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BOSen entzuleei buruzko 2014ko abenduko inkesta 

Laburpen betearazlea 

 

Inkestaren fitxa 

Ikerketa hau prestatzeko erabili den metodologia kuantitatiboa da, hain zuzen, telefono bidez 

egindako elkarrizketak eta nork bere datuak betetzea. 

Biztanle hauek eratzen dute azterketaren unibertsoa: 

 BOSen kontzerturen batera joan diren erabiltzaileak. 

 18 urteko edo gehiagoko BIZKAIKO biztanleak oro har. 2014ko AZAROAN eta 

ABENDUAN egin da landa-lana. 

 Ausazko lagina jaso da, 2014ko azarotik abendura bitartean BOSek antolatutako 

kontzerturen batera joan diren eta abonatuak ez diren pertsonen artean.  

Hain zuzen, lagin hau hartu da: 

 Telefono bidezko 400 inkesta Bizkaiko biztanleei, 2014ko azaroaren 26tik 28ra arte 

(Em = %4,9, konfiantza-maila %95 izanda). 

 Telefono bidezko 400 inkesta abonatuei, 2014ko azaroaren 26tik 28ra arte (Em = %4,4, 

konfiantza-maila %95 izanda, 2.209 abonatu oinarritzat hartuta). 

 Telefono bidezko 200 inkesta abonatuak ez direnei, 2014ko azaroaren 25etik 

abenduaren 19ra arte (azaro eta abenduko kontzertu-egunetan lortutako 

harremanetako fitxen artean). (Zenbatetsitako Em= %6,5, konfiantza-maila %95 

izanda; ez dakigu unibertsoa zein den, zenbatespen bat da). 
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Emaitzen azterketa 

Entzuleen ezaugarriak 

Datuen arabera, BOSen erabiltzaileen profila, 
abonatuena eta abonatuak ez direnena, 
ehuneko berberetan dago generoari 
dagokionean, baina, itxura denez, multzo 
osoa zertxobait zahartu da. 70 urtetik 
gorakoen taldea 6 puntu igo da ehunekoetan, 
eta 41 eta 55 urte artekoen taldea, berriz, 
jaitsi.  
Erabiltzaile abonatuek jokaera femeninoagoa 

azaltzen dute, maskulinoa izan ordez, eta hori 

denboran aurrera egin ahala errepikatzen da. 

Eraginpeko eremuari dagokionez, Bilbo da 

BOS entzulez betetzen duen harrobi handia, 

eta, ondotik, Getxo eta Barakaldo agertzen 

dira. Azken udalerri horrek hirugarren postua 

kendu dio Leioari. Ez da aldaketa nabarmenik 

sumatzen BOSen erabiltzaileen jatorri 

geografikoan. 

Abonatuak 

Multzoaren ikasketa-maila altua da. Batez 

besteko kultura-maila altua dela esan daiteke, 

eta biztanleriaren batez besteko kopuruaren 

gainetik dagoela. Abonatuen %9k baizik ez 

dute ikasketarik, hau da, lehen ikasketarik.  

Abonatuen jarduera nagusia adinaren isla 

logikoa da. Hala, bada, abonatu gehienak 

erretirodunak edo pentsiodunak dira, eta 

%14k baizik ez dute besteren kontura lan 

egiten. 

Abonatua erabiltzaile fidela izaten da, 

antzinatasun handikoa; izan ere, 14,2 urtekoa 

da abonatuen batez besteko antzinatasuna.  

 BOSen entzule erabiltzaileen identifikazioa 
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Abonatuta ez daudenak 

ABONATUTA EZ dagoenaren jokaera ez da abonatuarena bezalakoa. Hasteko, sexu aldeko 

parekotasuna agertzen da, abonatuen artean ez bezala. Badirudi abonatuta ez dagoenaren 

jarduna bikotekidearekin emandako aisialdiari dagokiola, eta oreka handiagoa dagoela sexuari 

eta adinari dagokienez.  

Bestetik, azpimultzo honetan gazte gehiago daude abonatuen artean baino. Nabaria da 

gazteek eskuragarriago dutela saio zehatz batera joatea, gehiago errepikatu gabe, bestelako 

konpromisoak hartzeko haientzat aski garrantzitsua den ordainketa egin behar baita.  

Haien kultura- eta ikasketa-maila abonatuek dutenaren antzekoa da. Bistan da musika 

klasikoarekiko zaletasuna edozein adinetan azal daitekeela, baina adinean aurrera joan ahala 

gauzatzen da.  

Interland eta lan-estatusa antzekoa da, parekatzeko modukoa, adinez nagusiagoak izateagatik 

abonatuen artean dagoen erretiratuen/pentsiodunen ehuneko handia kenduta. 

Entzuleen asebetetze-maila 

Asebetetze-mailari dagozkion datuak oso onak dira. Asebetetze orokorra 8.32tik 8.54ra igo 

da, bai eta balorazio guztiak aintzat hartzen dituen batez besteko asebetetzea ere, 8.24tik 

8.42ra. 

BOSek erabiltzaileei ematen dien zerbitzuan, hiru alderdi hauek hobetu daitezke: emanaldien 
prezioa, Jauregira iristeko izaten diren ilarak, eta Jauregitik ateratzeko dauden ilarak. Hala ere, 
aldagai horietatik bat ere ez dago 7,70 puntu azpitik, guztira 10 puntu izanda, eta, beraz, argi 
dago oso altua dela erabiltzaileek nabaritzen duten kalitate-maila. 
Bestetik, alderdi hauek nabarmendu dituzte gehienbat: BOSeko langileengandik jasotako 

tratua, musikarien kalitatea eta profesionaltasuna, akustika oro har, eta artisten kalitatea. 

