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Sammanfattning 

Det hör inte till vanligheten att studenter gör ett teaterbesök. Att semestra nära hemmet, 

hemestra, innebär många alternativ som konkurrerar med varandra där teatern är ett av dem. 

Därför behandlar denna undersökning hur studenterna på Linköpings universitet uppfattar 

Östgötateatern, även ur ett marknadsföringsperspektiv. Tillika redogörs för studenternas 

teatervanor. Syftet är att utreda vad som krävs för att få dem att besöka teatern.  

 

Via en enkätundersökning har studenterna berättat sin generella syn på ämnet och ett par 

kvalitativa intervjuer har bidragit med den mer ingående uppfattningen. Även Östgötateatern 

har bidragit och förklarat hur deras marknadsföring ser ut i dagsläget. Dessa komponenter har 

vidare analyserats i koppling till litteratur och tidigare forskning och lett fram till ett resultat. 

 

Resultatet visar att det är få studenter som har besökt just Östgötateatern under sin studietid på 

Linköpings universitet eller under grundskole- och gymnasieåren, vissa är inte ens medvetna 

om Östgötateaterns existens. Få har uppmärksammat Östgötateaterns marknadsföring och 

studenternas egna förslag till detta är bättre information på skolan om teaterns priser och utbud. 

Den större delen skulle gärna gå på teater men behöver en initiativtagare som motiverar och 

vänner som rekommenderar och pratar om teatern. Att få igång en snackis bland studenterna 

kan vara det mest effektiva sättet att locka dit målgruppen.  

 

 

 

Nyckelord: Student, teater, Östgötateatern, ”word of mouth”, marknadsföring, ekonomi, tid, 

sociala medier, hemester, staycation.  
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1. Inledning 

1.1 Förord 

Att resa och komma iväg från vardagen förknippas vanligen med att åka iväg några nätter till 

en annan stad eller ett annat land. Men att vara turist finns närmare än så. Teaterresor är inget 

ovanligt i turistiska sammanhang. För att ge en övergripande uppfattning om hur många företag 

som erbjuder teaterresor av olika slag i Sverige så genererar en enirosökning över 3000 träffar.1 

Men många gånger behövs inte en lång resa för ett teaterbesök, ofta räcker det med att 

transportera sig till den lokala teatern på hemorten. Att vara turist i sin egen hemstad, hemestra 

eller engelskans staycation, är ett sätt att komma iväg från vardagens bestyr, där teater ofta är 

ett av de många alternativ som finns.  

 

Många konstföretag idag lägger väldigt mycket fokus på det enskilda projektet och 

helhetsbilden av teatern försvinner. Relationen mellan teatern och kunden hamnar lätt i 

skymundan. Men är det så att konstföretag kan och vill nå en större publik? I många fall är det 

så men det kan vara problematiskt. Samtidigt finns det flertalet exempel på konstföretag som 

lyckats riktigt bra både med det konstnärliga och att nå en ny och stor publik. Det är inte 

ovanligt att företagen har en trogen kundkrets med abonnemang, vänföreningar och liknande. 

Denna krets består mestadels av högutbildade kvinnor som bor i en storstad och befinner sig i 

åldern 45-64 år. 2  Denna krets betyder mycket för konstföretagen, men räcker det? Att 

marknadsföra denna typ av företag innebär ett helhetstänk där utgångspunkten är företagets 

värderingar och mening, för att vidare börja vidga sina vyer utanför den trygga kundkretsen 

och skapa relationer till människorna som befinner sig utanför den. På så sätt behövs mer än 

affischer och annonsering i tidningar. För att nå längre måste konstföretaget sträcka ut sina 

händer ännu längre. 

