Lyd/bilde/lerret er den faktoren flest (46 %) nevner som kinoen fortrinn. Figuren til høyere viser at 1 av 10
filmer ses på kino, de resterende 9 ses hjemme. I tillegg til å se film på TV og DVD, sier 9 % at de ser film nedlastet
på PC, og 2 % sier de benytter klikkefilm

FIGUR 1

kan ingen konkurrere med
kinoen, men når det gjelder
de andre behovene vi også
vil ha dekket er resultatet

Kinoen har sine trofaste tilhengere. For 15 prosent av oss er det kino som gjelder når vi skal se film.
Alt annet er dårligere erstatninger. Men folk flest har et mer avslappet forhold til hvordan de ser film,
de velger det som er best der og da. Dette publikummet må kinoen kjempe om hver dag.

mer usikkert.

Forankring til kino
Går på kino

Går ikke på kino

Sikre

Sårbare

Tilgjengelige

Utilgjengelige

15 % har en sterk forankring til kinoen (Sikre), de neste 40 % går på kino, men kan like gjerne se film på andre
måter (Sårbare). De to neste gruppene har ikke vært på kino siste halvår: 14 % kan nok besøke en kino
(Tilgjengelige), mens de siste 31 % er det lite håp for 3

FIGUR 2

Tilgjengeligheten på film i alle kanaler kan ha ført til at terskelen for å velge kino har blitt høyere.
Velger vi kino er det ofte for å kombinere det å se film med andre ønsker og behov. Vi skal komme
oss ut, gjøre noe hyggelig sammen med venner og familie, gjøre noe ekstra i hverdagen. Vi velger
kino når vi vil ha den store filmopplevelsen og/eller vi vil gjøre noe mer ut av det å se en film enn vi
får til i sofaen.
Undersøkelsen viser at når det gjelder filmopplevelsen kan ingen konkurrere med kinoen, men når
det gjelder de andre behovene vi også vil ha dekket er resultatet mer usikkert.

2

3

I en tilsvarende svensk undersøkelse kommer
kino overlegent best ut når det gjelder filmopplevelse og kvalitet lyd/bilde – og kinoen
skårer høyere for hvert år (fra 2005-2007)
http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Publikationer/Ovriga-rapporter/
Basert på de som sier de har vært på kino i
løpet av siste halvår. Noen av dem i ”Ikke på
kino”-gruppa kan derfor være på kino en sjelden
gang
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Kinobesøk og alder

Besøk fordelt på alder

Alder er den enkeltfaktoren som betyr mest for kinobesøket. Kinobesøket er på topp i årene før og
etter 20, og så synker det gradvis med økende alder. 95 prosent av 12-19 åringene har vært på kino
siste år. 43 prosent av de over 60 har vært på kino siste år.

Besøk og folkemengde i hele 1000

Besøk, folkemengde og frekvens etter alder
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FIGUR 4
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De unge er de ivrigste kinogjengerne, men det er likevel en
myte at kino bare er for
ungdommen. Den voksne og
eldre delen av befolkningen står
for en stor del av kinobesøket.

Frekvens
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400

0,0

0
5-9

Besøk fordelt på alder.

De under 25 år står for snaue 40
prosent av besøket. De mellom 25
og 45 vel 30 prosent, mens de
over 45 knappe 30 prosent.

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 - 64 65 - 69 70+

Aldersgrupper
Kinobesøket topper seg opp mot 20-årsalderen, og så avtar det gradvis med økende alder. Stolpene viser det
totale besøket per år for hver aldersgruppe. Den nederste kurven viser hvor mange personer det er i hver aldersgruppe, mens den øverste kurven viser frekvensen (antall besøk per år) – se aksen til høyre.

FIGUR 3

Hva har skjedd dette tiåret?
I begynnelsen av tiåret falt kinobesøket blant unge og unge voksne. Færre gikk på kino og de gikk
sjeldnere. Fra 2005 ser det ut til at denne utviklingen har stoppet og at kurven har flatet ut.
Ved utgangen av tiåret er kinobesøket blant de unge likevel noe lavere enn for ti år siden. Andelen
som sier at de har vært på kino siste måned har gått ned, og frekvensen for både 12-19 åringene og
20-29 åringene har falt med 13 prosent.
I aldersgruppene mellom 30 og 60 år har det vært små endringer. Andelen som har vært på kino siste
måned er stabilt, men med en liten vekst blant de eldste.
For de over 60 er kurven stigende, både når det gjelder andelen som har vært på kino og hvor ofte de
går.
Frekvens -antall kinobesøk pr. år 2000 - 2009
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Grafen viser utvikling i frekvens (antall ganger på kino per år) for aldersgruppene. Tallene til høyre gjelder 2009.

Frekvenstall er først og fremst et mål for ut vikling over tid, men enkelte år gir filmtilbudet direkte
utslag i frekvensen. 2003 var et år med mye å velge i for de yngre4. Og i 2001 finner vi igjen Heftig og
begeistret 5 i kurvene for de godt voksne.

5

Både Ringenes Herre: Atter en konge og
Ringenes Herre: To tårn, Pirates of the
Caribbean, The Matrix Reloaded, Die Another
Day, Oppdrag Nemo, Olsenbanden og Kopps
Kinobesøket for de eldre er enda mer
filmavhengig enn for yngre. Se mer om drivere
for kinobesøket seinere.
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Endring i frekvens dette tiåret

Frekvens i 2000/01 sammnelignet med 2008/09
pr. aldersgruppe

Alder

Frekvens
2000/01

Frekvens
2008/09

Endring dette tiåret

12-19

4,6

4,0

-0,6

-13 %

20-29

3,9

3,4

-0,5

-13 %

3,0

30-39

2,9

2,9

0,0

0%

2,0

40-49

2,5

2,6

0,1

4%

50-59

2,0

2,1

0,2

8%

60+

1,3

1,6

0,4

28 %

5,0

4,0

1,0
0,0
12-19

For å redusere effekten av tilfeldig variasjon fra år til år
er det sammenlignet et gjennomsnitt for 2000 og 2001
og tilsvarende for 2008 og 2009

«Mange filmer er jo for de
som er helt unge, men ingen
ting slår det å se en av de
store filmene på kino.»

20-29

30-39

40-49

Frekvens 2000/01

50-59

60+

Frekvens 2008/09

FIGUR 6 Besøksfrekvensen har gått litt ned for de under
30 og litt opp for de over 40 år.

Tall fra Sverige og Tyskland viser en utvikling som ligner på den vi har hatt. Mest tydelig i Tyskland6;
med synkende besøk for aldergruppene opp til 29 fram til midten av 2000-tallet, og så utflating.
Tallene fra Sverige er ikke like entydige, men tendensen ser ut til å være den samme. De over 50 øker
besøket sitt i begge land.
Det kan derfor se ut til at det er andre faktorer som spiller en viktigere rolle enn våre hjemlige tiltak.
Mest nærliggende er det å finne forklaringen i filmtilbudet, i alle fall for de unge. De store filmene er
felles for alle land, og treffer ganske likt. Er det slik at vi de siste årene har fått flere filmer for et yngre
publikum, og at dette har bremset utviklingen?

De siste 20 år
Et annet mål på kinobesøket er hvor stor andel av befolkningen som har vært på kino i løpet
av siste 12 måneder. Grafen under viser utviklingen fra 1991. 73 % av befolkningen har i 2009
vært på kino i løpet av siste 12 måneder. Det er den høyeste andelen som er målt i løpet av disse
årene.
I alle aldersgrupper over 25 år har andelen som har vært på kino økt i løpet av denne perioden. Mest
for de eldste. I 1991 var andelen for de over 67 år på 10 %, i 2009 var den 42 %. For 16-24 åringene
ingen endring.
Ser vi på hvor mange ganger i løpet av året de ulike aldersgruppene har vært på kino (frekvens) har
45-66 åringene 60 prosent økning, og de over 67 mer enn 100 prosent. Aldersgruppene 25-45 år:
nesten helt stabilt gjennom hele perioden. Det samme med barn 9-15.

Andelen som har vært på kino siste 12 måneder

Prosentandel som har vært på kino

100
16 -24 år

90
80

25 -44 år

70

Totalt

60

45 - 66 år

50
67-79 år

40
30
20
10
0
91

6

8

http://www.ffa.de/downloads/publikationen/
kinobesucher_2008.pdf
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Prosentandelen som har vært på kino siste 12 måneder. Tallene her er hentet fra SSB’s Mediebarometer

Unge/unge voksne 16-24 år har en tydelig
fallende kurve. I prosent ned nesten 40 prosent.
Sett over tid peker trenden for denne aldersgruppa derfor fortsatt nedover. Utflatingen de
siste årene er gledelig, men gir ingen grunn til å
slappe av.

