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Sammanfattning 
Den här kandidatuppsatsen är gjord åt Nöjesfabriken med inriktning på deras nyaste 

avdelning leklandet. Syftet med uppsatsen har hela tiden varit att tillfredställa 

Nöjesfabrikens lekland genom att få dit fler besökare och öka försäljningen i caféet.  

Detta för att få en högre omsättning. 

 

Eftersom leklandet endast funnits under ett år så har inte så många utvecklingar skett än 

och besökssiffrorna är inte så höga som de hade hoppats på. För att hjälpa till med detta 

har vi lagt fram rekommendationer och förslag till förbättringar för att fler kunder ska 

kunna lockas till leklandet.  

 

För att kunna ta reda på så mycket som möjligt utifrån vad som leklandet behöver hjälp 

med, så har vi genomfört en enkätundersökning på dess besökare. Vi har även använt oss 

av kvalitativ information utifrån intervjuer på Nöjesfabriken. För att även få en teoretisk 

koppling i uppsatsen så har vi använt oss av ett antal modeller ifrån böcker som vi fuunit 

genom egen litteratursökning och på så vis hittat lämplig litteratur för vårt ändamål. 

Några av teorierna som passade in och som vi använde var The Fishbein´s analysis model 

och Marketing communication mix. 

 

Genom resultaten från vår enkätundersökning samt genom de teorier och analyser vi fått 

fram ser vi att leklandet bör förbättra vissa problem utifrån vad Nöjesfabrikens leklands 

besökare anser. Som en helhet tyckte dock 60 procent av de vuxna besökarna att leklandet 

var bra medan 28 procent tyckte att helheten var väldigt bra. Bland barnen tyckte 19 

procent att helhelten var bra och 76 procent tyckte att helheten var väldigt bra och detta 

bör leklandet ta till vara på. Det vi också kommit fram till genom analyserna är att det 

finns vissa målgrupper som inte är så väl representerade på leklandet. Dit hör bland annat 

pensionärerna och denna målgrupp skulle kunna dra upp besökarantalet på vardagarna 

med tanke på att dessa inte har ett arbete att gå till då. Några andra grupper som även bör 

lockas till Nöjesfabrikena lekland är förskolor, skolor, föreningar och företag, vilka också 

är tillgängliga att utföra aktiviteterna på vardagar. När det gäller caféet på leklandet så har 

vi kommit fram till flera förbättringar och en av dem är att utöka utbudet av varmrätter 

och smörgåsar.  



2 

 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund ............................................................................................................................ 4 

2. Affärsidé ............................................................................................................................. 5 

3. Problemformulering ........................................................................................................... 6 

4. Syfte ................................................................................................................................... 6 

5. Avgränsningar .................................................................................................................... 6 

6. Metod ................................................................................................................................. 7 

6.1 Undersökningsmetod ........................................................................................................ 7 

6.1.1 Kvantitativ metod ...................................................................................................... 7 

6.1.2 Kvalitativ metod ........................................................................................................ 7 

6.2 Datainsamling ................................................................................................................... 8 

6.2.1 Sekundärdata och primärdata .................................................................................... 8 

6.2.2 Vald metod ................................................................................................................. 8 

6.2.3 Urval .......................................................................................................................... 9 

6.2.4 Intervjuer ................................................................................................................... 9 

6.3 Käll- och metodkritik ....................................................................................................... 9 

6.3.2 Validitet ..................................................................................................................... 9 

6.3.3 Reliabilitet ............................................................................................................... 10 

6.3.4 Validiteten och reliabiliteten för vår enkätundersökning ........................................ 10 

7. Teori.................................................................................................................................. 11 

7.1 SWOT-analys ................................................................................................................. 11 

7.2 The Fishbein Analysis Model ......................................................................................... 12 

7.3 Marketing Communication Mix ..................................................................................... 13 

7.3.1 Advertising .............................................................................................................. 13 

7.3.2 Sales promotion ....................................................................................................... 14 

7.3.3 Personal selling ....................................................................................................... 14 

7.3.4 Public relations ........................................................................................................ 14 

7.3.5 Direct marketing ...................................................................................................... 14 

7.4 Decision-making Modell ................................................................................................ 16 

7.4.1 Problemformulering ................................................................................................ 16 

7.4.2 Informationssökning ................................................................................................ 16 

7.4.3 Utvärdering av alternativ ......................................................................................... 16 

7.4.4 Inköpsbeslut ............................................................................................................ 16 

7.4.5 Efterköpsbeteende ................................................................................................... 17 

7.5 Sammanfattning ............................................................................................................. 17 

8. Empiri ............................................................................................................................... 18 

8. Analys ............................................................................................................................... 26 



3 

 

8.1 SWOT-analysen ......................................................................................................... 26 

8.2 Fishbein's Analysis Model .............................................................................................. 27 

8.3 Decision-making Model ................................................................................................. 33 

8.4.1 Problemformulering ................................................................................................ 34 

8.4.2 Informationssökning ................................................................................................ 34 

8.4.3 Utvärdering av alternativ ......................................................................................... 34 

8.4.4 Inköpsbeslut ............................................................................................................ 35 

8.4.5 Efterköpsbeteende ................................................................................................... 36 

8.5 Marketing Communication Mix ................................................................................ 37 

8.6 Diagram .......................................................................................................................... 39 

9. Slutsats ............................................................................................................................. 43 

9.1 Enkätundersökningen ................................................................................................ 43 

9.2 Fishbein´s Analysis Modell ............................................................................................ 44 

9.3 Marketing Communication Mix ..................................................................................... 45 

9.4 Diagram .......................................................................................................................... 46 

10. Rekommendationer ....................................................................................................... 47 

11. Källförteckning .............................................................................................................. 49 

11. Bilagor ........................................................................................................................... 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

1. Bakgrund 

Nöjesfabriken är en nöjesanläggning i Karlstad. Konceptet har formats och utvecklats 

flera gånger sedan starten 2003. Grundtanken har dock varit densamma ”Ett nöjescenter 

för alla åldrar.” I slutet av 2008 hade Nöjesfabriken en omsättning på ungefär 29 miljoner 

kronor vid årsbokslutet. 

 

Nöjesfabriken startades år 2003 och bestod då av avdelningarna nattklubb, bar och 

restaurang, livescen, bowling, gokart samt simulatorgolf.  

 

Simulatorgolfen var en aktivitet som var med från starten men lades sedan ner för att 

skapa utrymme för ett tredje dansgolv till nattklubben. 

 

Nöjesfabriken är Sveriges tredje största nattklubb med tre dansgolv. De består av olika 

teman så som schlager, rock och modernt. Varje lördag spelar också ett liveband på något 

av scenerna. Nattklubben har öppet varje lördag och i vissa fall även på fredagar. 

Kapaciteten är max 2500 gäster, med ett snitt på 1700 gäster på en kväll.  

 

Bar- och restaurangavdelningen är en lunchrestaurang med i snitt 200 gäster varje vardag. 

Under kvällstid serveras temabufféer som följer årstiderna.  

 
Sedan starten har både världsartister och nationella stjärnor uppträtt live på 

Nöjesfabrikens olika livescener. År 2005 fick Nöjesfabriken, som första nattklubb 

någonsin, utmärkelsen STIM-gitarren för bra arbete för den svenska livescenen. 

 

Bowling är även en aktivitet som Nöjesfabriken har haft sedan starten. Bowlingen består 

av 16 banor och fungerar därmed som en nationell tävlingsplats. Våren 2008 arrangerades 

bowling-SM i tre månader. Tre olika bowlingklubbar har Nöjesfabriken som hemmabana. 

 

Nöjesfabriken har skapat två permanenta konferensrum sedan starten av Nöjesfabriken 

och nattklubbslokalerna är på flera sätt anpassade för konferensverksamhet som används 

av olika företag och mässor. 
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I december år 2008 så byggdes gokartbanan om till ett lekland. Ytan för leklandet är på 

närmare 1600 kvm. Leklandet har idag 12 anställda i form av att det är 1,5 personer i 

tjänst under vardagar samt 3 personer i tjänst under helgerna. Nöjesfabrikens lekland har 

gratis inträde för den vuxna ansvariga men måste betala inträde för det medföljande 

barnet mellan 1 till 18 år. De tar även inträde för olika företagsarrangemang och 

femkamper. För barnen finns det olika aktiviteter i form av klätterställning, bollhav, 

rutschkanor, drop slide, studsmattor, kryptub, bollkanonsborgen, bilbana, linbana och 

bollplan. Nöjesfabriken har ett register över rektorer i Karlstad kommun som de skickar 

erbjudanden till kontinuerligt. I de här erbjudandena så innefattar ett av förslagen 

mängdrabatt för klasserna, och ett annat av förslagen är paketpris för mat och dricka 

inkluderat i priset. Barnkalas är ett annat koncept som leklandet satsar på. Fyra kalasrum 

med olika teman finns att tillgå och utöver det finns också tre olika menyer att välja bland. 

För de minsta barnen finns en avskild babyhörna att leka i. En avdelning för barn under 

ett år och en avdelning för barn mellan ett och tre år. Det finns även tillgång till 

omklädningsrum vid behov. För de som kommer utifrån och vill besöka leklandet mer än 

en dag finns avtal mellan Nöjesfabriken och ett antal hotell i Karlstad kommun för 

övernattning.  

 

Som ett komplement till leklandet finns ett café där det finns tillgång till trådlöst Internet, 

tidningar samt lättare utbud av varmrätter och fika. Det går även att beställa färdiga 

varmrätter direkt från restaurangavdelningen.  

2. Affärsidé 

Nöjesfabriken har sedan starten inte haft några klara visioner och strategier utan har mer 

gått efter konceptet ”Ett nöjescenter för alla åldrar”. De olika upplevelserna som 

Nöjesfabriken erbjuder är nattklubb, bar och restaurang, livescen, bowling, konferens och 

lekland. Det som gör Nöjesfabriken unik är att de har en stor bredd av utbud.  
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3. Problemformulering 

Nöjesfabrikens lekland har trots allt bara funnits ett år och nu börjar företaget få 

erfarenhet av den nyinriktade avdelningen. Under helgerna har leklandet bra med antal 

besökare men ett av problemen är det svaga besökarantalet under vardagarna. 

Hur ska antalet besökare på vardagarna öka?  

Leklandet har även problem att upprätthålla en jämn fördelning över de olika säsongerna.  

Hur kan man få en jämnare fördelning av besökarantalet över säsongerna? 

Ett annat problem är det låga besökarantalet på leklandet ifrån förskolor, skolor, 

föreningar och företag. 

Isåfall hur kan besökarantalet från förskolor, skolor, föreningar samt företag bli högre? 