 

I relation med konstföretagens helhetsbild blir det bara mer och mer vanligt att människor vill 

få uppleva, att njuta och underhållas. En upplevelse handlar om så mycket annat än att enbart 

köpa en produkt eller ta emot en tjänst. Idag innebär upplevelser en helhet av god atmosfär, 

                                                 
1 Eniro. Teaterresa. http://gulasidorna.eniro.se/hitta:teaterresa Hämtad: 2016-01-18. 
2 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. Studentlitteratur, Lund, 2005 s.11ff. 

http://gulasidorna.eniro.se/hitta:teaterresa
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inspiration, god relation mellan kund och företag, musik, design, ljus, allting som påverkar 

människans olika sinnen. 3  Även här är det tydligt att helheten står i centrum och måste 

utvecklas får att nå en större publik. Men för vissa kan det vara svårt att få möjligheten till 

upplevelser, framförallt av en kostsam sort. Det finns många faktorer som kan påverka. Ett 

tydligt exempel är studenter som inte alltid har det så gott ställt, varken när det gäller 

ekonomiskt eller tidsmässigt. Att äta ute, shoppa och resa är för de flesta en dröm långt bort. 

Många studenter har inte ens ekonomisk kapacitet till att besöka sina hemstäder, familj eller 

vänner på annan ort. Många måste även avstå från att köpa sin egen kurslitteratur, gå till 

tandläkaren eller köpa månadskort hos kollektivtrafiken då ekonomin inte riktigt räcker till.4 

Studenterna är alltså en grupp som inte har möjlighet att unna sig upplevelser allt för ofta, vilket 

gör dem till en svår grupp att marknadsföra upplevelser till. Kanske än mindre för konstföretag 

som själva har svårt att marknadsföra sig. Dock är studenter en värdefull grupp för 

kulturorganisationer då de som utgör den största kategorin kulturintresserade är välutbildade 

kvinnor5 och majoriteten studenter kommer förhoppningsvis avsluta sina studier och då bli 

högutbildade. Därför är detta en grupp som är viktig att försöka tilltala och skapa en relation 

med redan från början. Att börja odla ett förhållande från grunden för att bevara och underhålla 

förhoppningsvis livet ut.  

 

Ett exempel på ett konstföretag som har svårt att nå ut till just studenter är Östgötateatern.6 De 

finns i Norrköping och Linköping där Linköpings universitet dominerar studentväsendet med 

sina 27000 studenter fördelade på tre campus i Östergötland och tillsammans utgör ett av 

Sveriges större lärosäten.7 Östgötateatern har alltså ett väldigt stort antal studenter som är 

potentiella teaterbesökare.  

 

                                                 
3 Lena Mossberg, Att skapa upplevelser: från OK till WOW!, Studentlitteratur, Lund, 2003 s.11. 
4 Sanisa Sauli. SCB. Högskolestuderandes levnadsvillkor - Enkätundersökning bland 

högskolestuderande våren 2007. UF 57 SM 0701. (2007-11-28). s.15.  
http://www.scb.se/statistik/UF/UF0535/2007A01/UF0535_2007A01_SM_UF57SM0701.pdf Hämtad: 

2015-09-14.  
5 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. S. 12f. 
6 Linda Vidarv, Informations- och marknadschef Östgötateatern, intervju 2015-10-01. 
7 Maria Karlberg. Om Linköpings universitet. 2015-05-20. http://www.liu.se/om-liu?l=sv Hämtad: 2015-

10-12. 

http://www.scb.se/statistik/UF/UF0535/2007A01/UF0535_2007A01_SM_UF57SM0701.pdf
http://www.liu.se/om-liu?l=sv
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1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utreda vad studenter på Linköpings universitet har för 

uppfattning om Östgötateatern och klargöra deras teatervanor gällande Östgötateatern. 

Avsikten är tillika att beskriva vad Östgötateatern gör idag för att locka studenter och ta reda 

på vad som krävs för att få studenterna till teatern. Därav få en förståelse för att kunna nå och 

marknadsföra till just denna målgrupp. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vad har studenterna på Linköpings universitet för uppfattning om Östgötateatern? 

Hur är studenternas teatervanor gällande Östgötateatern och dess föreställningar? 

Vad krävs för att locka studenter till teatern, enligt studenterna själva? 

Hur lockar Östgötateatern i dagsläget studenter att besöka teatern och dess föreställningar? 