Frekvens for de mellom 16 og 24 år 1991 - 2009
14
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2

Fallet i frekvensen for 16-24 åringene stoppet
opp fra 2005, men trenden over tid peker nedover
FIGUR 7B

Kilde: SSB
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Alder eller barn – hva betyr mest?
I undersøkelsen i 2005 ble utvalget delt i grupper med og uten barn. En konklusjon den gang var at
voksne 20-39 år uten barn brukte kino nesten like mye som de yngre, og at bruddet kommer med
barn. Da synker kinobesøket kraftig. Men tallene viste også at når barna blir større, og det skulle være
enklere for foreldrene å gå på kino igjen, skjer ikke det. Kinobesøket synker fortsatt. Alderen overstyrer.
2009-undersøkelsen viser en litt annen tendens. Forskjellen mellom de yngste (15-19) og de voksne
20-39 uten barn har økt noe. På den annen side har forskjellen mellom de med barn fra 0-12 og de
med barn 13-19 nesten forsvunnet. Begge grupper går nesten like mye på kino.
Uten barn
8%

17 %

«Deilig å bare være tilstede
blant andre mennesker.
Får følelsen av jeg lever og at
jeg fortsatt har et liv utenom
å være mamma.»

Med barn
8%

24 %
41 %

41 %
41 %

45 %

30 %

32 %

31 %

39 %

40 %

38 %

27 %

25 %

26 %

22 %

20 -29 år

30 -39 år

40 -49 år

50 - 59 år

41 %

38 %

38 %
31 %
49 %

12-19 år

41 %

20 -29 år
6 mnd >

27 %

35 %

30 -39 år
1-6 mnd

21 %

17 %

40 -49 år

50 - 59 år

35 %

49 %

12-19 år

1-30 dager

6 mnd >

1-6 mnd

1-30 dager

FIGUR 8 Viser andelen som har vært på kino siste måned, for 1-6 måneder siden, eller for mer enn 6 måneder siden.
Med alder synker besøket jevnt. Når barn kommer i tillegg, brytes den jamne kurven, og besøket får en markert dropp.

Sammenligner vi samme aldersgrupper med og uten barn, ser en at for de som ikke har barn, faller
kinobesøket jevnt med økende alder. For de som har barn faller kinobesøket kraftig når de er mellom
20 og 30, men så holder det seg nesten konstant med økende alder. 40- og 50-åringer med barn har
høyere kinokonsum enn jevnaldrende uten barn.
Det kan være at barneforeldre (også de med litt
store barn) går på kino sammen med barna.
Eller er det slik at de med barn i større grad enn
de uten har noen å gå sammen med på kino?
I dybdeintervjuene kommer det klart fram at det
å gå alene på kino er vanskelig, og at det da er
lettere å velge DVD eller TV.

Andel voksne med og uten barn
som har vært på kino siste måned
Uten barn

Småbarnsforeldre

Med barn

41 %
35 %
%

20 - 29 år

30 - 39 år

40 - 49 år

50 - 59 år

Fra 40+ ser det ut til at barn har positiv effekt på
bruken av kino
FIGUR 9

Småbarnsforeldre skiller seg fra
alle andre på to områder når det
gjelder hva som får dem til å gå
på kino:
Ønske fra barna (nr. to på lista,
nr. ti for dem med store barn)
Komme seg ut / gjøre noe annet
(nr. tre på lista – ikke for noen
andre betyr det så mye)
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Kampen om hjemmesitterne
Filmer sett på kino vs. hjemme

em
%
Kino

TV

DVD

PC/nedlastet

Klikkefilm (VoD)

FIGUR 10 9 av 10 filmer ses hjemme på TV, DVD eller PC. 1 av 10 filmer ses på kino. Figuren viser hvordan andelen av
alle filmer folk ser fordeler seg på ulike medier.

«Det er så hyggelig når hele
familien er sammen om noe,
da setter vi oss ned og ser en
dvd, og så har jeg kanskje
bakt boller. Det er ikke så
farlig hva vi ser, synes jeg,
bare vi opplever den varme
samværsfølelsen. Og så
slipper vi å dra noe sted, og
billigere blir det jo også.»

En av kinoens største styrker er tilgjengeligheten; mange har en kino i rimelig nærhet. Relativt sett
har imidlertid tilgjengeligheten blitt dårligere sammenlignet med tilgangen til film innen husets fire
vegger. Terskelen for å velge kino kan derfor ha blitt høyere.
Mange er interessert i film. 86 prosent sier de er interessert i å se film. 42 prosent er meget
interessert, 44 prosent er litt interessert.
Og folk opplever at film på kino har genuine kvaliteter: Lyd/bilde/lerret (46 %), stemningen (38 %), det
sosiale (21 %).
Men de fleste har et pragmatisk forhold til hvor de ser film. 15 prosent av befolkningen er tett forankret til det å se film på kino. For dem er det film på kino som gjelder. Men det store flertallet velger
det som passer best der og da.
Likevel, en gang iblant kommer vi oss ut av sofaen. Hele 70 prosent av alle over 12 år sier de har vært
på kino en eller flere ganger siste år.
Grunn nummer én for å gå på kino er at det går en bra film jeg har lyst til å se, så følger en god totalopplevelse, få litt underholdning, komme seg ut og gjøre noe annet – og for de yngre spesielt: det
sosiale / gjøre noe sammen med andre.
Og å gå på kino alene er ikke så hyggelig, så en må få det til å passe med andre (Fant ingen å gå
sammen med er tredje viktigste årsak til at kinobesøket ikke ble noe av). Men da blir plutselig mye
organisering, fram og tilbake med tider og filmer, rett og slett litt mye ’pes’ (fra intervjuene).
Undersøkelsen forteller at det å gå på kino er noe som ofte skal oppfylle mange ulike behov – i tillegg
til det å se film. Komme seg ut, underholdes, gjøre noe sammen med andre, ha det gøy, romantikk,
vise seg fram.
I sum kan det bety at vi krever mer av film-på-kino opplevelsen nå enn tidligere. Og ofte blir det med
tanken. Det er deilig å bli hjemme. Dørstokkmila er årsak nummer en til at kinobesøket ikke ble noe av.

9 av 10 filmer ser vi hjemme. 1 av 10 på kino
Denne gangen har vi forsøkt å finne ut hvor mye film folk totalt ser, og hvordan dette fordeler seg i ulike
kanaler7. Vel halvparten av filmene ser vi på TV, hver fjerde film er en DVD, mens kino står for 1 av 10.
Klikkefilm står fortsatt for en beskjeden andel, men den vil nok øke.
Kinobesøket synker med alderen, det gjør også det totale filmkonsum, men ikke like mye. De eldre
kompenserer ved å se mer film på TV.
7

8
9

10

Hvis vi regner på disse tallene ser vi at totalene
blir for høye. Særlig blir tallene høye for de
unge. Det er ganske vanlig at folk sier de ser
mer enn de faktisk gjør. Men selv om nivået er
for høyt mener vi likevel det gir et rimelig riktig
bilde av fordelingen mellom mediene.
F.eks. Get, Altibox, Canal Digital
BI har også gjort en undersøkelse på nedlasting. (Kulturkonsum i krisetider – Nedlasting
av film og TV-serier). Deres data er ikke direkte
sammenlignbare med våre, men resultatene
synes likevel å være overraskende like.
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Interessant er det at andelen filmer sett på kino er nesten lik for alle aldersgrupper. Den ligger rundt
10 prosent for alle, bare 15-19 åringene rykker litt fra med 17 prosent.
Forskjellen mellom aldersgruppene går på å se film på TV eller DVD. De eldste (helt fra 45 år) ser ca
70 prosent av alle filmene på TV, mens de yngre ser heller mer på DVD og nedlastet.
Andelen nedlastede filmer er overraskende stor. Ut fra svarene vi har fått blir 9 prosent av alle filmer
sett nedlastet på PC. Nesten like stor andel som det som ses på kino (10 %). Det kan være at de som
sier at de laster ned gjerne tar litt godt i, men uansett har dette et stort omfang. Tallene rimer med
det vi kan anta angående alder: 15-19 åringene er mest ivrige; de ser 29 prosent av filmene sine nedlastet. Utvides aldersspennet til 15-29 år blir andelen 19 prosent 9.

Hvordan ser vi film?
60+

Kino 11 %

45 - 59

Kino 7 %

30 - 44

Kino 11 %

15 -29

Kino 12 %

15 -19

Kino 17 %

Ulovlig nedlasting
DVD 13 % 1 %

TV 72 %
TV 70 %

DVD 18 %
DVD 29 %

TV 51 %
TV 30 %

DVD 37 %

TV 22 %

Alle Kino 10 %

DVD 29 %
TV 54 %

Kino

TV

PC/nedlastet 19 %

DVD 26 %
PC/nedlastet

DVD

3% 1%

PC/n 9 %

PC/nedlastet 29 %

4%

2%
2%
1%

P
PC/ne
dl. 9 % 2 %

Klikkefilm (VoD)

FIGUR 11 Figuren viser hvordan de ulike aldersgruppene ser film. Andelen sett på kino varierer lite, den store forskjellen
er mellom film på TV eller DVD/nedlasting. Prosenten helt til høyre i figuren gjelder klikkefilm.