Ett annat problem är leklandets café som säljer för dåligt med varmrätter och som bör 

förbättras för att öka sin försäljning ytterligare.  

Hur ska caféet kunna öka sin försäljning och då framför allt fler varmrätter? 

4. Syfte  

I uppsatsen jobbar vi för att hjälpa Nöjesfabrikens lekland med deras problem och utifrån 

det komma fram till slutsatser och rekommendationer som företaget kan ha nytta av. 

Eftersom de största problemen var för få besökare på vardagarna samt för låg försäljning 

i caféet så blir syftet alltså att tillfredställa Nöjesfabrikens lekland genom att få dit fler 

besökare och öka försäljningen i caféet.  

5. Avgränsningar 

En avgränsning vi gör är att vi endast analyserar företag som erbjuder nöjesaktiviteter för 

barn. Det geografiska område vi har valt att jämföra när det gäller konkurrenter till 

Nöjesfabrikens lekland, sträcker sig mestadels inom Värmland med ett undantag. 

Aktiviteterna som ses som konkurrenter delas upp i direkta samt indirekta konkurrenter. 

De direkta är de konkurrenter som består av någon form av lekland precis som 

Nöjesfabriken och dessa sträcker sig till ett större område eftersom samma sorts 

upplevelse erbjuds. De indirekta konkurrenterna däremot sträcker sig inom ett något 

mindre område och anledningen till detta är att det finns många indirekta konkurrenter 

om området blir allt för stort. Exempel på detta är Sunne vattenland.   
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6. Metod 

Det började med att representanter ifrån Nöjesfabriken besökte universitetet för att 

informera om att de var intresserade av hjälp för att förbättra Nöjesfabriken. Vi ansåg att 

detta var ett område som kunde passa oss med tanke på att vi gick kursen Marketing 

strategies. Efter några dagar tog vi kontakt med nöjes- och marknadschefen Mikael 

Elford1 för att få ytterligare information om de olika avdelningarna. Leklandet var mindre 

än ett år gammalt och inga föregående rapporter hade gjorts så därför fanns det hög 

potential. Vi tog på oss ansvaret att göra rapporten och vi bokade genast ett möte med 

Mikael och dit tog vi med frågor som vi hade förberett. Vi fick svar på frågorna och 

framförallt fick reda på deras mål, vilket helt enkelt var att tjäna pengar och inga visioner 

fanns direkt för hur det skulle gå till. Vid samma besök fick vi träffa Linda Westerlund2 

som är ansvarig för leklandet och hon fick också svara på frågorna. Frågeformuläret finns 

med i bilagorna i slutet. Utifrån denna information började vi formulera ett syfte och 

skissa på en enkät.  

 

6.1 Undersökningsmetod 

6.1.1 Kvantitativ metod 

De kvantitativa frågorna registreras av mestadels siffror och fokuserar på mängd, antal 

och frekvens som kan bearbetas statistiskt. Det huvudsakliga skälet med kvantitativ data 

är att framhäva sambandet som kan uppstå mellan olika variabler. (Christensen et al. 2001) 

Denna metod i oss av använde  eftersom vi i enkäten bland annat hade med The 

Fishbein´s Analysis Model, där resultaten mättes med en graderande skala. Denna modell 

hittas i teorikapitlet. 

 

6.1.2 Kvalitativ metod 

Frågor från enkätundersökningar är av kvalitativ karaktär och utgörs mest av ord och text. 

Här är helheten av sammanhanget viktigt. (Christensen et al. 2001) Vi använde oss även 

av den kvalitativa metoden och anledningen till det var att vi ställde några frågor i 

                                                 
1
 Mikael Elford Nöjes- och marknadschef Nöjesfabriken, intervju den 5 november 2009. 

2
 Linda Westerlund Leklandsansvarig Nöjesfabriken, intervju den 5 november 2009. 
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enkätundersökningen där respondenterna fick uttrycka sig i skriftligt format. Denna 

information använde vi bland annat för SWOT-analysen, vilken redovisas i teorikapitlet. 

 

6.2 Datainsamling 

Efter att enkätundersökningen var gjord så började vi använda oss utav modeller ifrån 

våra tidigare kurser och den senaste kursen Marketing strategies, där vi valde ut de som vi 

tyckte passade bäst utifrån vår problemformulering och som kunde ge bra lösningar på de 

frågorna. När detta var klart började vi arbeta på empiridelen där vi utgick ifrån vår 

undersökning som vi tidigare genomfört. Därefter började vi analysera materialet utifrån 

modellerna som tidigare gjorts, för att sedan kunna dra slutsatser och rekommendationer.  

 

6.2.1 Sekundärdata och primärdata 

Sekundärdata är information som redan finns insamlad i något tidigare sammanhang. Det 

kan vara tidigare undersökningar eller befintlig statistik. (Lekvall & Wahlbin 1993) Vid 

marknadsundersökningar fattas ofta vissa underlag för att få en helhet och det kan därför 

behövas samla in mer information. Detta kallas primärdata. Genom primärdata kan 

exempelvis demografiska, sociala och ekonomiska karaktäristika såsom yrke, ålder, kön, 

inkomst och socialklass efterfrågas. Med denna information kan vissa skillnader i 

uppfattning fås fram beroende på de olika demografiska variablerna. Det demografiska 

datat kan även användas till att segmentera marknaden. För att kunna hjälpa företag att nå 

ut till specifika målgrupper är det vanligt att fråga om personers livsstil. (Christensen et al. 

2001) 

 

6.2.2 Vald metod 

Eftersom vi inte har använt oss av tidigare undersökningar på Nöjesfabrikens lekland och 

inte haft tillgång till besökarstatistik, försäljningssiffror och så vidare så har vi endast 

använt oss av primärdata.  
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6.2.3 Urval 

Vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval och förutom detta urval så finns också 

sannolikhetsurval. Det som skiljer dessa två är att i icke-sannolikhetsurvalet har alla i 

populationen inte samma chans att komma med i urvalet. Detta kan leda till att resultatet 

av undersökningen kan visa en något missvisande bild. (Christensen et al. 2001) 

 

Inom icke-sannolikhetsurval finns en underkategori som heter påstana urval. Eftersom vi 

genomförde vår enkätundersökning inne på Nöjesfabrikens lekland, så stämde detta urval 

överens med påstana urval eftersom detta urval innebär att undersökaren placerar sig 

någonstans där personer som är intressanta befinner sig. Vi behövde därför inte någon 

speciell kategori av människor, utan vi frågade besökare som fanns på plats. Fördelen med 

denna teknik är att den är snabb och enkel att använda. (Christensen et al. 2001) 

 

6.2.4 Intervjuer 

Vi talade med den leklandsansvariga Linda Westerlund om när vi skulle komma och 

utföra enkätundersökningen. Hon rekommenderade lördagar och söndagar för då var det 

mest kunder i leklandet. Vi tog därför beslutet att besöka leklandet en lördag den 28 

november 2009. Linda rekommenderade att vi skulle vara där och undersöka vid kl 13.00 

för då brukade de första kunderna gå hem och därför vara redo att svara på enkäten. 

Linda hade i sin tur lagt fram ett erbjudande som vi kunde locka med för att göra fler 

kunder intresserade av att svara på enkätundersökningen. Erbjudandet var att om man 

ställde upp och svarade på enkätundersökningen så fick de medverkande vara med i ett 

litet lotteri och i potten låg ett obestämt antal gratis entrébiljetter till leklandet. När 

klockan närmade sig 16.00 så var de sextio enkäterna färdiga och vår enkätundersökning 

var slutförd. 

 

6.3 Käll- och metodkritik 

6.3.2 Validitet  

Valitiditet har att göra med hur mätmetoden man använder sig av verkligen mäter en 

egenskap man avser att mäta. Ifall respondenten svarar på ett sätt som utifrån ett annat 
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perspektiv än vad som är tänkt så betyder det att denna metod har låg validitet. Det som 

är svårt med att mäta validiteten är att man inte med säkerhet kan bestämma om en 

mätmetod är valid eller inte. För att göra det så skulle man behöva ha en annan mätmetod 

som man vet ger korrekta värden men isåfall så skulle man lika gärna kunna använda den 

metoden. (Lekvall & Wahlbin 1993) 

 

6.3.3 Reliabilitet 

Den andra aspekten när det gäller hur säker en mätning är har att göra med mätmetodens 

förmåga att motstå att slumpen avgör för mycket. Om man t.ex. har ett ”korrekt” värde 

på mätvariabeln som hela tiden är konstant vet man att mätmetoden har hög reliabilitet 

ifall en upprepande mätning på samma person ger samma eller nästan samma mätvärden 

som det ”korrekta” värdet har. Om resultaten däremot ger väldigt varierande värden så 

säger man att reliabiliteten är låg. (Lekvall & Wahlbin 1993) 

 

6.3.4 Validiteten och reliabiliteten för vår enkätundersökning 

Validiteten på vår undersökning anser vi är hög, eftersom vi gjorde valet att låta besökare 

på leklandet svara på enkäterna. Dessa har då en egen uppfattning av olika faktorer och 

kan därmed ge oss korrekta svar. Hade vi istället frågat folk ute på stan hade vissa kanske 

inte ens haft kännedom om att leklandet på Nöjesfabriken fanns och vi hade inte fått svar 

som kunnat hjälpa oss att dra slutsatser. Reliabiliteten anses som säker med tanke på att 

respondenterna har fått chansen till att vinna ett inträde i utbyte mot att svara på frågorna. 

Detta gör att dessa gör en större ansträngning för att fylla i de svarsalternativ som 

stämmer överens med deras personliga åsikter istället för att bara kryssa i något för att bli 

klar snabbt. Dock har vissa av respondenterna valt att svara blankt på några av frågorna 

med svarsalternativ. Det är även vissa som valt att inte nämna hur leklandet kan utvecklas 

och förbättras. 
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7. Teori 

 

Några problemen utifrån syftet och problemformuleringen är att öka besökarantalet på vardagarna, 

behålla besökarna på helgerna, få en jämnare fördelning av besökare över säsongerna, få en högre 

försäljning i caféet samt att nå ut till fler skolor, förskolor, organisationer och företag. Därför har vi valt 

ett antal modeller och teorier som ska lägga grunden för det vi vill komma fram till. De modeller vi valt 

är SWOT-analys, The Fishbein´s Analysis Model, Marketing Communication Mix och Decision-

making Model. Nedan beskrivs dessa och vi ger argument till varför vi valt just dessa modeller. 