 

1.4 Avgränsningar  

Den här studien fokuserar enbart på målgruppen studenter då det är den grupp som 

Östgötateatern har svårt att nå fram till.8 Studenter har i allmänhet mycket på sitt schema och 

inte överflödigt med pengar, vilket gör att det kan vara svårt att marknadsföra nya produkter 

till dem.9 Vidare är studien geografiskt avgränsad till Norrköping och Linköping då det är i 

dessa städer som Östgötateatern huserar och Linköpings universitet har det största antalet 

studenter. I studien framkommer även hur Östgötateatern marknadsför sig till allmänheten och 

inte enbart till studenterna. Detta beror på att även studenterna har möjlighet att uppfatta denna 

typ av marknadsföring och därför går den inte att utesluta. Utbudet av litteratur och tidigare 

forskning är tämligen begränsat gällande problematiken att marknadsföra konstföretag, 

framförallt till studenter. Därför är denna typ av undersökning intressant.  

 

 

  

                                                 
8 Linda Vidarv, Informations- och marknadschef Östgötateatern, intervju 2015-10-01. 
9 Sanisa Sauli. SCB. Högskolestuderandes levnadsvillkor - Enkätundersökning bland 

högskolestuderande våren 2007. UF 57 SM 0701. (2007-11-28). s.15.  
http://www.scb.se/statistik/UF/UF0535/2007A01/UF0535_2007A01_SM_UF57SM0701.pdf Hämtad: 

2015-09-14.  

http://www.scb.se/statistik/UF/UF0535/2007A01/UF0535_2007A01_SM_UF57SM0701.pdf
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Historia och kontext  

Att försöka nå den ovana teaterpubliken och nya målgrupper är inget nytt fenomen. Många 

projekt sattes till verket i början av 1970-talet och många vidare försök har gjorts sedan dess. 

Vissa mer framgångsrika än andra. Resultatet och slutsatsen i dessa projekt har dock inte visat 

sig vara särskilt framgångsrika, då de flesta som blivit överrösta med teater via skolan och 

liknande i ung ålder inte skulle fortsätta besöka teatern så länge de inte fått den vanan hemifrån. 

Däremot har flera av dessa projekt visat att ett annat resultat eventuellt skulle kunna uppnås 

om det skulle fortgå under en längre period.10 Därför är fortsatta projekt och undersökningar 

likt dessa av värde att genomföra, för att öppna upp ögonen för teatern hos de som inte redan 

sett den.  

 

2.1.1 Östgötateatern 

Östgötateatern har två teaterhus belägna i Norrköping och Linköping och detta genererar 

Sveriges största regionteater. Deras uppdrag är att ge östgötarna en teaterupplevelse med hög 

konstnärlig standard. Detta innefattar inte bara svensk och utländsk dramatik, barn- och 

ungdomsteater utan även en hel del musikaler vilket många gånger formas i en Europa- eller 

Skandinavienpremiär. Antalet besökare till teatern placerar sig omkring 100 000 per år, för att 

se de produktioner som sätts upp varje år. Norrköpings och Linköpings kommun tillsammans 

med landstinget Östergötland är de som utgör huvudmännen för Östgötateatern.11  Antalet 

studentbiljetter som såldes spelåret 2014 var ca 1500 stycken. 12  Östögtateatern har idag 

studentpriser som ligger mellan 80-325 kr beroende på typ av föreställning och datum.13 

 

2.1.2 Linköpings universitet och dess studenter 

Sedan 1975 blev Linköpings universitet just ett universitet och idag hör det till ett av Sveriges 

större lärosäten. Här finns fyra campusområden som är uppdelade på tre orter, Norrköping, 

                                                 
10 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. s. 97f. 
11 Östgötateatern. Om oss. http://www.ostgotateatern.se/om Hämtad: 2015-09-18.  
12 Linda Vidarv, Informations- och marknadschef Östgötateatern, intervju 2015-10-01. 
13 Östgötateatern, Biljettpriser. http://www.ostgotateatern.se/biljettpriser Hämtad: 2015-11-04. 

http://www.ostgotateatern.se/om
http://www.ostgotateatern.se/biljettpriser
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Linköping och Lidingö.14 Tillsammans studerar ca 27000 personer på universitetet, varav ca 

21000 i Linköping, 5000 i Norrköping och vidare 1500 övriga, där inkluderat campus Lidingö 

och distansstuderande. Flertalet studerar även på mer än ett campus, varför summan därför inte 

blir exakt.15  

 

2.2 Tidigare forskning  

Tidigare forskning inom området är begränsat men ett par av de som finns, både svenska och 

internationella undersökningar, belyses här. 