Film & Kino gjorde våren 2010 en
egen undersøkelse om ulovlig
nedlasting. Den viste at 33
prosent i alderen 15 til 60 år laster
ned filmer ulovlig. 54 prosent av
de som laster ned er mellom 15
og 29 år. Men de som laster ned
er også de som går mest på kino
og som kjøper og leier mest
video. At det er gratis er en viktig
faktor, men det de fleste oppgir
som årsak til at de laster ned
ulovlig er at de får tilgang til
filmer som ikke er lansert i Norge.

Interesse
Interessen for å se film er høy i alle aldersgrupper, og for de unge veldig høy. 97 prosent i aldersgruppene 15- 29 år sier de er meget eller litt interessert. For de over 60 år er tallet 78 prosent. Nå synker
riktignok andelen meget interessert. 78 prosent av 15-29 åringene er meget interessert, mens det for de
over 60 har sunket til 24 prosent.

Interessert i å se film
19 %

28 %
38 %
47 %
57 %

78 %

68 %

15 -19

55 %

20 - 29

30 - 39

53 %

43 %

40 - 49

Meget interessert
FIGUR 12

54 %

26 %

24 %

20 %

50 - 59

60+

70 år +

Litt interessert

Interesse for å se film i ulike aldersgrupper

Interesse for kino
17 %

17 %

36 %

38 %

18 %

43 %

Ikke interessert
Lite interessert
Ganske interessert

31 %

31 %

24 %

16 %

14 %

13 %

2000

2004

2008

FIGUR 12B

Meget interessert
Kilde: SSB

Interessen for kino har gått ned fra 2004 til 2008

Interessen for kino har imidlertid gått ned.
SSB måler jevnlig interessen for ulike
kulturtilbud, og for kino skjedde et dropp i
interesse fra 2004 til 2008. Det er særlig i de
store gruppene i midten av interesseskalaen
endringene skjer. Ganske interesserte går
over til å bli Lite interesserte.10
I kapitelet om forankring (s. 22) ser vi at en
stor andel av befolkningen, også blant de
som bruker kinoen, har en svak forankring til
kinoen. Forankring er et mål på lojalitet, eller
hvor tilbøyelig en er til å velge alternative
produkter. I vårt tilfelle i hvilke grad en like
gjerne kan se film i andre medier i stedet for
på kino.

Mange av de som svarer Lite eller Ganske interessert vil nok være de samme som også har en svak
forankring til kino.

10

Nå gjelder ikke dette bare kino. Interessen for
flere kulturaktiviteter går tilbake i denne
perioden. Den eneste av de målte som ikke går
tilbake er interessen for konserter.
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Drivere for kinobesøket
Spørsmålet som ble stilt: Hvilke av følgende faktorer kan være grunner som får deg til å gå på kino?
Grunner til å gå på kino (drivere)
Bra film jeg har lyst til å se
Totalopplevelsen

48 %

Underholdes

43 %

Komme seg ut

42 %

Det sosiale

39 %

Film annet
Lyd/bilde

«Blir ikke det samme med
dvd, selv om du slipper alt

FIGUR 13

35 %
23 %

Grafen viser hvor mange av de spurte som har krysset for hvert svaralternativ.

bråket og maset hjemme,
bøtter med popkorn, og
mobiltelefoner som ringer.
Men likevel, man trenger å
komme seg ut på kino innimellom.»

Det dominerende svaret er Det går en bra film jeg har lyst til å se, uavhengig av alder eller kjønn. Slik
var det også i 200511. God totalopplevelse er samlet den faktoren som kommer som nummer to på
lista med 48 %. Det er en faktor som kan romme både filmopplevelsen og de sosiale elementene.
Kinoens overlegenhet når det gjelder det tekniske (lyd/bilde) er i seg selv ikke avgjørende faktor for å
gå på kino (23 % nevner det).
Svarene bekrefter et tydelig trekk i hele undersøkelsen; kino handler om langt mer enn bare å se film.
Filmen er viktig, men kinobesøket skal ofte også dekke andre behov og ønsker. Folk går på kino med
en forventning ikke bare om filmen, men om å komme seg ut, få et avbrekk, gjøre noe hyggelig
sammen med venner og familie.
I dybdeintervjuene kommer det tydelig fram hvordan kinobesøket er knyttet til ulike behov. Behovene
varierer fra person til person, og fra situasjon til situasjon. En gang går vi på kino for endelig å få sett
Avatar i 3D, en annen gang for å finne på noe sammen med kjæresten.
I intervjuene finner en igjen fem typiske behov som kan knyttes til kinobesøket. Bare ett av disse går
direkte på filmopplevelsen.
• Filmen i fokus
• Ha det gøy
• Gjøre noe hyggelig (komme seg ut)
• Romantikk (unge og eldre)
• Vise seg (kinoen som arena)

Unge finner flere anledninger til å gå på kino enn eldre
Hvis vi splitter tallene for Grunner til å gå på kino på ulike aldersgrupper, ser vi at:
Andelen som sier at de går på kino fordi det er en bra film de har lyst til å se er nesten lik uansett alder
Flere blant de unge legger vekt på andre forhold enn selve filmen sammenlignet med voksne/eldre.
Yngre har en mer bredspektret begrunnelse for å gå på kino – og dermed også flere anledninger til å
gå på kino. Færre i de voksne aldersgruppene oppgir annet enn Bra film som grunn for kinobesøket.
Eldre har et mer tydelig filmfokus. Denne forskjellen så vi også i 2005.

11

12

Da var det bare mulig å angi ett svaralternativ,
nå hadde de mulighet til å krysse for flere
alternativer. Andelen som ga dette svaret var
lavere, men avstanden til de neste var enda
større. Ellers er forskjellen fra 2005 at
Anbefaling/omtale fikk høyere score da. Nå var
det få som svarte dette.

DEN STORE KINOUNDERSØKELSEN 2009

Med alder endres også rangeringen av faktorene. Det gjelder særlig det sosiale, det å være sammen
med andre. For de yngste er det nummer to på lista, 69 prosent nevner det. Gradvis avtar verdien av
dette, og blant de over 60 er det bare 18 prosent som nevner det som grunn til å gå på kino (8. plass
på lista). Det samme gjelder Lyd/bilde, 49 prosent av de yngste nevner det, men bare 7 prosent blant
de over 60.

DEN STORE KINOUNDERSØKELSEN 2009

13

Grunner til å gå på kino etter alder
15-19

15-29

30-44

45-59

60+

Bra film jeg har
lyst til å se

«Dette burde jeg gjøre
oftere!»

%

Totalopplevelsen

Underholdes

Komme
seg ut

Det sosiale

Film annet

Lyd/bilde

Tallene viser hvor stor andel i hver aldersgruppe som har krysset for hvert enkelt svaralternativ. Det var
mulig å merke av for flere alternativer

FIGUR 14

Fordeler ved å se film på kino vs.
å se film hjemme
Svarene når det gjelder fordeler ved å se film hjemme eller på kino er veldig like de vi fikk i 2005. Det
er heller ikke store forskjeller mellom aldersgruppene.

Se film på kino:
Lyd/bilde/lerret kommer ut som
fordel nr. en; 46 prosent svarer
dette, så kommer Opplevelse/
stemning (2), det sosiale (3) og det
å komme seg ut / kombinere det
med andre ting (4).

Fordeler ved å se film på kino
Lyd/bilde/lerret
Opplevelse/stemning
15 %

Komme seg ut
Konsentrasjon

Fordelene med å se film på kino.
Basert på åpne svar som så er gruppert
på denne måten i etterkant
FIGUR 15

29 %

Det sosiale

Nye filmer
Film er best på kino

7%
5%
3%
3%

Generelt synker andelen som oppgir flere fordeler med film på kino med økende alder. Flere unge
enn eldre oppgir flere og ulike fordeler.
Det er ganske stor enighet mellom aldersgruppene når det gjelder Lyd/bilde/lerret. Det er større
forskjell når det gjelder Opplevelse/stemning; 5 av 10 blant de yngste mener dette er et fortrinn ved
kinoen, men fra 45 år og oppover bare to av ti. Blant 15-19 åringene er det flere som nevner
Opplevelse/stemning enn Lyd/bilde/lerret, som er en klar topp i alle de andre aldersgruppene.
Det betyr nok ikke at de er mindre opptatt av lyd og bilde enn eldre (antakelig er det omvendt), men
andre faktorer betyr altså like mye. De unge har en bruk av kinoen som gjør at topp lyd/bilde alene
ikke er nok for å møte deres behov.
I en svensk undersøkelse12 rager film på kino himmelhøyt over andre medier på filmopplevelse og
kvalitet, men blir grundig slått av TV og DVD når det gjelder hva som er bekvämast. Bare én prosent i
vår undersøkelse nevner komfort som et fortrinn ved å se film på kino.
12

14

http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Publikationer/Ovriga-rapporter/
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Når det gjelder å se film sammen kommer kino, TV og DVD likt ut. TV er best på avkopling. Igjen
ifølge den svenske undersøkelsen.