 

7.1 SWOT-analys 

Denna modell är vald eftersom Nöjesfabrikens lekland kan ha nytta av att få reda på vad 

besökarna anser är deras styrkor och svagheter. De kan då ta till vara på styrkorna och 

förbättra svagheterna och se det som möjligheter istället. Om detta kan utvecklas på något 

sätt så kan detta eventuellt leda till fler besökare på leklandet och därmed kan det ge en 

högre omsättning.  

 

 

Styrkor Svagheter 

Möjligheter Hot 

 
Källa: (Jobber 2004 s. 44) 

 

SWOT-analysen är framtagen för att ta fram och utvärdera företagets strategiska position 

genom att analysera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Interna styrkor och svagheter 
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kan sammanfattas som att de är relaterade till de externa möjligheterna och hoten. De 

interna delarna såsom styrkor och svagheter kan kontrolleras av företaget medan de 

externa delarna såsom hot och möjligheter går inte att styra genom företaget. När man 

utvärderar styrkor och svagheter ska endast det som värderas för kunderna tas med i 

analysen. När SWOT-analysen är klar så kan företaget lättare veta hur de kan vända 

svagheter till styrkor och hot till möjligheter. (Jobber 2004)  

 

7.2 The Fishbein Analysis Model 

Denna modell ger Nöjesfabrikens lekland en översikt av hur vissa kriterier på leklandet 

uppfattas som bra och vissa som uppfattas som mindre bra. På så sätt kan förbättringar 

göras inom vissa områden där det behövs.  

 

En av nyckelegenskaperna med Fishbein's teori är utvärderingen av framträdande attribut 

som avgör den totala attityden om den slutliga tjänsten eller produkten. I Fishbein's 

multiattributmodell så är den sammanlagda attityden mot en tjänst eller produkt avgörs av 

två faktorer: Styrkan av de framträdande egenskaperna hos en produkt eller tjänst och 

utvärderingen av egenskaperna hos produkten eller tjänsten. Formeln för detta ser ut som 

följande: 

      n 

A0=∑biei  

    i=1 

A0=attityd mot tjänst eller produkt 

bi=styrkan av de framträdande attributet i hos tjänsten eller produkten 

ei=utvärdering av attributet i 

n=antal framträdande övertygelser angående produkten eller tjänsten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: (Peter et al. 1999 s.123) 

A0 

Café 

Geografiskt 
läge 

b1 

Pris 

b2 

b3 

e1 

e3 

e2 
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7.3 Marketing Communication Mix 

Genom Marketing Communication Mix ser Nöjesfabrikens lekland vilken sorts marknadsföring som är 

den bästa för dem för att nå ut till de kundgrupper som de ser som potentiella och vilka kundgrupper de 

når ut till just nu. Dessutom får de också vetskap om hur de når ut till kunderna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Källa: (Fill 2006 s.15) 

 

The Marketing Communication Mix består av några olika verktyg som kan bli använda i 

olika kombinationer och med olika nivåer av ansträngning för att kunna kommunicera 

med målgruppen. Förutom de verktygen så finns det media där 

marknadskommunikationen förmedlas. Verktygen och media är olika och ska inte blandas 

ihop med varandra då de har olika egenskaper och försöker uppnå olika mål. Det finns 

fem olika kommunikationsverktyg i denna modellen och dessa är public relations, 

personal selling, advertising, sales promotion och direct marketing. (Fill 2006)  

7.3.1 Advertising 

Reklam vänder sig till den stora massan och är väldigt opersonlig. Reklam kräver högt 

engagemang av design och leveranssätt. Effekten av reklam är väldigt svår att mäta och 
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lider av låg trovärdighet. Fördelen med reklam är att det är möjligt att kommunicera med 

både stora grupper eller med mer specialiserade segment. Det krävs stora kostnader, men 

eftersom reklamen når ut till många människor så leder det till att kostnaden per person 

ändå blir den lägsta om man jämför reklam med det andra verktygen. Exempel på detta är 

tv, radio och affischer. (Fill 2006)  

 

7.3.2 Sales promotion 

Säljfrämjande omfattar flera olika tekniker när det gäller att marknadsföra sig och detta 

görs genom att öka ett värde på en befintlig produkt. Målsättningen med detta är att öka 

försäljningen och samla marknadsinformation. Liksom reklam är detta verktyg också 

opersonligt men har en större kapacitet att nå ut till mindre målgrupper. Några exempel är 

”köp två betala för en” eller ”köp den här, få en väska på köpet”. (Fill 2006)  

 

7.3.3 Personal selling 

Personlig försäljning är det mest traditionella verktyget och innehåller face-to-face, alltså 

en aktiv dialog mellan minst två parter för att informera, övertala och påminna kunderna 

om att agera. Direkt feedback är här ständigt möjlig och kostnaderna är normalt väldigt 

höga vid personlig kommunikation. Exempel på detta är bilförsäljare när du ska köpa bil. 

(Fill 2006)  

 

7.3.4 Public relations 

Trovärdigheten av omvärldsrelationer är mycket hög eftersom publiciteten sker genom 

opartisk media såsom  tidningar och nyhetsprogram. Eftersom det är tredje part som 

informerar något så får detta en positiv inverkan genom att målgrupper får en mycket 

högre effekt. (Fill 2006)  

 

7.3.5 Direct marketing 

Vid direkt marknadsföring övergår fokus från att inrikta sig på stora grupper till att istället 

satsa på personlig kommunikation. Direkt marknadsföring försöker nå individuella kunder 
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med budskapet av att leverera ett personligt meddelande och bygga ett förhållande med 

dem som grundar sig på responsen av den direkta marknadsföringen. Exempel på detta är 

direkt mail och personliga brev.  (Fill 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: (Fill 2006 s.20) 

 

Av alla verktyg i Marketing Communication Mix så har dessa olika kapacitet att 

kommunicera och uppnå diverse mål. Modellen visar hur effektiv de olika verktygen är 

när det gäller att uppmana till ett köp i jämförelse med hur det väcker medvetenhet hos 

kunden. (Fill 2006)  

 

De fem verktygen i Marketing Communication Mix kompletteras med en  effektiv form 

av marknadskommunikation, nämligen ”mun-till-mun” kommunikation. Det är en av de 

mest kraftfulla verktygen eftersom personliga rekommendationer har störst inverkan på 

potentiella kunder. (Fill 2006)  
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7.4 Decision-making Modell 

Detta är en modell som är vald eftersom en inblick ges av vilka konkurrenterna är till 

Nöjesfabrikens lekland och vilken potential dessa har till att konkurrera med leklandet. 

Alla dessa steg i Decision-making Model har vi dessutom kunnat koppla samman med 

frågorna i enkätundersökningen, vilket gjorde modellen passande.  

 

7.4.1 Problemformulering 

Problem uppstår när det är en skillnad mellan den nuvarande situation och den önskade 

situationen. Det här kan även skapas utifrån att marknadsföring kan framkalla ett nytt 

behov hos en individ. (Peter et al. 1999) 

 

7.4.2 Informationssökning 

Efter att ett problem blivit identifierat så kommer den eventuellt blivande köparen behöva 

leta efter ytterligare information om tjänsten eller produkten. Detta kan göras på två olika 

sätt nämligen genom antingen intern eller extern  informationssökning. Intern 

informationssökning görs genom att plocka fram sina egna erfaranheter och kunskaper 

för att nå fram till ett beslut medan extern informationssökning innebär att kunden söker 

externt genom andra källor för att få fram den information som behövs. (Peter et al. 

1999) 

 

7.4.3 Utvärdering av alternativ 

Potentiella lösningar måste bli utvärderade för att det rätta valet ska kunna genomföras. 

När man utvärderar olika lösningar så kan detta göras både objektivt och subjektivt. (Peter 

et al. 1999) 

 

7.4.4 Inköpsbeslut  

När man har utvärderat alla potentiella lösningar måste köparen ta ett beslut angående om 

att köp ska genomföras eller inte. (Peter et al. 1999) 
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7.4.5 Efterköpsbeteende 

Det är en viktig del i beslutsprocessen att utvärdera hur ens erfarenhet angående 

produkten eller tjänsten är efter att köpet genomförts. Återkopplingen hjälper företaget 

att utveckla produkter och tjänster på lång sikt. (Peter et al. 1999) 

 

7.5 Sammanfattning 

Vi har valt att använda alla dessa fyra modeller i senare analyskapitel eftersom vi kan få ut 

relevanta resultat utifrån syftet och problemformuleringen. SWOT-analysen använde vi 

oss av eftersom vi lätt kan se svagheter och styrkor för Nöjesfabrikens lekland. The 

Fishbein´s Analysis Model är användbar eftersom vi kan jämföra besökarnas 

förväntningar på leklandet med hur betyget blev efter besöket. Marketing Communication 

Mix visar vilken sorts marknadsföring Nöjesfabrikens lekland använder sig av nu samt 

vilken marknadsföring de skulle kunna använda sig av för att nå ut till målgrupper som är 

potentiella grupper för leklandet. Decision-making Model visar vad konkurrenterna har 

för potential samt hur besökarna grundar sina beslut när de väljer en upplevelse.   
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8. Empiri 

För att kunna få en så bra bild som möjligt av vår enkätundersökning har vi valt att inrikta 

oss på den ansvariga vuxna för barnet eftersom den mesta marknadsföringen är riktad 

mot de vuxna. Antalet respondenter i enkätundersökningen uppgick till 60 personer och 

svaren förklaras nedan och datat kan hittas i bilagorna.  

 

1. Enligt vår enkätundersökning så var 60 procent av de ansvariga på leklandet kvinnor 

och resterande 40 procent är män, vilket visar att det är en majoritet av alla besökare som 

är kvinnor.  

 

2. Majoriteten av leklandets besökare var mellan åldern 36-45 år med 51 procent och 

mellan åldern 29-35 var den näst största åldersgruppen med 30 procent. De resterande 19 

procent var proportionellt fördelat på de övriga åldersgrupperna 18-23år, 24-28, 46-55 

och över 55 år.  

 

3. Sysselsättningen bland respondenterna uppgick till att majoriteten på 86 procent jobbar 

och resterande grupper i storleksordning blev 7 procent arbetslösa, 5 procent studerande 

och 2 procent pensionärer. 

 

4. På frågan om vilken som var respondenternas hemort så svarade majoriteten som 

uppgick till 52 procent att de kom ifrån Karlstad. Den näst största gruppen besökare 

angav att de kom från Sunne och denna grupp uppgick till 8 procent. Grums var den 

tredje största orten som besökarna kom ifrån med 7 procent och därefter kom Arvika, 

Kristinehamn och Hagfors med vardera 5 procent. Besökare på leklandet som uppgav att 

de kom ifrån Skoghall och Kil uppgick till 3 procent vardera. Filipstad, Karlskoga, Säffle, 

Falkenberg, Uddevalla, Edsvalla och Hammarö delar proportionerligt på resterande 12 

procent.  