Aldagai horiek, batez beste, 8,7 puntutik gora doaz, guztizko kopurua 10 puntu izanda, hau da, 

bikaintasun-maila lortzen dute ia.  

Jantzitegi-zerbitzua gehiago erabili da bolada honetan, eta, beraz, aukera gehiago dago 

baloratzeko. Abonatuen artean, 7,23tik 8,68 puntura igo da, eta abonatuak ez direnen artean 

8,59ra igo da, 2008an zerbitzu honek 7,94 puntu jaso baitzituen. 

Txartel-leihatilako langileen tratuaren balorazioa bikaina da; 8,57 eta 8.60 puntura igo da 

abonatuen eta abonatu ez direnen artean, hurrenez hurren. 

Prezioa oso aldagai garrantzitsua da, eta, itxuraz, balorazio hobea jaso zuen 2008. urtean. Kasu 

gehienetan, “normaltzat” hartu da, baina “garestia” dioen aukera ia 10 puntu igo da 

ehunekoetan bi multzoetan. Oso datu esanguratsua da hori, krisialdia eta prezioen aurrean 

dagoen sentiberatasuna aintzat hartuta.  
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Ondoko alderdien balorazioa, BOSen azken kontzertuan oinarrituta 
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BOSek duen alderdirik onenari dagokionez, erabiltzaileek hauek nabarmendu dituzte: 

ORKESTRA, MUSIKA ETA KONTZERTUAREN KALITATEA. Aurreko boladan zuzendaria gailendu 

zuten, baina oraingoan ez da agertzen.  

BOSek duen alderdirik txarrenari dagokionez, elkarrizketatuen %70en ustez ez dago 

“alderdirik txarrenean” sartzeko moduko ezer, eta gainerakoek, berriz, prezioa eta zuzendari 

titularrik ez egotea aipatu dituzte. 2008. urtean, programa agertzen zen lehen postuan, BOSen 

alderdirik txarrenaren atalean, baina bolada honetan postu horretatik jaitsi, eta hirugarren 

lekuan agertzen da.  

 

 

Bilbao Orkestra Sinfonikoaren  

indarguneak 

Bilbao Orkestra Sinfonikoaren 

ahulguneak  
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BOSen programazioaren balorazioa 

Programazioari dagokionez, interpretazioaren aukera eta kalitateari abonatuek eta abonatu ez 

direnek egindako balorazioa ikusita, datuak 2008. urtekoak baino hobeak dira. Beste 

horrenbeste gertatu da BOSekiko komunikazioa baloratzean, puntu erdia baino gehiago igo 

baita bi multzoetan.  

 

 

Oro har, badirudi pixka bat hoberantz egin dela alderdi gehienetan, hala BOSen kudeaketan 

nola jasotako zerbitzuekin izandako asebetetze-mailari dagokionez. Hala, bada, 2008. urteko 

boladarekin erkatuta, musikaren kalitatea, balio artistikoa, garrantzi kulturala, 

hunkiberatasuna, interesa eta originaltasuna bezalako alderdiek nabarmen egin dute gora.  

BOSek egindako obren interpretazioaren kalitatearen balorazioa 

BOSi buruzko komunikazio- eta informazio-mailaren balorazioa 

BOSen programaren balorazioa duen aukera aintzat hartuta 
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Itxaronaldiak 

Emanaldietarako ilaretan itxaroten eman beharreko denbora ez da oso luzea izaten: 1,5 

minutu itxaron behar dute abonatuek, eta 6,6 minutu abonatuak ez direnek. Azken horiek 

besteak baino gehiago kexatzen dira, baina, hala ere, alderdi hau ez da puntu beltza 

asebetetze-mailan, lehen ikusi denez.  

Abonatuak ez direnen ia %70ek azken orduko prezio murriztuko sarrerak hartzen dituzte, eta 

horrek nolabait azal dezake ilaran itxaroten denbora gehiago eman behar izatea.  

 

 

BOS ezagutzea 

Bizkaiko biztanleek, oro har, badakite zer den BOS, eta emanaldiak non izaten diren ere bai. 

Biztanleen erdiak du horren berri, eta kopuru hori aski altua da, Bizkaiko biztanleria absolutua 

hartu baita aintzat.  

  

Sartu arte ilaran itxaroten emandako gutxi gorabeherako denbora 

Noizbait entzun du zerbait  
Bilbao Orkestra Sinfonikoari buruz 

Badaki zer den BOS 
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BOSen kontzertu batera joateak duen prezioaren inguruko pertzepzioari dagokionez, kopuru 

hau ateratzen da: 24,30 euro emanaldi bakoitzeko. Hortaz, kopuruak nabarmen egin du 

behera, 2008. urtean zegoen pertzepzioarekin erkatuta. 

BOSen sarrera arrunt batek egun arrunt batean zure ustez duen prezioa 

 

Bestetik, badirudi BOSen publizitateak eragina duela gizartearen ehuneko handi batean, hain 

zuzen, Bizkai osoko biztanleen %60an, gehienbat prentsa eta telebistaren bidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiz edo noiz BOSen publizitatea ikusi du 