Fordeler ved å se film på kino etter alder
15-19

15-29

30-44

45-59

%

60+

%

Lyd/bilde/lerret

Opplevelse/stemning

Det sosiale

Komme seg ut

FIGUR 16 Tallene viser hvor stor prosentandel i hver aldersgruppe som har oppgitt de ulike faktorene som fortrinn ved
det å se film på kino

«Vi kombinerer det ofte med
å ta et glass vin. Slike ting
burde de ha som en mulighet

Oppfyller kinoen forventningene?

på alle kinoer. Da får vi den

Driverne for kinobesøket kan ses som uttrykk for forventninger folk har når de bestemmer seg for å
gå på kino. Forventningene utløser kinobesøket. Det publikum oppgir som fordeler13 kan på sin side
leses som uttrykk for hvor bra kinoen ”leverer varene”. Ser vi disse i sammenheng får vi et bilde av
hvor bra kinoen lever opp til forventningene.

gode kinofølelsen vi hadde da
vi var yngre, vet du»

Oppfyller kinoen forventningene?
48 %
Totalopplevelsen

Komme seg ut

Det sosiale

Lyd/bilde
46 %
Driver /forventninger

Fordel / hvor bra

FIGUR17 Fire av de viktigste grunnene (driverne) for kinobesøket stilt sammen med hvordan disse ”scorer” som
fordel ved å se film på kino. Den viktigste driveren; Det å se en bra film, og driver nr. 3; Det å underholdes, har
ingen tilsvarende kategorier blant fordelene og er derfor ikke med her

Nå er det viktig å være klar over at spørsmålene ikke er utformet med denne problemstillingen for
øye14. En skal derfor ikke trekke dette for langt, men det peker på forhold som også kommer fram i
dybdeintervjuene.
Hele 42 prosent nevner det å komme seg ut / gjøre noe annet som en grunn til å gå på kino, men
bare 6 prosent nevner det som en av kinoens fordeler. 39 prosent nevner det sosiale aspektet som
grunn til å gå på kino, andelen som nevner det som en fordel er 16 prosent. Det kan bety at folk opplever et sprik mellom forventning og det kinoen faktisk tilbyr når det gjelder de delene av kinobesøket
som ikke direkte går på filmopplevelsen.
Vi ser noe av dette i den kvalitative delen av undersøkelsen. Kinoen sliter litt med å være et sosialt
møtested. Hvis det sosiale behovet er stort i forhold til det å se film, kan det være at kinoen taper. Det
sosiale krever plass og tid som kinoen ikke alltid kan tilfredsstille.

13

14

På spørsmålet om drivere fikk respondentene
ett sett ferdig svaralternativer å velge mellom.
Spørsmålet om fordeler ble gitt som et åpent
spørsmål, og så er svarene kategorisert etterpå.
I ettertid ser vi at “forventningsoppfyllelse”
eller “kundetilfredshet” kunne vært dekket
bedre i spørsmålene.
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De yngste er de som legger mest vekt på det sosiale ved kinobesøket, men det er også blant dem
gapet er størst mellom det sosiale som grunn til kinobesøket og som en fordel ved kinoen. 69
prosent i denne aldersgruppa nevner det som en driver for kinobesøket, men bare 28 prosent nevner
det blant kinoens fortrinn.
Det sosiale

Lyd bilde
60 %

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
15-19

15-29

30-44

Grunn for kinobesøket

45-59

15-19

60+

15-29

Grunn for kinobesøket

Fordel ved film på kino

30-44

45-59

60+

Fordel ved film på kino

FIGUR 18 Her er to av elementene splittet på alder. Den blå kurven viser hvor stor andel i hver aldersgruppe som
nevner det sosiale, hhv lyd/bilde som grunn for kinobesøket. Den røde kurven hvor stor andel som nevner det som
et av forttrinnene ved å se film på kino

Lyd/bilde er den faktoren de fleste oppgir som kinoens fordel. Isolert sett betyr det imidlertid ikke så
mye som grunn for kinobesøket, i alle fall ikke for et voksent publikum. Men her er det et større
sammenfall blant de yngste. Om lag like mange nevner det som grunn for kinobesøket og som fordel.
Lyd/bilde betyr kanskje ikke så mye i beslutningen om det enkelte kinobesøk, men i neste punkt ser vi
at det er viktig for kinobesøket generelt som del av en teknisk standardheving av kinoen.

Hva skal til for at du skal gå oftere på kino?
Ville noen av følgende forhold gjøre at du går oftere på kino?
Av alle som ble spurt svarer nesten halvparten at lavere pris ville gjøre at de gikk oftere på kino.
Kvinner noe oftere enn menn, og unge oftere enn eldre. 76 prosent av 15-19 åringene svarer at lavere
pris ville gjøre at de oftere gikk på kino. Det stemmer med at 15-19 åringene også setter For dyrt på
topp blant barrierene for å gå på kino. Se også om prissensitivitet seinere i dokumentet.
Forhold som gjør at en går oftere på kino
Lavere pris
Høyere teknisk standard

20 %

Lavere lyd

15 %

Mindre støy i kinosalen

14 %

Bedre parkeringsforhold

14 %

Andre visningstider

12 %

Bedre transportmulighet

8%

Bedre info om kinoprogrammet

7%

FIGUR 19 Viser

hvor stor andel av de spurte som tror dette er forhold som vil gjøre at de går mer på kino

Etter pris er det høyere teknisk standard på kinoen som kommer høyest. Det var det også i 2005.
Splittet på kjønn og alder scorer teknisk standard høyest blant menn og for de under 45 år. Vi vet at
nye moderne kinoanlegg normalt betyr et løft i kinobesøket. Når folk sier at høyere teknisk standard
vil gjøre at de går oftere på kino, stemmer det derfor med erfaringene.
Kvinner har lavere lyd som første valg etter pris. For de over 60 kommer lavere lyd øverst på lista,
foran lavere pris. Støy i kinosalen irriterer de unge mest og 23 prosent av 15-19 åringene tror de kan
gå mer på kino hvis det blir mindre støy.
16
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Barrierer for å gå på kino
Hvorfor ble ikke kinobesøket noe av?
Det fleste svarer at det var for behagelig i sofaen (dørstokkmila). Typisk er dørstokkmila vanligere
forklaring blant de voksne/eldre og de med barn, mens det kommer noe lengre ned på lista for de
yngre og unge voksne uten barn. De mellom 15 og 19 år har For dyrt som viktigste årsak, det er 24
prosent som sier det. For småbarnsforeldrene er manglende barnepass klart viktigste årsak.
Grunner til at kinobesøket ikke ble noe av
Dørstokkmila / behagelig i sofaen

16 %

Visningstidene passet ikke

12 %

Fikk ikke med meg andre / ingen...

10 %

Filmtilbudet på kinoen - ingen...

8%

Filmen var tatt av plakaten
Fikk ikke barnepass
Filmen utsolgt
Annet
For dyrt

7%
6%
6%

«Når jeg går alene på kino er
jeg ofte veldig opptatt filmen .
Det sier seg selv. Når jeg går
på kino med dama lar jeg
henne velge selv om jeg vet

6%

at det sjelden blir den beste
6%

filmen - det gjør liksom ikke
FIGUR 20

Grunnene kan være mange til at kinobesøket ikke ble noe av

noe.»

I dybdeintervjuene illustreres hvordan det å gå på kino kan innebære en ganske komplisert
beslutningsprosess der mye skal stemme, og at hjemmealternativet ofte er så mye enklere at det vinner.
Film er tilgjengelig i alle kanaler, å se film er blitt alminneliggjort. Det kan se ut til å ha skapt en
høyere barriere for å gå på kino "bare for å se film". Noe må komme i tillegg:
• Film på kino koples til de store og nye - ikke alle filmer trenger å bli sett på kino
• Det sosiale er viktig - å gå på kino er noe en gjør sammen med andre og som skal gi et sosialt
utbytte
Mange ting skal klaffe: aktuell film, det må passe med venner, en skal finne ledig tid. I praksis fører
disse forventningene ofte til at kinoen droppes (eller glemmes).