 

5. Kännedomen om Nöjesfabrikens lekland fick flest reda på tack vare bekanta som 

uppgick till 48 procent. Det näst vanligaste sättet att få kännedom om leklandet var 

genom tidningar som uppgick till 23 procent. Internet skapade kännedom för 5 procent 

av de besökande och kännedomen genom affischer uppgick till 3 procent. Enligt enkäten 
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fick vissa respondenter vetskap om leklandet via två källor. Den ena gruppen som svarade 

med två olika källor och hade fått kännedom om leklandet via Internet, bekanta och 

tidningar uppgick till 12 procent. Den andra resterande gruppen uppgick till 5 procent 

och bestod av respondenter som hade svarat att de fick kännedom genom affischer, 

tidningar, bekant och Internet. En annan grupp som uppstod utifrån respondenternas 

svar var svaret ”övrigt” som uppgick till 3 procent. Här uppgavs ingen förklaring 

angående vilken källa de fått kännedom genom.   

 

6. Av kunderna på leklandet var det ingen som besökte leklandet en gång i veckan. 

Däremot var det 7 procent av besökarna som kom dit två gånger i månaden och 18 

procent som besökte leklandet en gång i månaden. Majoriteten av alla gjorde ett besök per 

halvår och denna grupp uppgick till 52 procent. De som besökte leklandet en gång per år 

uppgick till 23 procent. Till denna kategori tillhör även besökare som var 

förstagångsbesökare.  

 

7. Den största andelen av initiativtagare till besöket på leklandet var kategorin förälder 

samt mor- farförälder med 70 procent. Den näst största andelen var att barnet hade tagit 

initiativet till besöket. Denna kategori stod för 28 procent. Barnvakten var det tredje 

alternativet och denna kategori uppgick till 2 procent. Det var ingen som svarade att de 

hade tagit initiativet utifrån att de kom från en förening, skola eller dagis. 

 

Svarsalternativ för fråga 8 var rangordnade på en skala 1-5 och detta är deras betydelse: 

 

Väldigt viktigt 5 

Viktigt  4 

Ganska viktigt 3 

Inte så viktigt 2 

Inte alls viktigt 1 

 

8.1 När frågan om vilka kriterier som var viktiga före besöket så svarade 10 procent att de 

inte tyckte caféet var så viktigt. De som tyckte att caféet var ganska viktigt uppgick till 34 

procent. Den grupp som tyckte caféet var viktigt före besöket uppgick till 37 procent och 
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var också majoriteten när det gällde caféet. De som tyckte att caféet var mycket viktigt 

uppgick 19 procent. Det var 2 procent av respondenterna som valde att inte svara på 

frågan.  

 

8.2 När det gällde det geografiska läget för Nöjesfabrikens lekland innan besöket så 

svarade 3 procent att det inte hade någon betydelse alls och 22 procent svarade att det 

hade väldigt liten betydelse. I gruppen där besökarna tyckte att det geografiska läget var 

viktigt innan besöket så uppgick procentsatsen till 34 procent. Av de besökare som tyckte 

läget var väldigt viktigt uppgick till 22 procent och de som svarade att det geografiska 

läget var mycket viktigt uppgick till 19 procent.  

 

8.3 Inga respondenter hade låga eller väldigt låga förväntningar när det gällde 

lekattraktionerna på leklandet innan besöket. De svarande som tyckte att leklandets 

lekattraktioner var viktiga uppgick till 4 procent medan 19 procent tyckte att 

lekattraktionerna var ganska viktiga innan besöket. De som tyckte att attraktionerna var 

väldigt viktiga uppgick till en majoritet med 77 procent.  

 

8.4 När det gällde personal på leklandsavdelningen så tyckte 5 procent att personalen inte 

alls var viktig och 6 procent tyckte personalen var ganska oviktigt. Av de svarande tyckte 

37 procent att personalen hade en ganska viktig roll. Den gruppen som tyckte att 

personalen var viktig innan besöket uppgick till 26 procent och de som tyckte att 

personalen var mycket viktig uppgick även den till 26 procent.  

 

8.5 Förväntningarna på priset på leklandet innan besöket var att 3 procent svarade att de 

hade väldigt låga förväntningar på priset samt att 9 procent ansåg att de hade relativt låga 

förväntningar på priset innan besöket. Av de svarande som tyckte att priset var ganska 

viktigt uppgick till 32 procent. Respondenter som svarade att de tyckte priset var viktigt 

uppgick till 35 procent och de som svarade att priset var mycket viktigt på leklandet 

uppgick till 21 procent.  
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8.6 Inga av respondenterna svarade att säkerheten inte var viktig innan de gjorde besöket. 

En liten grupp på 2 procent tyckte däremot att säkerheten var relativt oviktig. Av de 

svarande tyckte 8 procent att säkerheten var ganska viktig medan 21 procent tyckte att 

säkerheten på leklandet var viktig. Majoriteten tyckte att säkerheten var mycket viktig 

innan de gjorde besöket. Denna del uppgick till 69 procent.  

 

8.7 Som ett övrigt svarsalternativ fick respondenterna fylla i om de hade någon egen 

synpunkt på något. Som första förslag fick vi hur hygienen förväntades vara på leklandet 

innan besöket. Denna person tyckte det var viktigt med hur hygienen var inne på 

leklandet. Miljön var ett annat förslag och denna respondent tyckte att detta var väldigt 

viktigt innan besöket. Ännu ett eget förslag var hur öppettiderna var på leklandet och 

personen i fråga tyckte att dessa var viktiga innan besöket. Ljudnivån var ett fjärde förslag 

och här tyckte personen att förväntan var mycket hög på hur ljudnivån skulle vara på 

leklandet innan besöket. Ett sista förslag var att det förväntades ett större lekområde för 

mindre barn i åldrarna två till fyra år. Detta var mycket viktigt för respondenten.  

 

Svarsalternativ för fråga 9 var rangordnade på en skala 1-5 och detta är deras betydelse: 

 

Väldigt bra  5 

Ganska bra  4 

Godkänt  3 

Ganska dåligt 2 

Väldigt dåligt 1 

 

9.1 Nästa fråga handlar om hur väl kriterierna ifrån föregående fråga uppfylldes i 

leklandet. Av respondenterna så var det 2 procent som tyckte caféet upplevdes väldigt 

dåligt och 10 procent tyckte det var ganska dåligt. Respondenterna som tyckte caféet 

upplevdes godkänt var 23 procent och majoriteten på 33 procent upplevde caféet som 

ganska bra och 32 procent tyckte att upplevelsen av caféet var väldigt bra.  

 

9.2 Frågan om hur det geografiska läget upplevdes så svarade 25 procent att det var 

godkänt och 35 procent tyckte det upplevdes som ganska bra. Majoriteten på 40 procent 
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av respondenterna tyckte att det geografiska läget uppfattades väldigt bra. Det var ingen 

som tyckte det var under godkänt. 

 

9.3 Resultaten på frågan om upplevelsen av lekattraktionerna blev att respondenterna 

tyckte att 7 procent svarade godkänt. Respondenterna som svarade att upplevelsen av 

lekattraktionerna var ganska bra uppgick till 28 procent och de som tyckte det var väldigt 

bra uppgick till 65 procent. 

 

9.4 Angående frågan om personal så tyckte 5 procent att personalen uppfattades ganska 

dålig. De som tyckte att personalen upplevdes godkänt uppgick till 36 procent och de som 

upplevde dem som ganska bra var 39 procent. Av de svarande så ansåg 20 procent att 

personalen upplevdes som väldigt bra. 

 

9.5 Frågan om hur priset upplevdes svarade 3 procent att priset var väldigt dåligt och 9 

procent tyckte att det upplevdes ganska dåligt. Majoriteten på 56 procent upplevde priset 

som godkänt. De som tyckte att priset var ganska bra uppgick till 24 procent och de som 

tyckte det var väldigt bra uppgick till 8 procent.  

 

9.6 Resultaten av svaren på frågan om hur säkerheten upplevdes så tyckte 12 procent att 

den upplevdes som godkänd. De som tyckte den uppfattades som ganska bra uppgick till 

30 procent och de som tyckte den uppfattades som väldigt bra uppgick till 58 procent. 

 

9.7 På ”annat” så får vi inget svar på hur hygienen upplevdes. Svaret på hur miljön 

resulterade i väldigt bra med motiveringen att det var lugnt och att det fanns regler. 

Öppettiderna fick svaret väldigt bra. Ljudnivån hade respondenten svarat att den var 

ganska bra. Leklandet för småbarnen upplevdes som ganska bra.   

 

10.1 På frågan om hur de vuxna upplevde den totala upplevelsen så blev resultatet att 2 

procent tyckte att den var ganska dålig. De som tyckte det var en godkänd upplevelse 

uppgick till 10 procent och de som tyckte det var en ganska bra upplevelse var 60 procent. 

De vuxna som tyckte att den totala upplevelsen var väldigt bra uppgick till 28 procent.  
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10.2 Svaren på frågan om hur nöjda är barnen med den totala upplevelsen så svarade 3 

procent att den var godkänd. De ganska nöjda var 19 procent av de svarande och 76 

procent var väldigt nöjda.  

 

10.3 På följdfrågan som handlar om att respondenterna ska skapa argument för betyget i 

frågan om kundnöjdheten så blev det följande svar. Utifrån enkätundersökningen valde vi 

att nämna alla positiva och negativa svar ifrån respondenterna så detta är anledningen till 

att vissa svarsalternativ finns med två gånger.  