Kinobesøk som sosial aktivitet kontra det å gå alene
Undersøkelsen bekrefter det vi vet om at kinobesøk er en sosial aktivitet; vi går på kino sammen med
andre. I den kvalitative delen ser vi imidlertid at kinoen sliter noe med å være et sosialt møtested.
Hvis det sosiale behovet er stort i forhold til det å se film, kan det være at kinoen taper.
Samtidig – mange føler det vanskelig å gå på kino alene. Særlig for de yngre forbindes det å gå på
kino sterkt med det å være aktiv og sosial. Enklere for de eldre, men fortsatt kan det oppleves som
stusselig. Det sosiale aspektet er så sterkt at kino taper for andre medier.
Fikk ikke med meg andre / ingen å gå sammen med er totalt tredje viktigste argument for at kinobesøket ikke ble noe av.
Samtidig er det slik at husholdninger som bare består av én person er den husholdningstypen som
økte mest. Nær 40 prosent av landets husholdninger består nå av én person. Det betyr at 850 000
personer bor alene.
At folk bor alene er ikke det samme som at de ikke har noen å gå på kino sammen med, men
antakelig er det her en del potensielle kinogjengere som heller velger andre alternativer.
Dette peker mot en viktig utfordring for kinoene. De skal balansere sitt produkt mellom de som
ønsker at kinoene skal utvikle seg mer i retning av å bli en sosial møteplass og at det å gå alene på
kino ikke skal oppleves som vanskelig.
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Hva kommer først - kino eller film?
Hvor ofte bestemmer du deg for å gå på kino før du velger hvilke film du vil se?
Sammenlignet med 2005-tallene er det nå færre som sier at de bestemmer seg for å gå på kino før de
har bestemt seg for film. I 2005 svarte fire av ti at de ved halvparten av kinobesøkene hadde bestemt
seg for å gå på kino før de hadde bestemt hvilke film de skulle se. I 2009 har dette sunket til tre av ti.
Denne tendensen ser en i alle aldersgrupper.
Bestemme seg for å gå på kino før enn velger film
4%

9%
40 %

58 %

9%

57 %

12 %

4%

11 %

23 %

54 %
59 %

64 %

Andelen som velger kino før film synker noe
med økende alder. Blant 15-19 åringene sier
halvparten at de velger kino før film. Dette
stemmer med det vi før har sett angående
ungdoms mer sammensatte begrunnelse
for å gå på kino.

«Skal jeg gå på kino alene må

58 %
51 %
37 %

15 -19

15 - 29

34 %

30 - 44

Halvparten eller mer

24 %

20 %

45 - 59

60+

42 %

29 %

Alle 2009 Alle 2005

Mindre enn halvparten

Vet ikke

Hvis disse svarene reflekterer en reell endring, kan det altså se ut til at publikum har
blitt mer selektive i sin bruk av kinoen. Kinobesøket i seg selv har tapt verdi. Skal en
bruke tid på å gå på kino, må en være sikker
på at filmopplevelsen blir bra.

jeg være utrolig opptatt av
filmen. Ville mest sannsynlig
sett den på dvd eller lastet
den ned. For å gå på kino når
man er alene det er liksom

De unge bruker kinoen på en annen måte enn eldre.
Kinobesøket i seg selv har større verdi og de velger oftere å
gå på kino uten at de har bestemt seg for film
FIGUR 21

bare stusselig og virkelig
ensomt.»

Hvordan orientere seg om film og
kinoprogrammet?
Generell filminformasjon
Viktigste kilde er aviser, så følger venner og kjente, TV-reklame, TV-programmer, Filmweb og
kinoenes egne nettsider. Aviser ligger på toppen i alle grupper unntatt de ”unge voksne” som bruker
venner og kjente og Filmweb mer enn aviser. Forskjellen mellom aldersgruppene er ikke så stor. Men
ikke uventet er nettbasert informasjon viktigst blant de unge. Tallene viser tydelig at Filmweb er
etablert som sentralt sted for filminformasjon for yngre – og ikke fullt så unge – brukere.
Hvordan orienterer du deg om film generelt?
Avis
Venner og kjente

46 %

TV-reklame

35 %

TV programmer

27 %

Filmweb

24 %

Kinoens egne nettsteder

20 %

Trailere i kinoen

18 %

Plakater utendørs
Sosiale nettsteder

FIGUR 22

13 %
7%

Andel i hver aldersgruppe som har krysset av for de ulike kilder til generell filminformasjon
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Kilder til generell filminformasjon fordelt på aldersgruppene

Avis

15-19

20-29

30-44

45-59

60+

Alle

53 %

43 %

59 %

68 %

75 %

61 %

Venner og kjente

53 %

61 %

47 %

41 %

37 %

46 %

TV-reklame

38 %

40 %

42 %

34 %

24 %

35 %

TV programmer

21 %

16 %

23 %

32 %

37 %

27 %

Filmweb

53 %

50 %

30 %

13 %

5%

24 %

Kinoens egne nettsteder

20 %

29 %

27 %

16 %

10 %

20 %

Trailere i kinoen

44 %

38 %

22 %

9%

5%

18 %

Plakater utendørs

38 %

23 %

14 %

9%

8%

13 %

Sosiale nettsteder

29 %

13 %

9%

5%

1%

7%

Tabellen viser hvor og hvordan de ulike aldersgruppene orienterer seg om film generelt

«Jeg går på kino for å se nye
filmer, for eksempel en
romantisk komedie,. deilig å
få seg en latter sammen med

Typisk for mange kilder til generell filminformasjon er at det er passiv informasjon; vi støter på det i
avisene, vi snakker om det med venner og kjente, og vi får det presentert på TV. Som avgjørende
ledd i en beslutningsprosess fram mot et kinobesøk er derfor generell høy oppmerksomhet rundt
film i ulike kanaler viktig. For Film & Kino – og den enkelte kino - kan det bety at ressurser brukt mot
media er en god investering.

andre!»
Hvordan orienterer du deg om kinoprogrammet?
Avis

59 %

Kinoens egne
nettsider

46 %

Filmweb

39 %

Venner og kjente
Program
på kinoen
FIG 23

27 %
12 %

Viser hvor folk finner informasjon om kinoprogrammet

Kinoprogrammet
Når folk orienterer seg i kinoprogrammet er
igjen avis dominerende kilde; nesten 60
prosent sier at de bruker kinoprogrammet i
avisene. Men alle aldre opp til 60 bruker
også nettet i stor grad. De eldre nettbrukerne holder seg helst til kinoens egen
hjemmeside, mens de noe yngre like gjerne
bruker Filmweb. Fra 2005 har bruken av
nettet økt i alle aldersgrupper, men avis
brukes likevel nesten like mye.

Hvordan orienterer du deg om kinoprogrammet?

Avis

15-19

20-29

30-44

45-59

60+

Alle

42 %

28 %

53 %

77 %

88 %

59 %

Kinoens egne nettsider

53 %

56 %

56 %

41 %

24 %

46 %

Filmweb

56 %

66 %

48 %

22 %

9%

39 %

Venner og kjente

31 %

29 %

24 %

27 %

29 %

27 %

Program på kinoen

8%

12 %

13 %

12 %

11 %

12 %

Tabellen viser hvor og hvordan de ulike aldersgruppene orienterer seg i kinoprogrammet
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Holdninger og bruk av kinoen
I en egen bolk i undersøkelsen analyseres kinogjengeres (og ikke-kinogjengeres) holdninger og verdier15.
Fordi kino er noe en stor del av befolkningen bruker (70 % på kino siste år), vil en også finne igjen et
stort spekter av holdninger og ressurser blant kinogjengerne. Men sammenligner en de som bruker
kino mye kontra de som mer sjeldent er på kino, ser en tydelige forskjeller. Dette er to grupper som
befinner seg nesten helt på hver sin side av verdikartet. Dette er knyttet til alder; de unge som bruker
kino mest har andre holdninger enn de eldre, som bruker kino sjeldnere. Men det er også tydelige
forskjeller som ikke har med alder å gjøre.
Høykonsumenter
Moderne
Moderne
Mo
derne

Moderne

Moderat

ModerneFellesskapsorientert

ModerneIndividorientert

IndividIIndividndividorientert
o
rientert
orientert

FellesskapsFellesskapsF
ellesskapsorientert
orientert
o
rientert

«Godt å slippe litt unna
hjemme, bare gå rett fra

Fellesskapsorientert

Individorientert

jobben, treffe en venninne og
ta et glassvin.»

TradisjonellFellesskapsorientert
Tradisjonell

Tradisjonell
T
Tradisjonell
radisjonell

Mediumkonsumenter
Moderne
ModerneFellesskapsorientert

Lavkonsumenter

Moderat
ModerneIndividorientert

Fellesskapsorientert

Individorientert

TradisjonellFellesskapsorientert

TradisjonellIndividorientert

TradisjonellIndividorientert
Tradisjonell

Moderne
ModerneFellesskapsorientert

Moderat
ModerneIndividorientert

Fellesskapsorientert

Individorientert

TradisjonellFellesskapsorientert

TradisjonellIndividorientert
Tradisjonell

I Gallup kompass grupperer befolkningen i fire hovedtyper (øverst til venstre). De neste figurene viser hvordan
høykonsumenter, mediumkonsumenter og lavkonsumenter av kino plasserer seg i dette kartet. De kraftige røde
feltene viser hvor hver av gruppene er sterkest representert. Dette er grundigere forklart i rapporten for Modul 1.
FIGUR 24

Hva betyr disse funnene?
De som bruker kino mye (på kino minst én gang siste måned) utgjør 26 prosent av befolkningen.
Mediumkonsumentene (på kino for 1-6 måneder siden, men ikke siste mnd) utgjør 33 prosent av
befolkningen. Til sammen nesten 60 prosent.
Begge grupper befinner seg i hovedsak i det moderne segmentet, er i større grad enn resten av
befolkningen fellesskapsorientert, men også med et stort innslag i retning de individorienterte.
Dette avspeiler først og fremst aldersprofilen. De unge går mest på kino, de befinner seg i større grad
i de moderne segmentene. Ergo vil hyppige kinogjengere være overrepresentert i det moderne
segmentet av kartet.
Men så brer kinogjengerne seg utover til sidene i kartet, mest mot de såkalt felleskapsorienterte, men
også mot de individorienterte. Når kinobrukerne brer seg til ”sidesegmentene” får en også et innslag
fra mer tradisjonsorienterte deler av befolkningen.

15

Benyttede analyseverktøy er Gallup kompass
og Sosioraster. Gallup kompass kartlegger
generelle holdninger, Sosioraster ser på
mediebruk og andre aktiviteter i forhold til
personens ressurser (økonomiske og
kulturelle). De som ønsker en nærmere forklaring av Kompass og Sosioraster finner det i
presentasjonen av Modul 1 i undersøkelsen.
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Det reflekterer at film på kino er et medium som dekker vidt. På en akse som på den ene ytterkanten
dekker et behov for spenning, action og underholdning, og på den andre et behov for ”kulturopplevelse”. Samtidig vet vi at kinoen også dekker et spekter av andre behov i tillegg til det å se film.
Gallup har også benyttet analyseverktøyet Sosioraster. Med Sosiorasteret ser en folks aktiviteter og
holdninger ut fra de ressurser de besitter, enten i form av økonomisk eller kulturell kapital.
De som bruker kino mest har også mye kapital, økonomisk og/eller kulturell, men noen flere med høy
kulturell kapital i forhold til økonomisk. Blant mediumbrukerne er profilen mye jevnere, men også her
er tendensen at kulturell kapital veier mer enn økonomisk. Det stemmer med andre målinger som
viser at de med høy inntekt går noe oftere på kino enn de med lav inntekt. Det samme gjelder de med
høy utdanning.
Det er kinoens styrke at den kan leve med et stort spenn både i tilbud og hvem som bruker kinoen.
Og sannsynligvis er det stor aksept blant brukere om at kino kan dekke vidt; fra kommersiell action til
smal kunstfilm. Det ser også ut til å være stor aksept blant kinopublikum om at ”de andre”
foretrekker filmer som er helt uinteressante for meg.
Men dette er en balanse og det er alltid en fare for at noen grupper kan oppleve spriket for stort, eller
at deres interesser ikke blir godt nok ivaretatt. Og dette trenger ikke gå bare på filmtilbudet, det kan
også handle om hvordan kinoen framstår (popkorn vs. plysj), eller hvordan det kommuniseres.
Totalopplevelsen ved kinobesøket er ikke bare avhengig av filmen, men at en føler seg vel og
hjemme i kinosituasjonen.

Forankring til kinoen
I 2009-undersøkelsen har en sett på i hvor stor grad kinopublikum er forankret til kinoen. Forankring
er et mål på tilfredshet og om en kunde holder fast ved ett produkt eller om hun like gjerne kan velge
et annet. Forankring er med andre ord også et mål på hvor lojale kundene er.

Forankring til kino blant kinogjengere - og de som aldri eller svært sjeldent er på kino
Går ikke på kino

Går på kino

Tilgjengelige
14 %

Utilgjengelige 31 %

Figuren viser hvordan befolkningen fordeler seg når det gjelder Forankring til kinoen. De to til venstre
bruker kinoen, de til høyre har ikke vært på kino siste halvår.

FIGUR 25

15 prosent av befolkningen har et godt forankret forhold til kinoen. De er det som
kalles Sikre. De neste 40 prosent bruker
kinoen, men har ingen sterk forankring og
kan lett velge andre medier.

Forankring - ungdom og voksne
9%
6%
46 %
Utilgjengelige
68 %

16 %

Tilgjengelige
Sårbare

26 %
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17 %

12 %

15 -19 år

Voksne 40 år+

Sikre

Kvinner er mer forankret til kino enn menn.
e aldersgruppene er det ikke så stor
Mellom
forskjell når det gjelder de med en sikker forankring. Men blant de unge, som bruker
kinoen mest, vil mange havne i gruppa
Sårbare (figur 26).
FIGUR 26 De to nederste feltene viser de som bruker
kinoen. De unge har en høy andel brukere, men
mange havner i gruppa Sårbare.

Ser en på de som faktisk går på kino (en gang eller flere i løpet av siste halvår) kan en splitte Sikre og
Sårbare fra figur 25 i fire. De Sikre deles i Forankrede og Komfortable. 27 prosent av kinogjengerne
hører til her. De Sårbare splittes i Overfladiske og Konvertible. Jo lengre til høyre jo mer usikre som
kinogjengere. 47 prosent kommer i gruppa Konvertibel; kinobrukere som lett kan velge andre måter å
se film.
Forankring til kino blant kinogjengere

FIGUR 27 De som går på kino (de to feltene til venstre i graf 25) splittet i grad av forankring. Sterkest forankring fra
venstre.

«Når vi går på film med
Også blant kinobrukerne har kvinner høyere grad av forankring enn menn. 35 % av kvinnene er
Forankrede eller Komfortable, 21 % av mennene.
Voksne bruker kinoen mindre enn de yngre, men blant de voksne som faktisk bruker kinoen er det
høyere andel med sterk forankring enn blant de unge. Ungdom har en høy andel med usikker forankring.
Blant ikke-brukerne (ikke på kino i løpet av
siste 6 måneder) ser en på de som kan være
åpne for likevel å gå på kino (tilgjengelige). I
denne gruppa er det noen flere kvinner enn
menn, mer her slår alder kraftigere ut. Det er
i aldergruppene mellom 15 og 44 år andelen
som kan gå over til å bli bruker er høyest
(45-47 %).

Forankring - ungdom og voksne
Går på kino

35 %
52 %
Konvertible
45 %

Overfladiske
17 %
19 %

Komfortable
Forankrede

15 %
5%
15 -19 år

12 %
Voksne 40 år+

Mørkest felt = sterkest forankring. Ser en bare på de
som går på kino har de yngre svakere forankring enn voksne.

FIGUR 28

kompiser så skal det være
ferskvare, helst på en av de
store kinoene som
Colosseum. Da liker vi å bare
fleipe og ha det gøy, sitte og
kommentere, kikke på damer.
Når jeg er på kino med dama
så er det liksom noe helt
annet.»

I en undersøkelse SSB gjør over interesse
for ulike kulturaktiviteter (se side 11 foran)
svarer 13 prosent at de er meget interessert
i kino, 24 prosent er ganske interessert, 43
er lite interessert, mens 18 prosent svarer at
de ikke er interessert. Sannsynligvis er de 13
prosentene som er meget interessert i kino
(SSB), i hovedsak de samme som de 15
prosentene med sterk forankring (Gallup).
Og i gruppene som er ganske eller lite
interessert i kino finner vi nok igjen de med
svakere forankring i Gallup sine tall.

SSB sine tall viser at interessen for kino har gått ned fra 2004 til 2008. Det er særlig i de store gruppene i
midten av interesseskalaen endringene skjer; ganske interesserte går over til å bli lite interesserte.
Det kan bety at graden av forankring i grupper som allerede er sårbare har gått ned i denne perioden.
Andelene i ytterpunktene av skalaen; de meget interessert og de som ikke er interessert i det hele
tatt, ser ut til endre seg mindre.

Er dette bekymringsfullt?
At 15 prosent av befolkningen, og 27 prosent av de som faktisk går på kino, har en sterk eller rimelig
sterk forankring til kinoen – er det et høyt eller et lavt tall? Og hva med at nesten tre av fire brukere
har et heller overfladisk forhold – og at mange i den siste gruppa lett kan velge andre måter å se
film? Og hva med de unge; de bruker kinoen mest, men har også den svakeste forankringen.
Det kan være at denne profilen kjennetegner et tilbud mange bruker, der terskelen er lav og
tilgjengeligheten høy. Med et stort spenn i både i tilbud og blant brukere vil det (antakelig) være slik
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at mange vil ha et mer tilfeldig forhold til kinoen. De velger å se en film på kino når det passer seg
slik, eller det er en spesiell film eller anledning, men det er også greit å se film på andre måter.
De unge, til tross for positiv utvikling de siste årene, er også de mest labile. De bruker kinoen til flere
formål enn de eldre, men i det ligger også at de lettere kan finne andre alternativer. Men selv om de
unge legger vekt på flere elementer enn filmen, er det filmen som knytter dem til kinoen. Og vi ser
tendenser i undersøkelsen som sier at filmen har blitt viktigere, og at publikum er blitt mer selektiv
på hvilke filmer som må ses på kino. Kinoen må hele tiden jobbe med totalopplevelsen ved kinobesøket, men vil alltid være avhengig av en jevn tilførsel av filmer som treffer.