 

Positivt 

Rent och fräscht 

Fokus på barnen(3-12år) 

Bra med aktiviteter för de äldre barnen 

Bra för vuxna(fika, tidningar, Internet) 

Barnen sköter sig själva 

Lekattraktioner som uppfyller alla behov 

Barnen sköter sig själva 

Bra personal, bra service 

Kul för barn och vuxen, bra bemötande, bra lekattraktioner 

Barnkalas med olika teman 

Femkamper och företagsarrangemang 

Tillgång till restaurangmat 

Geografiska läget 

 

Negativt 

För liten meny, för få mackor 

Ingen syskonrabatt 

För höga priser i caféet 

Ingen tv skärm i caféet 

För lite aktiviteter för de yngre barnen 

För litet utbud av maten 

Oengagerad personal, följer inte upp egna säkerhetsregler 



24 

 

Fokus på att bara tjäna pengar 

Behövs ett rum för barn med handikapp som de kan ta en paus i 

Inga nyttiga alternativ i caféet 

För lite soffor, sitthörnor, sköna stolar 

För dålig städning på toaletten 

Ingen möjlighet att ta med eget fika 

För lite lekattraktioner för 12+år 

Inga fönster i temarummen med utsikt över leklandet 

Inga utmaningar för föräldrarna 

Saknar märksystem från Ikea mellan vuxen och barn 

Mer aktiviteter för mindre barn 

Ingen kaffe inbäddat i priset 

Lite kyligt 

 

11. Den sista frågan löd ”Hur skulle leklandsavdelningen på nöjesfabriken förbättras?” 

Mer parkering 

Byta attraktioner ibland 

En hörna man ska kunna lägga sig och kolla på filmvisningar 

Fler och bättre åkattraktioner för de yngre 

Åtgärda ljudnivån 

Förbättra caféet(mysigare) 

Åldersgränsen(system för de äldre barnen) 

Något mer för de yngre(inte så häftiga, mer mjuka) 

Tydligare färgsystem för åldersgränser, (ej läskunniga) 

Personal ute bland aktiviteterna  

Ljudisolerat café 

Skulle vara billigare 

Ta bort avgiften för varje öppning av förvaringsskåpet 

Utbilda personalen 

Lite billigare 

Större yta med mer spridd lekavdelning 

Små förvarings skåp inne i hallen 
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Café för allergiker, diabetiker(litet utbud) 

Kalla golv, engångstofflor mot en billig peng 

En stor översiktstavla över de olika lekplanerna 

Större lekdel för de allra minsta 

Servera bättre barnmat ifrån restaurangen 

Sommaraktiviteter 

Mer barnaktiviteter för de yngre 

Mera soffor och tofflor att låna 

Vill ha tystare rum(glasvägg) 

Vill kunna köpa tomma vattenflaskor 
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8. Analys 

Vår analysdel redogör för sammankopplingen mellan de använda teorierna och svaren i 

enkätundersökningen.  

8.1 SWOT-analysen 

Utifrån enkätundersökningen har vi kunnat utvinna styrkor, svagheter samt möjligheter som leklandet 

på Nöjesfabriken har enligt respondenterna och SWOT-analysen är uppbyggd utifrån två frågor i 

enkätundersökningen. Först fick respondenterna svara på frågan om vad de tyckte va positivt och negativt 

på leklandet, vilket vi har placerat in under styrkor och svagheter. därefter fick de svara på en fråga 

angående förbättringar som kunde göras på leklandet. Det kunde vi placera in under möjligheter. 

Styrkor 
Bra lekattraktioner 
Geografiska läget 

Café 
Restaurangmat 

Trådlöst Internet 
Tillgång till tidningar 

Barnkalas med olika teman 
Företagsarrangemang 

Femkamp 
Rent och fräscht 

Bra personal, bra service 

Svagheter 
Visioner och mål 

Besökande på vardagar 
För få rätter och mackor i caféet 

Inga nyttiga alternativ i caféet 
Ingen syskonrabatt 

Ingen tv i caféet 
För lite aktiviteter för de yngsta barnen 

För lite sittplatser 
Dålig städning på toaletten 

Ingen möjlighet att ta med eget fika 
Saknar märksystem från Ikea mellan vuxen 

och barn 
Lite kyliga golv och temperatur 
Ingen kaffe inkluderat i priset 

Inga utmaningar för föräldrarna 
För hög ljudnivå i caféet 

För lite parkering 
Att 15 åring behöver ansvarig på plats 

Inga alternativ för diabetiker allergiker i caféet 

Möjligheter 
Event 

Säsongsanpassning 
Barnpassning 

Sommaraktiviteter 
Hörna för barnen med filmvisning 
Fler attraktioner för de allra yngsta 

Bättre färgsystem för åldersgränser vid 
attraktionerna 

Förvaringsskåp inne i leklandet 
Engångstofflor p.g.a kallt golv 

Översiktstavla över attraktionern 

Hot 
Konkurrenter 

Hemmaprodukter(stutsmattor) 
Väder 
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Här ovanför kan vi se Nöjesfabrikens leklands styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

Svagheterna är något som kan vändas till styrkor, medans hot är något som kan användas 

för att skapa möjligheter. 

 

8.2 Fishbein's Analysis Model 

Genom att använda sig av Fishbein's modell så fick vi fram vilka egenskaper hos leklandet som var 

viktiga och mindre viktiga hos besökarna före och efter besöket. Sex olika kriterier utväderades av 

kunderna och dessa var caféet, det geografiska läget, lekattraktionerna, personalen, priset och säkerheten.  

 

För att kunna göra en uträkning på detta så fick kunderna genom enkäten svara på två 

frågor, där den första frågan handlade om hur de förväntade sig att de olika kriterierna 

skulle vara på Nöjesfabriken lekland innan besöket. Sedan fick de besvara en fråga där de 

uppgav hur väl leklandet uppnådde dessa förväntningar. Därefter kunde beräkningar 

göras genom en formel och på så sätt få fram om kriterierna försämrats eller förbättrats 

utifrån hur förväntningarna var innan besöket. Beräkningarna gjordes utifrån formeln 

nedanför och för att på ett enkelt sätt visa hur det har gjorts visar vi med caféet som 

exempel. Vi tog först reda på hur många som svarade respektive svarsalternativ och dessa 

fick vi för caféet: 

1=Inte alls viktigt 2 st 

2=Inte så viktigt 4 st 

3=Ganska viktigt 20 st 

4=Viktigt 22 st 

5=Väldigt viktigt 11 st 

 

Det är dessa siffror vi har multiplicerat och sedan lagt ihop för att få en summa, i detta fall 

213. Detta dividerade vi sedan med hur många respondenter som valde att svara på frågan 

och i fallet med caféet var det 59 stycken som svarade på den frågan. Vi fick då fram 

resultatet 3,61 poäng. 

      n 

A0=∑biei  
     i=1 
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A0=attityd mot tjänst eller produkt 

bi=styrkan av de framträdande attributet i hos tjänsten eller produkten 

ei=utvärdering av attributet i 

n=antal framträdande övertygelser angående produkten eller tjänsten 

 

Acafé=∑(1*2)+(2*4)+(3*20)+(4*22)+(5*11)=213/59=3,61 

Ageografiska läget=∑(1*2)+(2*13)+(3*20)+(4*13)+(5*11)=195/59=3,31 

Alekattraktioner=∑(1*0)+(2*0)+(3*2)+(4*11)+(5*46)=280/59=4,75 

Apersonal=∑(1*3)+(2*3)+(3*22)+(4*15)+(5*15)=210/58=3,62 

Apris=∑(1*2)+(2*5)+(3*19)+(4*20)+(5*12)=209/58=3,60 

Asäkerheten=∑(1*0)+(2*1)+(3*5)+(4*12)+(5*40)=265/58=4,57 

 

Vi har sedan räknat fram ett sammanlagt resultat av vad besökarna tyckte om de olika 

kriterierna. Detta gjordes genom att vi adderade de olika resultaten för respektive kriterie 

och på så vis fick vi fram ett helhetsbetyg av vad besökarna förväntade sig innan besöket. 

Vi har sedan gjort en likadan beräkning av helheten efter besöket efter denna beräkning 

eftersom det visar om betyget på leklandet försämras eller förbättras. Betyget av helheten 

innan besöket vart 23,39 av maximalt 30 poäng. Vid de högsta möjliga poängen, alltså 

betyget 5 för respektive kriterie, så kommer den totala poängen 30 infinna sig. 

       

 

 

 
 

                       
3,59 

 

Café 
  

 

      

  
3,27 

 

Geografiskt läge 
 

       Förväntningar på 
 

4,74 
 

Lekattraktioner 
 leklandet av de olika 

     
Aföre=23,39 

delarna före besöket 

 
3,62 

 

Personal 
  

       

  
3,60 

 

Pris 
  

       

  
4,57 

 

Säkerhet 
  

       Resultatet av vad besökarna förväntade sig innan besöket vart att de hade relativt höga 

föräntningar på caféet, vilket kan bero på att när man besöker ett ställe som leklandet så 

förväntas det finnas diverse tilltugg att köpa. Lekattraktionerna och säkerheten i leklandet 
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fick väldigt höga förväntningar på sig och anledningen till det kan vara att den primära 

sysslan för besöket i de flesta fall är för att barnen ska leka och samtidigt var 

säkerhetsaspekten viktig för att barnen ska känna sig trygga. Det geografiska läget, 

personalen samt priset fick ett betyg drygt över medel och då kan vi konstatera att det 

geografiska läget inte är speciellt prioriterat för att göra ett besök. Hur personalen 

uppträder samt vilket pris det är i leklandet har ändå en relativt hög påverkan på 

besökarna.  

       
       
       Beräkningar har gjorts på liknade sätt för denna modell och den enda skillnaden här är att 

siffrorna är baserade på vad besökarna tyckte om leklandets olika delar efter besöket.  

 

Resultatet efter besöket vart att caféet fick ett något högre betyg än vad som förväntats 

och detta kan bero på att de besökare som är på leklandet för första gången kanske inte i 

första hand tänker på att det finns ett café där men efter besöket så får de en betydligt 

bättre uppfattning om caféet. Lekattraktionerna och säkerheten fick ett väldigt högt betyg 

som levde upp till förväntingarna överlag. Det geografiska läget fick ett mycket högre 

betyg än förväntningarna och detta berodde antagligen på att få hade uppmärksammat 

hur bra Nöjesfabrikens lekland egentligen ligger. Personalen levde upp till 

förväntningarna men priset fick en liten förlust mellan förväntning och betyg. Eftersom 

respondenterna hade så höga förväntingar på personalen och de gick i stort sett i 

uppfyllelse kan det betyda att personalen är väldigt trevlig och serviceinriktad. Priset hade 

också hyffsat höga förväntningar som i princip menar på att prissättningen är helt 

acceptabel. Efter besöket så uppgick det totala betyget till 23,99 av 30 möjliga poäng. 
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Geografiskt läge 
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Lekattraktioner 
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       Här nedanför har vi gjort en sammanställning av hur resultaten skiljer sig åt innan och 

efter besöket för besökarna. Den största ökningen mellan förväntan och betyg uppstod 

caféet för där skillnaden låg på hela 0,22 poäng. Den näst största ökningen uppstod för 

det geografiska läget där skillnaden låg på 0,87 poäng. Personalen har den minsta 

ökningen på 0,13 poäng. De förväntningarna som inte blev uppfyllda var priset som sjönk 

med 0,35 poäng och lekattraktionerna med 0,16 poäng och den som sjönk minst var 

säkerheten med 0,11 poäng.  