Pris
«Klart vi må ha med de
filmene som alle skal se! Ikke
så lett å få det til med alle, et
slit å orge det, især fordi det
er kult å se filmen tidligst
mulig etter at den er satt opp
her. Men - det er nå no' spess
med å se nye filmer på kino,
synd det er så dyrt, for du
møter andre du kjenner óg.»

I undersøkelsen har vi sett på hva som oppfattes som akseptabel pris på en kinobillett. For hele
utvalget ligger det mellom 75 og 100 kroner. Midt i dette spekteret finner vi dagens gjennomsnittspris. Eldre aldersgrupper har størst bredde i det akseptable prisnivået. Fra 60 år og oppover: mellom
75 og 105 kroner, mens for 15-29 åringene mellom 70 og 90 kroner.
I 2005 var det akseptable prisintervallet for hele utvalget mellom 57 og 78 kroner. Det som oppfattes
som akseptabel pris har økt mer enn prisoppgangen på kino i samme periode.
Hvis en ikke spør hvilken pris som er akseptabel, men hvilken pris som gjør at en mest sannsynlig vil
kjøpe en billett, ligger det noe lavere. For nesten alle i utvalget rundt 70 kroner.
Pris dukker også opp andre steder i undersøkelsen:
• Barrierer for kinobesøket. På spørsmål om hvorfor kinobesøket ikke ble noe av kommer For dyrt
langt ned på lista (9.plass og bare 6 prosent svarer det). For 15-19 åringene er imidlertid For dyrt
viktigste årsak. 24 prosent i denne aldergruppa svarer det.
• Oftere på kino. På spørsmål om hvilke forhold som kunne føre til at en går oftere på kino topper
Lavere pris lista. 47 prosent krysser for det, mer enn dobbelt så mange som neste punkt. Det er
bare de over 60 som ikke har det øverst på lista. Blant 15-19 åringene svarer 76 prosent at lavere
pris ville gjøre at de gikk oftere på kino.
• Fordel med DVD. På spørsmålet om fordeler ved å se film hjemme på DVD oppgir 15 prosent
Pris. Igjen er det de unge som er mest opptatt av dette. Blant 15-19 år svarer 25 prosent at pris er
en av fordelene med å se film på DVD hjemme.
• Pris 3D. På spørsmålet om en er villig til å betale ekstra for 3D sier 34 prosent ja til det. Blant
aldersgruppene er det de yngste og de eldste som er mest positive. 56 prosent blant 15-19
åringene og 49 prosent blant de over 60 år.
Det kan være at disse spørsmålene i større grad enn målingen av akseptabel pris og kjøpssannsynlighet reflekterer egen opplevelse av pris, og for noen opplevelsen av at prisen har vært for
høy.
For de yngste er pris viktigere enn for et mer voksent publikum. De yngste bruker også kinoen på en
slik måte at de lettere kan finne alternative aktiviteter (når det sosiale aspektet veier mer enn å se en
film). For dyrt kan da være argumentet for at kino velges bort.
Mange sier at lavere pris ville gjøre at de går oftere på kino, men som vi har sett er det mange forhold som spiller inn i avgjørelsen om kino eller ikke. Det er derfor ikke sikkert pris alene har så stort
betydning.
Erfaringer fra faktiske forsøk som er gjort med lavere eller differensiert pris tyder også på at pris i seg
selv ikke påvirker kinobesøket i særlig grad.
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Vedlegg 1
Tabell over drivere for kinobesøket, fordeler ved å se film på kino, grunn til at kinobesøket ikke ble
noe av (barrierer), grunner til å gå mer på kino, fordeler ved å se film hjemme på DVD

ALLE
Drivere for kinobesøk

Fordeler på kino

Barrierer

En bra film jeg har
lyst til å se

Lyd/bilde/lerret

Dørstokkmila / sofaen Lavere pris

Mer på kino

Fordeler hjemme

En god
totalopplevelse

Opplevelse/stemning Visningstid
passet ikke

Bedre teknisk
standard

Pauser

Bli underholdt

Det sosiale

Ingen å gå
sammen med

Lavere lyd

Komfortabelt

Komme seg ut /
gjøre noe annet

Komme seg ut

Ingen film passet /
utsolgt

Mindre støy

Pris

Det sosiale /
sammen med andre

Konsentrasjon

Ikke barnepass

Bedre P-forhold

Mindre støy

Generell filminteresse

Nye filmer

For dyrt

Andre visningstider

Mat/drikke – Avstand

Barrierer

Når det passer meg

DE UNGE
Drivere for kinobesøk

Fordeler på kino

Mer på kino

Fordeler hjemme

En bra film jeg har
lyst til å se

Opplevelse/stemning For dyrt

Lavere pris

Pauser

Det sosiale /
sammen med andre

Lyd/bilde/lerret

Visningstid
passet ikke

Bedre teknisk
standard

Komfortabelt

En god
totalopplevelse

Det sosiale

Ingen å gå
sammen med

Mindre støy

Pris

Anbefalinger

Konsentrasjon

Ingen film passet /
utsolgt

Bedre transport

Mat/drikke –

Bli underholdt

Annet

Dørstokkmila

Bedre kiosk

Når det passer meg

Lyd/bilde

Film best på kino

Transport

Andre visningstider

Mindre støy

Drivere for kinobesøk

Fordeler på kino

Barrierer

Mer på kino

Fordeler hjemme

En bra film
jeg har lyst til å se

Lyd/bilde/lerret

Dørstokkmila /
sofaen

Lavere pris

Når det passer meg

En god
totalopplevelse

Opplevelse/
stemning

Visningstid
passet ikke

Bedre teknisk
standard

Pauser

Bli underholdt

Det sosiale

Ingen å gå
sammen med

Mindre støy

Komfortabelt

Komme seg ut /
gjøre noe annet

Komme seg ut

Ingen film passet /
utsolgt

Bedre P-forhold

Mat/drikke

Det sosiale /
sammen med andre

Konsentrasjon

For dyrt

Andre visningstider

Pris

Anbefalinger

Nye filmer

Annet

Lavere lyd

Mindre støy

VOKSNE

For småbarnsforeldrene:
Ønske fra barna kommer som nr. 2 blant driverne. Ikke barnepass som nr. 1 blant barrierene
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ELDRE
Drivere for kinobesøk

Fordeler på kino

Barrierer

Mer på kino

Fordeler hjemme

En bra film
jeg har lyst til å se

Lyd/bilde/lerret

Dørstokkmila /
sofaen

Lavere lyd

Når det passer meg

En god
totalopplevelse

Opplevelse/
stemning

Filmen tatt av

Lavere pris

Pauser

Gode skuespillere

Det sosiale

Visningstid
passet ikke

Bedre P-forhold /
transport

Komfortabelt

Anbefalinger

Komme seg ut

Ingen å gå
sammen med

Mindre støy

Mindre støy

Aktuell film

Konsentrasjon

Ingen film passet /
utsolgt

Bedre teknisk
standard

Avstand

Komme seg ut /
gjøre noe annet

Film best på kino

Transport

Bedre informasjon

Pris

MENN
Drivere for kinobesøk

Fordeler på kino

Barrierer

Mer på kino

Fordeler hjemme

En bra film
jeg har lyst til å se

Lyd/bilde/lerret

Dørstokkmila /
sofaen

Lavere pris

Når det passer meg

En god
totalopplevelse

Opplevelse/
stemning

Visningstid
passet ikke

Bedre teknisk
standard

Pauser

Gode skuespillere

Det sosiale

Ingen å gå
sammen med

Mindre støy

Komfortabelt

Anbefalinger

Komme seg ut

Ingen film passet /
utsolgt / tatt av

Bedre P-forhold /
transport

Mindre støy

Aktuell film

Konsentrasjon

For dyrt

Lavere lyd

Avstand

Komme seg ut /
gjøre noe annet

Film best på kino

Ikke barnepass

Andre visningstider

Pris

Drivere for kinobesøk

Fordeler på kino

Barrierer

Mer på kino

Fordeler hjemme

En bra film
jeg har lyst til å se

Lyd/bilde/lerret

Dørstokkmila /
sofaen

Lavere pris

Når det passer meg

En god
totalopplevelse

Opplevelse/
stemning

Visningstid
passet ikke

Lavere lyd

Pauser

Gode skuespillere

Det sosiale

Ingen å gå
sammen med

Bedre P-forhold /
transport

Komfortabelt

Anbefalinger

Komme seg ut

Ingen film passet /
utsolgt / tatt av

Mindre støy

Mindre støy

Aktuell film

Konsentrasjon

Ikke barnepass

Andre visningstider

Avstand

Komme seg ut /
gjøre noe annet

Film best på kino

For dyrt

Bedre teknisk
standard

Pris

KVINNER
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Fra kunnskap til handling
Hvordan kan undersøkelsen omsettes i tiltak for økt kinobesøk?
Undersøkelsen gir økt kunnskap om hva som påvirker folks bruk av kinoen. Vi vet noe mer om hva
som gjør at folk går på kino, og hvorfor de ikke gjør det. Vi ser at det å gå på kino er noe mange liker
å gjøre, men at kinobesøket også lett kan tape i konkurransen mellom andre tilbud og aktiviteter.
Kinoen kan derfor ikke slappe av, men må jobbe for hvert eneste besøk.
Undersøkelsen resulterte i et stort datamateriale. Det kan innebære to utfordringer. Det ene er å få tak
i hva alle disse tallene egentlig forteller. Alt er ikke like viktig, og informasjon er spredt i tre store
rapporter. I dette heftet har vi forsøkt å samle tråder fra de ulike delene og å løfte fram det er vi oppfatter som den viktigste informasjonen i materialet.
Den andre utfordringen er å omsette informasjonen i tiltak. Hvis innsamling og bearbeiding av data
er trinn en i raketten, er det å omsette dette i handling trinn to. Det er noe som må skje i fortsettelsen
av at disse rapportene nå blir presentert. Som en liten start har vi imidlertid satt opp noen forslag til
områder å jobbe videre med.

Tema 1: Strategiske valg
I kapittelet om forankring så vi at 15 prosent av befolkningen, eller 28 prosent av de som faktisk går
på kino, har en sterk eller rimelig sterk forankring til kinoen. Omvendt kan vi si at nesten tre av fire
brukere har et heller overfladisk forhold til kino – og at mange i den siste gruppa lett kan velge andre
måter å se film.
Vi så også at blant ikke-brukerne (ikke på kino i løpet av siste seks måneder) er det flere som kan
være åpne for likevel å gå på kino (tilgjengelige). I aldergruppene mellom 15 og 44 år nesten 50
prosent.
Denne tilnærmingen åpner for hvordan vi strategisk definerer kinotilbudet og kinopublikum. Kan
kinoen styrke sin posisjon ved å øke andelen lojale kunder. Eller handler det om hver dag å vinne
kampen om det store flertallet, som kanskje ikke vil bli mer lojale, men som kan velge kino hvis de
opplever det som bra nok.
Antakelig er det ikke noe enten/eller svar, men resultatene fra undersøkelsen inviterer til kritisk
gjennomgang på alle nivåer; fra strategiske valg for hele bransjen til de små detaljer i hver enkelt kino.
Forslag:
Diskusjon om kinoens strategier i ei tid med flere konkurrerende tilbud og generelt minkende
forbrukerlojalitet

Tema 2: Styrke den ikke-filmbaserte kinoopplevelsen
Det kan aldri bli slik at kino er best uten film, men kino før og etter film kan bli bedre.
Tilgangen til film hjemme (i god kvalitet) gjør at terskelen for å velge film på kino kan ha blitt høyere.
Velger vi kino må vi være sikre på at totalopplevelsen blir topp.
Indikasjoner:
• Færre sier de bestemmer seg for å gå på kino før de vet hvilken film de skal se.
• Film på kino koples til de ”store og nye” – ikke alle filmer trengs å se på kino
• Det sosiale er viktig – å gå på kino er noe en gjør sammen med andre og som skal gi et sosialt
utbytte
Når folk går på kino vil de ha både i pose og sekk; både en topp filmopplevelse og en vellykket sosial
opplevelse. Ingen konkurrerer med kino når det gjelder filmopplevelsen, men kinoen strekker ikke
alltid til når det gjelder de andre behovene som kinobesøket også ofte skal tilfredsstille
Det som skjer nå er at kinoene investerer i det de er gode på – og som folk opplever at de er gode på;
en teknisk oppgradering som øker filmopplevelsen. Og det er viktig; høyere teknisk standard ligger
som nummer to på lista når folk blir spurt om hva som skal til for at de går mer på kino.
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Og undersøkelsen forteller tydelig at filmopplevelsen er avgjørende, men ikke nok (i alle fall ikke for
alle). Kinoen må derfor også utvikle det som kan styrke den ikke-filmbaserte opplevelsen.
Dette er mer diffuse egenskaper. Veldig generelt handler det om at kinoen skal være et hyggelig sted
å oppholde seg både før og etter forestillingen.
Forslag:
Kinoene må identifisere forhold som styrker totalopplevelsen ved kinobesøket. Hva er
kinopublikums forventninger og ønsker, og hvor bra er kinoen til å innfri forventningene.
Filmopplevelsen i dette er godt varetatt, det handler derfor om forhold som:
• Kinoopplevelsen utenom kinosalen
• Kinoen som ”komme seg ut”-sted
• Kinoen som sosial møteplass

Tema 3: De unge og de godt voksne
De unge er de ivrigste kinogjengerne, men ikke de mest lojale. De eldre øker langsomt kinobesøket
sitt, men potensialet her er langt fra utnyttet.
Ungdom
• Sterk interesse for å se film
• Følger godt med
• Det sosiale aspektet ved kinobesøket teller mye
• Selv om filmen er det viktigste, blir den relative betydningen mindre
• Bestemmer seg oftere enn voksne/eldre for å gå på kino før de bestemmer seg for film
• De fleste kinobesøk bestemmes der og da – ikke planlagt på forhånd
• Mange unge bruker kinoen og de bruker den ofte – men andelen lojale brukere er lavere blant
ungdom enn blant eldre
• Ungdom opptatt av pris – synes det er for dyrt
• Viktigste barriere: For dyrt
Forslag:
• Kinoen som sosial møteplass før og etter filmen (det sosiale er viktig)
• Mulighet til å sjekke programmet, se trailere, bestille billetter på mobilen
• Differensiering i pris (for dyrt)
Godt voksne
• Mindre interessert i film generelt
• Følger ikke så godt med
• Eldre mer filmdrevet – går på kino for å se en bestemt film.
• Det sosiale, komme seg ut, betyr mindre som driver for kinobesøket
• Bestemmer seg sjeldent for å gå på kino før de har bestemt seg for film
• Også ganske høy andel impulsbestemte kinobesøk, men færre enn blant ungdom, og flere kinobesøk planlegges i god tid.
• En mindre andel av de eldre bruker kinoen, og de bruker den ikke så ofte – men eldre brukere er
mer lojale enn unge brukere
• Pris betyr mindre
• Vil ha lavere lyd
• Viktigste barriere: Dørstokkmila
Forslag:
• Synliggjøre og informere om flere filmer som kan bli oppfattet som severdige og verdt et kinobesøk (eldre er filmdrevet)
• Abonnementsordninger (planlegging + informasjon)
• Differensiere / informere om lyd
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Tema 4: Gå alene på kino
Mange synes det er vanskelig å gå på kino alene. Særlig for de yngre forbindes det å gå på kino
sterkt med det å være aktiv og sosial. Det er enklere for de eldre, men fortsatt kan det oppleves som
stusselig. Det sosiale aspektet er så sterkt at kino taper for andre medier.
40 prosent av alle husstander består av en person. Det er ikke det samme som at de ikke har noen å
gå sammen med på kino, men antakelig er det et potensial for økt kinobesøk i denne gruppa.
Dette peker mot en utfordring for kinoene. De skal balansere sitt produkt mellom de som ønsker at
kinoene skal utvikle seg mer i retning av å bli en sosial møteplass og at det å gå alene på kino ikke
skal oppleves som vanskelig.
Forslag:
• Tilrettelegge lokalene som brukes før/etter filmen slik at det er naturlig plass både for grupper og
enkeltpersoner
• Kampanjer for å endre holdninger og oppfatninger

Tema 5: Dørstokkmila er for lang
Den viktigste årsak til at kinobesøket ikke ble noe av er dørstokkmila. Selv om interessen og lysten er
der, og alle synes film er best på kino, kommer en seg ikke ut av sofaen (9 av 10 filmer ses hjemme).
Forslag:
Årets morsomste TV-reklame (og kinoreklame) om hvordan tilbakelegge Dørstokkmila

30

DEN STORE KINOUNDERSØKELSEN 2009

Postboks 446 Sentrum
0104 Oslo
Telefon: 22 47 45 00
Telefaks: 22 47 46 99
www.kino.no
post@kino.no
Besøksadresse:
Filmens Hus, Dronningens gate 16
Design Roger Aasegg Trykk Merkur trykk