 

Om vi ser på hur helhetsbedömningen av kriterierna förändrats för besökarna före och 

efter besöket så har betyget stigit från 23,39 till 23,99 poäng. Detta visar att 

Nöjesfabrikens lekland lever upp till de förväntningar som besökarna på leklandet har. 

Det geografiska läget var det som hade den största avvikelsen om man jämförde 

förväntningarna med betyget efter besöket. Nöjesfabriken är alltså mycket bättre placerat 

än vad respondenterna först tror.  

 

Här nedan ser vi två diagram som sammanfattar Fishbein modellen på ett överskådligt 

sätt. Här är det medelvärdena för respektive kriterie som står i fokus före och efter 

besöket.  
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8.3 Decision-making Model 

Denna modell använder vi oss av för att lättare kunna visa vilka som är Nöjesfabrikens leklands 

konkurrenter samt för att se vad besökarna grundar sina beslut på när de väljer en upplevelse. Utifrån 

empirin så kan vi i denna modell använda oss av bland annat fråga fem i enkätundersökningen vilken 

löd ”hur fick du kännedom om Nöjesfabrikens lekland?” och dessutom fråga sju ”vem som tog initiativet 

till att besöka leklandet?”. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: (Fill 2006 s.67) 
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8.4.1 Problemformulering 

Först måste ett behov identifieras av vad kunden vill få ut av upplevelsen och vad som 

eventuellt kan bli problem. För att komma fram till detta så är det bra att beakta vissa 

faktorer och utifrån vad respondenterna svarat i vår enkätundersökning så kan vi genom 

att att titta på Fishbein's Analysis Model att en majoritet i det här fallet anser att för att 

uppfylla behovet  så spelar lekattraktionerna och säkerheten på Nöjesfabrikens lekland in i 

beslutet. 

 

8.4.2 Informationssökning 

När det gäller hur respondenterna först uppmärksammade Nöjesfabrikens lekland så 

förklaras detta av svaren på fråga fem i enkäten. Majoriteten fick sin information om 

nöjesfabrikens lekland genom bekanta och uppgick till 48,3 procent. Näst vanliga 

informationskälla om leklandet var tidningar som uppgick till 23.3 procent. Genom 

affischer, Internet och övrigt uppgick bara till ett fåtal procent. 

 

8.4.3 Utvärdering av alternativ 

Inom utvärderingen av alternativ måste man skilja upplevelserna åt vilket man kan göra 

genom olika dimensioner. Dimensionerna är målgrupp, märkesigenkännande, 

lekattraktioner, geografiskt läge, marknadföringstryck, prisnivå, barnpassning, cafeteria, 

restaurang och upplevelsenivå. Vi har jämfört Nöjesfabrikens lekland med deras direkta 

samt indirekta konkurrenter och gjort utvärderingar av de olika dimensioner utifrån våra 

egna synpunkter och dessa är rangordnade i tre olika mått.  
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Dimensioner Del 1 Nöjesfabrikens  Lekstunden LekoBus 

  lekland3 (Våxnäs)4 (Örebro)5 

        

Målgrupp Stor Liten Mellan 

Brand Identification Hög Låg Mellan 

Lekattraktioner(attraktivitet) Hög Låg Hög 

Geografiskt läge Bra Mellan Bra 

Marknadsföringstryck Mellan Mellan Bra 

Pris nivå Mellan Hög Mellan 

Barnpassning Nej Ja Nej 

Cafeteria Ja Ja Ja 

Restaurang Ja Nej Ja 

Upplevelsenivå  Medium Låg Hög 
 

Dimensioner Del 2 Ikea Badhuset Sunne  Boda borg 

  (Karlstad) (Sundsta)6 Vattenland7 (Karlskoga)8 

          

Målgrupp Liten Stor Stor Mellan 

Brand Identification Hög Låg Hög Mellan 

Lekattraktioner         

(attraktivitet) Låg Låg Hög Hög 

Geografiskt läge Dåligt Bra Mellan Mellan 

Marknadsföringstryck Dåligt Dåligt Bra Mellan 

Pris nivå Låg Låg Mellan Mellan 

Barnpassning Ja Nej Nej Nej 

Cafeteria Ja Ja Ja Ja 

Restaurang Ja Nej Ja Ja 

Upplevelsenivå  Låg Låg Hög Hög 
 

8.4.4 Inköpsbeslut 

Inköpsbeslutet görs på olika sätt och detta visar svaren ifrån respondenterna ifrån fråga 

sju från enkäten. Frågan handlar om vem som tog initiativet att besöka leklandet. 

Majoriteten av besluten togs av barnets förälder/mor/farförälder som uppgick till 70 

procent. Barnet var den näst vanligaste initiativtagaren till besöket och uppgick till 28 

procent. De resterande 2 procenten av initiativtagarna var barnvakter.  

                                                 
3 (Nöjesfabriken 2009)  
4 (Lekstunden 2009) 
5 (Lek & Buslandet 2009) 
6 (Karlstad kommun 2009) 
7 (Sunne vatten land 2009) 
8 (Boda Borg 2009) 
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8.4.5 Efterköpsbeteende 

Detta är vad kunden anser om upplevelsen efter besöket på leklandet. Genom vår enkät 

kan vi använda oss av fråga sex som handlar om hur ofta respondenten gör besök på 

Nöjesfabrikens lekland. Resultatet av detta var att 52 procent uppgav att de besöker 

leklandet en gång per halvår, 23 procent gör ett besök en gång per år, 18 procent besöker 

leklandet så mycket som en gång per månad samt att hela 7 procent är där två gånger på 

månad. Genom de två sistnämda procentsatserna kommer vi fram till att nästan 25 

procent besöker leklandet en gång per månad eller oftare, vilket är väldigt bra betyg.  

 

Även genom att analysera fråga 10.1 och 10.2 från våran enkät angående hur nöjda de 

vuxna respektive barnen är med den totala upplevelsen så kan vi se hur respondenternas 

efterköpsbeteende är. Av de vuxna som besökt leklandet uppgav 60 procent att de är 

nöjda med helheten, 28 procent är väldigt nöjda, 10 procent är ganska nöjda och endast 2 

procent uppger att de inte är så nöjda. 

 

När det gäller hur barnen tycker om leklandet så blev resultatet att hela 75 procent ansåg 

att de var väldigt nöjda med helheten av leklandet, 20 procent tyckte att de var nöjda och 

3 procent var ganska nöjda. Detta visar att helheten på leklandet är väldigt bra utifrån vad 

barnen anser.  
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8.5 Marketing Communication Mix  

 

Detta är en tabell över vilken marknadsföring som Nöjesfabrikens lekland använder sig av och i vilken 

grad. Genom att koppla detta till fråga fem i enkätundersökningen ”hur fick du kännedom om 

Nöjesfabrikens lekland?”, så kan vi se vilken sorts marknadsföring som når ut till kunderna. Modellen 

visar även vart det finns potential att nå ut till kundgrupper som för tillfället är dåligt representerade på 

leklandet. 

 

  Advertising 
Sales 
Promotion 

Public 
Relations 

Communications       
Ability to deliver a personal message Low Low Low 
Ability to reach a large audience High Medium Medium 
Level of interaction Low Low Low 
Credibility given by target audience Low Medium High 
        
Credibility        
Given by the target audience Low Medium High 
        
Costs       
Absolute costs High Medium Low 
Costs per contact Low Medium Low 
Wastage High Medium High 
Size of investment High Medium Low 
        
Control       
Ability to target particular audiences Medium High Low 
Management's ability to adjust the 
employment       
of the tool as circumstances change Medium High Low 
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Personal 
Selling 

Direct 
Marketing 

Communications     
Ability to deliver a personal message High High 
Ability to reach a large audience Low Medium 
Level of interaction High High 
Credibility given by target audience Medium Medium 
      
Credibility      
Given by the target audience Medium Medium 
      
Costs     
Absolute costs High Medium 
Costs per contact High High 
Wastage Low Low 
Size of investment High Medium 
      
Control     
Ability to target particular audiences Medium High 
Management's ability to adjust the 
employment     
of the tool as circumstances change Medium High 
 

Nöjesfabrikens lekland använder sig mer eller mindre av alla de olika verktygen i 

Marketing Communication Mix. När det gäller Advertising så har leklandet annonser i 

olika tidningar i värmland, detta får uppmärksamhet men en låg effektivitet när det gäller 

uppmaning till köp. Sales promotion har dom i form av att ifall man ger bort besök i 

julklapp så fick man mängdrabatter vilket skapar nästan lika mycket uppmärksamhet och 

köpkraft på en lagom nivå. Vid öppnandet av leklandet samt vid andra mer speciella 

tillfällen, så har diverse tidningar skrivit om leklandet, vilket är Public relations som ger 

lagom med uppmärksamhet men uppmanar väldigt lite till köp. När det gäller Personal 

selling så har leklandet personal som hjälper till och bidrar till att besökare 

förhoppningsvis vill komma tillbaka igen, personalen uppmanar i hög grad till köp men 

skapar väldigt lite uppmärksamhet. Eftersom Nöjesfabriken sänder ut mail till rektorer i 

skolor i Karlstad kommun så har de även Direct marketing som har både hög 

uppmärksamhet samtidigt som det väcker hög köpkraft.   
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8.6 Diagram 

 

 
 

På frågan om ålder finns svarsalternativen 18-23 år, 24-28 år, 29-35 år, 36-45 år, 46-55 år 

och >55år. På frågan om hur ofta respondenterna besöker Nöjesfabrikens lekland så finns 

svarsalternativen 1 gång per vecka, 2 gånger per månad, 1 gång per månad, 1 gång per 

halvår och 1 gång per år. Sambandet som fick högst frekvens var kombinationen: mellan 

36-45 år gamla som besökte leklandet 1 gång i halvåret.  

 
 



40 

 

 
 

I varenda sysselsättningsgrupp uppstod kännedom om leklandet genom bekanta. Dessa är 

en majoritet för alla utom för studerande, där den delade ledningen med två andra sätt att 

få kännedom. Bland de som jobbar är det näst vanligast att få kännedom genom tidningar. 

Det minst vanliga sättet att få kännedom om Nöjesfabrikens lekland är genom affischer 

men det kan ju vara för att Nöjesfabriken bara använde sig av affischer under lanseringen. 
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För att visa sambandet mellan kriterierna bostadsort och kännedom så delade vi upp 

diagrammen i två delar för att få en mindre komplicerad bild av helheten. Förutom 

Hagfors så har alla städer i den första delen bekanta som är den största och oftast enda 

källan till kännedom. I Hagfors så är det istället tidningar som är det vanligast sättet att få 

kännedom om leklandet. 
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I Karlstad, Karlskoga, Kristinehamn och Uddevalla är vanligaste sättet att få kännedom 

om Nöjesfabrikens lekland genom bekanta. I Sunne är de vanligaste sätten att få 

kännedom igenom bekanta och på ett övrigt sätt. I Karlstad, Kil, Skoghall och Sunne fick 

man kännedom om leklandet genom tidningar på ganska hög nivå. De resterande 

staplarna består av kännedom på internet och den sista gruppen består av respondenterna 

som svarade övrigt. 

 

Bekanta är i princip den största källan i alla bostadsorter som folk får kännedom om 

Nöjesfabriken lekland. Detta gäller i både del 1 och del 2 och det betyder därför att mun-

till-mun kommunikation är något väldigt viktigt att ta till vara på för leklandet.   
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9. Slutsats 

9.1 Enkätundersökningen 

 

Caféet 

Genom enkätundersökningen fick vi som resultat att caféet är bra men att det finns rum 

för förbättringar. Caféet är bra för att de erbjuder restaurangmat, trådlöst internet och 

tillgång till tidningar. Caféet har också fått en del negativ kritik såsom för litet utbud av 

varmrätter och smörgåsar, för lite alternativ för diabetiker och allergiker, få nyttiga 

alternativ, ingen tv i caféet, för lite sittplatser och för hög ljudnivå. Det var även kallt golv 

och kall luft i caféet. 

 

Geografiska läget 

Respondenterna svarade genom enkätundersökningen att det geografiska läget är bra 

eftersom det ligger väldigt centralt. 

 

Lekattraktionerna 

Lekattraktionerna uppfattades bra men det finns fortfarande rum för förbättringar. Den 

negativa kritiken som leklandet fick var att det finns för lite aktiviteter för de yngsta 

barnen och för lite utmaningar för föräldrarna. 

 

Personalen 

Personalen upplevdes överlag bra och erbjöd en bra service.  

 

Priset 

Priset uppfattades bra överlag men vissa besökare saknade syskonrabatt och tycker att en 

kaffe borde vara inbäddat i priset. 

 

Säkerheten 

Säkerheten på Nöjesfabrikens lekland är väldigt bra, men det finns ändå rum för 

förbättringar. Den största åtgärden behövs kanske dock inte göras på detta område. 
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Helheten 

När det gäller helheten så är styrkorna att leklandet erbjuder femkamp för alla åldrar och 

företag och organisationer. Barnkalas med olika teman. Hela avdelningen leklandet anses 

som ren och fräsch. Det som ses som negativt för leklandet är dålig städning på toaletten, 

ingen möjlighet att ta med eget fika, skulle behöva ett märksystem mellan ansvarig och 

barn liknande Ikea för att hålla koll på åldersgränserna. Det saknas även möjlighet till 

förvaringsskåp inne i leklandet. Leklandet skulle även behöva en översiktskarta över de 

olika aktiviteterna. 

 

9.2 Fishbein´s Analysis Modell 

Enligt Fishbein’s Analysis Modell så kan vi dra följande slutsatser: 

 

Caféet 

Här såg vi att förväntan på caféet innan besöket var ganska viktigt. Efter besöket hade en 

liten ökning skett av betyget på caféet och därför kan vi dra slutsaten om att det lever upp 

till förväntningarna för besökarna. 

 

Geografiska läget 

När det gällde det geografiska läget så visade resultatet att respondenterna tyckte att läget 

var ganska viktigt innan besöket på leklandet. Efter besöket gav respondenterna ett högre 

betyg på det geografiska läget, vilket visar att Nöjesfabrikens lekland är mer viktigt än vad 

de först trodde. Slutsatsen blir därför att folk kanske inte tänker på hur bra placerat detta 

lekland är.  

 

Lekattraktioner 

Förväntan på lekattraktionerna i leklandet var väldigt höga för respondenterna innan 

besöket. Betyget sjönk sedan något men låg fortfarande kvar på en relativt hög nivå. Som 

slutsats på att betyget sjönk anser vi att det kan bero på att det inte finns tillräckligt med 

aktiviteter för de allra minsta barnen och eventuellt även att de äldre barnen hade något 

för få attraktioner. 
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Personal 

Respondenterna uppgav att de hade en förväntan innan besöket som var ganska viktig när 

det gällde personalen och efter besöket hade betyget ökat med några få poäng. Som 

slutsats ser vi att besökarna ändå har relativt höga förväntningar på personalen och 

servicen och detta lyckades personalen precis nå upp till.  

 

Pris 

När det gällde priset för att gå in på leklandet så hade respondenterna ganska höga 

förväntningar på ett bra pris, men betyget visade en sänkning vilket betyder att vissa 

besökare tyckte att de inte fick valuta för pengarna.  

 

Säkerhet 

Säkerheten i leklandet tyckte respondenterna var väldigt viktig innan besöket. Dock sjönk 

betyget över säkerheten något, men nivån var fortfarande hög vilket visar att leklandet har 

en väldigt hög säkerhet.  

 

9.3 Marketing Communication Mix 

Genom vår analys av Marketing Communication Mix kan vi dra slutsatser att 

Nöjesfabrikens lekland använder sig av alla verktyg för att nå ut till målgrupper. Som vi 

har märkt i tidigare analyser så märker vi att hela 23,3 procent av respondenterna fick 

uppmärksamhet om Nöjesfabrikens lekland genom tidningar vilket betyder att nästan en 

fjärdedel av alla som besöker leklandet fick kännedomen genom antingen advertising eller 

public relations. De övriga verktygen inom mixen uppgick till ungefär 5 procent per 

verktyg vad gäller kännedom om leklandet. 

 

Mun-till-mun kommunikation 

Utifrån mun-till-mun kommunikationen ser vi att hela 48,3 procent fick kännedom om 

Nöjesfabrikens lekland och detta skedde antagligen för att 60 procent av de vuxna var 

nöjda med helheten av besöket på leklandet och 28 procent var väldigt nöjda och 10 

procent var ganska nöjda. Av barnen var det hela 75 procent som var väldigt nöjda med 

helheten av leklandet medans 20 procent var nöjda. Slutsatsen är att barnen ger bättre 
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betyg som är väldigt bra men inte perfekta därför visar det att plats för förbättringar finns. 

De vuxna gav överlag ett högt betyg på helheten men inte lika högt som barnens därför 

visar det att det finns mer rum för förbättringar för den ansvariga inom leklandet. 

 

9.4 Diagram 

Ålder-hur ofta besök görs på leklandet 

I diagrammet som visar sambandet mellan ålder på den ansvariga och hur ofta besöken 

sker på Nöjesfabrikens lekland, så visar det en ojämn spridning. Här ser vi väldigt väl att 

de yngsta och äldsta ansvariga i leklandet besöker leklandet sällan, vilket verkar vara 

väldigt outnyttjade potentiella kunder. Åldersgrupperna på de ansvariga, 29-35 år och 36-

45år är de klart vanligaste när det gäller antal besök på leklandet och det bevisar vilken 

grupp som har blivit deras målgrupp.  

I diagrammet som visar sambandet mellan sysselsättning och kännedom om leklandet så 

ser man enkelt att majoriteten har sysselsättningen att de jobbar. En slutsats som kan dras 

utifrån det är att detta kan vara en stor bidragande roll till att leklandet inte har allt för 

många besökare på vardagarna eftersom dessa ansvariga inte har tid att gå till leklandet på 

vardagarna. En grupp som inte är så representerad på leklandet när det gäller de ansvariga 

är pensionärerna och där ser vi stor potential för leklandet att få dit fler besökare på 

vardagarna. 

 

Bostadsort-kännedom 

I diagrammet där sambandet mellan vilken bostadsort de besökande kommer ifrån och 

hur dessa fick kännedom om leklandet kan vi för det första se att de besökande kommer 

från stora delar av Värmland så spridningen av att leklandet existerar fungerar bra. Det 

som dock fungerar allra bäst i de flesta orter är spridningen genom bekanta och i Karlstad 

sker detta också bra genom tidningar. Dessa två sätt är alltså något som Nöjesfabriken ska 

ta till vara på.  
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10. Rekommendationer 

Genom vad vi har fått fram av vår enkätundersökning så kan vi rekommendera 

Nöjesfabrikens lekland följande: 

 

För att få caféet att utvecklas ytterligare så kan utbudet av varmrätter utökas, alternativ för 

allergiker och diabetiker bör finnas samt att fler nyttiga alternativ ska finnas att tillgå. 

Ljudnivån i caféet är för hög och åtgärder kan därför göras för att förbättra detta. För att 

göra det mer attraktivt för de ansvariga så skulle en tv i caféet vara en positiv åtgärd och 

dessutom skulle fler sittplatser behövas. 

 

När det gäller lekattraktionerna så bör det utökas med aktiviteter för de allra yngsta 

barnen för att få dessa ännu mer nöjda av leklandet. För att även få de ansvariga ännu mer 

nöjda så kan diverse utmaningar finnas tillgängliga för dessa.  

 

För att göra priset på entrén till leklandet mer acceptabelt än vad det redan är så skulle ett 

förslag vara att införa syskonrabatter eller eventuellt inkludera en kaffe i priset.  

 

När det gäller hur helheten av leklandet uppfattas så kan vissa förbättringar göras för att 

höja kvaliteten ännu mer. Detta kan göras genom att städningen på toaletterna kunde vara 

bättre och att tofflor skulle vara tillgängligt till uthyrning/försäljning på grund av de kalla 

golven. Ett antal förvaringsskåp inne i leklandet skulle vara bra för de ansvariga och ett 

märksystem mellan barn och ansvarig skulle underlätta.  

 

Utifrån Marketing Communication Mix kan vi rekommendera att Nöjesfabrikens lekland 

ska fortsätta med den marknadsföring de genomför nu. Eftersom Nöjesfabrikens lekland 

är så pass beroende av mun-till-mun kommunikation så är det viktigt att leklandet håller 

kvar vid minst den kundnöjdhet som de lyckats med redan nu. Det som dock kan 

förbättras är att eftersom spridningen av besökare på leklandet sträcker sig i stora delar av 

värmland så skulle en möjlighet vara att skicka ut mail till rektorer i hela länet istället för 

att bara skicka till rektorer i Karlstad kommun, även olika företag i länet. Detta skulle 

kunna leda till fler besökare på vardagarna.  

Med hjälp av slutsatser från diagrammet angående vilken sysselsättning den ansvariga har 



48 

 

och hur den ansvariga fått kännedom om leklandet så kan vi göra vissa 

rekommendationer. Nöjesfabrikens lekland ska försöka nå ut till målgruppen pensionärer 

för att fler av dessa ska få kännedom om leklandet och på så sätt leder det till fler 

besökare. Dessa har dessutom möjlighet till att besöka leklandet på vardagarna. 
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11. Bilagor 

Intervju på Nöjesfabriken och leklandet: 
 

 Vad vill ni ha hjälp med att ta reda på från vårat håll?  
 

 Har ni några problem? 
 

 Vilka mål, vilken vision och vilka strategier finns?  
 

 Nöjesfabrikens historik 
 

 Finns det någon sekundärdata för leklandet. Är några tidigare undersökningar 
gjorda? 

 

 Hur ser marknadsföringen ut? Hur når Nöjesfabriken (leklandet) ut till kunder? 
 

 Vilken syn finns det på konkurrenter? 
 

 Finns det några hot? T.ex produkter som kan köpas i butiker och användas hemma 
i trädgården. 

 

 Finns det några trender inom branschen? 
 

 Vad ingår i en dag på leklandet? För barnen respektive föräldrarna?  
 

 Hur ser du på leklandet ur ägarsynpunkt?  
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Enkätundersökning Nöjesfabrikens lekland 

   

 Vi är två studenter som heter Therese Hellström och John-Anders Jonsson och vi studerar vår 

femte termin på Karlstads universitet. Vi skriver en kandidatuppsats om Nöjesfabrikens lekland 

som ska handla om marknadsföring och en del av detta handlar om att få bättre information som 

kan ge grund till ett beslutsfattande. 

 
1. Kön 

 Kvinna Man 

 
2. Ålder 

 18-23 24-28 29-35 36-45 46-55 >55  

 
3. Sysselsättning 

Arbetslös       Dagisledare/ lärare       Jobbar     Pensionär  Studerande 

 
4. Bostadsort? 

 _     

 
5. Hur fick du kännedom om Nöjesfabrikens lekland? 

Affischer        Bekanta Internet     Skola/Förening   Tidningar  

 Övrigt    

 
6. Hur ofta besöker du Nöjesfabrikens lekland?  

 1 gång/vecka   2 ggr/månad  1 gång/månad   1 gång/halvår   1 gång/år 

 
7. Vem tog initiativet till att besöka leklandet? 

Barnet Barnvakt Förening/skola/dagis Förälder/ mor/farförälder  
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8. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på leklandet? 
  (1 är inte viktigt och 5 är väldigt viktigt) 
  
 Café   1 2 3 4 5 

 Geografiska läget  1 2 3 4 5 

 Lekattraktioner  1 2 3 4 5 

 Personal   1 2 3 4 5 

 Priset   1 2 3 4 5 

 Säkerheten  1 2 3 4 5 

 Annat                              1 2 3 4 5 

 
 
9. Hur uppfylldes dessa kriterier i leklandet? 
  (1 är inte bra och 5 är mycket bra) 
 
 Café   1 2 3 4 5 

 Geografiska läget  1 2 3 4 5 

 Lekattraktioner  1 2 3 4 5 

 Personal   1 2 3 4 5 

 Priset   1 2 3 4 5 

 Säkerheten  1 2 3 4 5 

 Annat                            1 2 3 4 5 

 

 
10. Hur nöjd är du med den totala upplevelsen? 
 
 För vuxna: 
 
 1 2 3 4 5 
 inte nöjd   väldigt nöjd 
 
 
   
För barn: 
 
 1 2 3 4 5 
 inte nöjd   väldigt nöjd 
 
 
 



53 

 

10.1 Utveckla 
         

       
       
       
        

 
 
11. Hur skulle leklandsavdelningen på Nöjesfabriken förbättras? 
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Frekvenser 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 1. Kön 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kvinn

a 

36 60.0 60.0 60.0 

Man 24 40.0 40.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fråga 2. Ålder 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-23 år 3 5.0 5.0 5.0 

24-28 år 2 3.3 3.3 8.3 

29-35 år 18 30.0 30.0 38.3 

36-45 år 31 51.7 51.7 90.0 

46-55 år 3 5.0 5.0 95.0 

>55 år 3 5.0 5.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

Fråga 3. Sysselsättning 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Arbetslös 4 6.7 6.7 6.7 

Dagisledare/lärare 5 8.3 8.3 15.0 

Jobbar 47 78.3 78.3 93.3 

Pensionär 1 1.7 1.7 95.0 

Studerande 3 5.0 5.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Fråga 4. Bostadsort 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Arvika 3 5.0 5.0   5.0 

Edsvalla 1 1.7 1.7 6.7 

Falkenberg 1 1.7 1.7 8.3 

Filipstad 1 1.7 1.7 10.0 

Grums 4 6.7 6.7 16.7 

Hagfors 3 5.0 5.0 21.7 

Hammarö 1 1.7 1.7 23.3 

Karlskoga 1 1.7 1.7 25.0 

Karlstad 29 48.3 48.3 73.3 

Kil 2 3.3 3.3 76.7 

Kristinehamn 3 5.0 5.0 81.7 

Rud 1 1.7 1.7 83.3 

Säffle 1 1.7 1.7 85.0 

Skoghall 2 3.3 3.3 88.3 

Sunne 5 8.3 8.3 96.7 

Uddevalla 1 1.7 1.7 98.3 

Våxnäs 1 1.7 1.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 
 

Fråga 5. Hur fick du kännedom om nöjesfabrikens lekland? 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Affischer 2 3.3 3.3 3.3 

Bekanta 29 48.3 48.3 51.7 

Internet 3 5.0 5.0 56.7 

Tidningar 14 23.3 23.3 80.0 

Övrigt 2 3.3 3.3 83.3 

Internet & 

Tidning 

3 5.0 5.0 88.3 

Bekant & 

Tidning 

4 6.7 6.7 95.0 

Affisch & 

Tidning 

1 1.7 1.7 96.7 

Bekant & 

Internet 

2 3.3 3.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Fråga 6. Hur ofta besöker du nöjesfabrikens lekland? 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 ggr/månad 4 6.7 6.7 6.7 

1 gång/månad 11 18.3 18.3 25.0 

1 gång/halvår 31 51.7 51.7 76.7 

1 gång/år 14 23.3 23.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

Fråga 7. Vem tog initiativet till att besöka leklandet? 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Barnet 17 28.3 28.3 28.3 

Barnvakt 1 1.7 1.7 30.0 

Förälder/mor/farförälder 42 70.0 70.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 
 

Fråga 8.1. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Café) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inte alls viktigt 2 3.3 3.4 3.4 

Inte så viktigt 4 6.7 6.8 10.2 

Ganska viktigt 20 33.3 33.9 44.1 

Viktigt 22 36.7 37.3 81.4 

Väldigt viktigt 11 18.3 18.6 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   
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Fråga 8.2. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på  

leklandet?(Geografiska läget) 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inte alls viktigt 2 3.3 3.4 3.4 

Inte så viktigt 13 21.7 22.0 25.4 

Ganska viktigt 20 33.3 33.9 59.3 

Viktigt 13 21.7 22.0 81.4 

Väldigt viktigt 11 18.3 18.6 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

 
 
 

Fråga 8.3. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Lekattraktioner) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ganska viktigt 2 3.3 3.4 3.4 

Viktigt 11 18.3 18.6 22.0 

Väldigt viktigt 46 76.7 78.0 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   
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Fråga 8.5. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Priset) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inte alls viktigt 2 3.3 3.4 3.4 

Inte så viktigt 5 8.3 8.6 12.1 

Ganska viktigt 19 31.7 32.8 44.8 

Viktigt 20 33.3 34.5 79.3 

Väldigt viktigt 12 20.0 20.7 100.0 

Total 58 96.7 100.0  

Missing System 2 3.3   

Total 60 100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 8.4. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Personal) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inte alls viktigt 3 5.0 5.2 5.2 

Inte så viktigt 3 5.0 5.2 10.3 

Ganska viktigt 22 36.7 37.9 48.3 

Viktigt 15 25.0 25.9 74.1 

Väldigt viktigt 15 25.0 25.9 100.0 

Total 58 96.7 100.0  

Missing System 2 3.3   

Total 60 100.0   
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Fråga 8.6. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Säkerheten) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inte så viktigt 1 1.7 1.7 1.7 

Ganska viktigt 5 8.3 8.6 10.3 

Viktigt 12 20.0 20.7 31.0 

Väldigt viktigt 40 66.7 69.0 100.0 

Total 58 96.7 100.0  

Missing System 2 3.3   

Total 60 100.0   

 
 
 

Fråga 9.1. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Café) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Väldigt dåligt 1 1.7 1.7 1.7 

Ganska dåligt 6 10.0 10.0 11.7 

Godkänd 14 23.3 23.3 35.0 

Ganska bra 20 33.3 33.3 68.3 

Väldigt bra 19 31.7 31.7 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 
 
 
 

Fråga 9.2. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Geografiska läget) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Godkänd 15 25.0 25.0 25.0 

Ganska bra 21 35.0 35.0 60.0 

Väldigt bra 24 40.0 40.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  
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Fråga 9.3. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Lekattraktioner) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Godkänd 4 6.7 6.7 6.7 

Ganska bra 17 28.3 28.3 35.0 

Väldigt bra 39 65.0 65.0 100.0 

Total 60 100.0 100.0  

 
 

Fråga 9.4. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Personal) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ganska dåligt 3 5.0 5.1 5.1 

Godkänd 21 35.0 35.6 40.7 

Ganska bra 23 38.3 39.0 79.7 

Väldigt bra 12 20.0 20.3 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

 
 
 
 
 
 
 

Fråga 9.5. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Priset) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Väldigt dåligt 2 3.3 3.4 3.4 

Ganska dåligt 5 8.3 8.5 11.9 

Godkänd 33 55.0 55.9 67.8 

Ganska bra 14 23.3 23.7 91.5 

Väldigt bra 5 8.3 8.5 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   
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Fråga 9.6. Vilka kriterier var viktigast för dig före besöket på 

leklandet?(Säkerheten) 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Godkänd 7 11.7 11.9 11.9 

Ganska bra 18 30.0 30.5 42.4 

Väldigt bra 34 56.7 57.6 100.0 

Total 59 98.3 100.0  

Missing System 1 1.7   

Total 60 100.0   

 

 

Fråga10.1  

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1,7 1,7 1,7 

3 6 10,0 10,0 11,7 

4 36 60,0 60,0 71,7 

5 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
 

 

Fråga10.2 
 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 3,3 3,4 3,4 

4 12 20,0 20,3 23,7 

5 45 75,0 76,3 100,0 

Total 59 98,3 100,0  

Missing System 1 1,7   

Total 60 100,0   

 

 
 