2.2.1 Uppsala Stadsteater 

Några som gjort en liknande undersökning som det denna uppsats behandlar är Anna 

Hildebrand och Anna Schmidt på Uppsala Universitet. I deras magisteruppsats Att vara eller 

icke vara attraktiv för studenter beskriver de hur studenter tänker och agerar gällande deras 

köpbeteende för teaterbesök på Uppsala Stadsteater. Teatern ser ett behov av att nå ut till en 

större publik för att öka besöksantalet.16   

 

I slutsatsen redogörs att en stor del av studenterna på Uppsala universitet känner till teatern 

men att det är få av dem som någonsin besökt den. Enbart en tredjedel av de som känner till 

den har gjort ett besök. Kulturell upplevelse och tilltalande föreställningar är den främsta 

anledningen, enligt de som besöker teatern. Vissa går för att det är ett bra sätt att träffa vänner 

och umgås, och andra för stämningen och atmosfären som teaterbesöket innebär. Studenterna 

svarade övervägande att de gärna hade gått om det fanns tilltalande erbjudanden, vissa tyckte 

att priset är väsentligt och ett lägre pris är centralt i beslutsfattandet och en tredjedel ansåg att 

marknadsföringen, utbudet och informationen skulle påverka besöksantalet. 17  Ur ett 

marknadsföringsperspektiv ansåg de tillfrågade att bästa sättet som Uppsala Stadsteater når 

studenterna är via affischering på stan, men stort inflytande har även vänner och familj som 

berättar om teatern och dess föreställningar.18  

 

                                                 
14 Maria Karlberg, Om Linköpings universitet. 2015. https://www.liu.se/om-liu?l=sv Hämtad 2015-11-

02.  
15 Maria Karlberg, LiU i siffror. 2015. https://www.liu.se/om-liu/siffror?l=sv Hämtad 2015-11-02.  
16 Anna Hildebrand, Anna Schmidt. Att vara eller icke vara attraktiv för studenter - en analys av 

studenters köpbeslut gällande Uppsala Stadsteater. Uppsala universitet. 2009. s. 1.  
17 ibid. s. 22f.  
18 ibid. s. 24.  

https://www.liu.se/om-liu?l=sv
https://www.liu.se/om-liu/siffror?l=sv
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Slutsatsen beskriver hur studenterna påverkas mycket av sin omgivning, när vänner och 

bekanta refererar till teatern. Men då studenterna inte representerar en större grupp 

teaterbesökare skapar detta en negativ spiral då de inte påverkar varandra positivt. En students 

fritid fylls av flertalet aktiviteter, där teater inte är en av de vanligare. För att locka studenter 

är priset avgörande och gratisföreställningar är ett sätt att hantera det ekonomiska problemet. 

Författarnas förslag är att de studenter som redan besöker teatern gratis får ta med en vän. På 

så sätt kan en positiv spiral skapas. Vidare önskar studenterna själva få information via 

affischering på skolan. Det är värdefullt att informera i en större grad där studenterna rör sig 

ofta, men även annonsering i skoltidningar etcetera. Bra marknadsföring skapar 

referensgrupper och en snackis mellan studenterna, vilket leder till fler teaterbesök.19 

 

2.2.2 Marknadsföring i sociala nätverk 

Vidare finns en hel del tidigare forskning inom området marknadsföring. Ingen reklam tack! 

Men gärna Ikea-katalogen: En studie kring vad som händer när marknadsföringen kliver in i 

sociala forum på Internet är en studie av Sofia Widén och Sofia Sundkvist från Linköpings 

Universitet. Den beskriver just hur reklam och marknadsföring länge har funnits på Internet 

men även hur den med tiden har förändrats till någonting nytt. ”Word of mouth”, att berätta 

om sina erfarenheter till personer runt omkring och skapa en referens, används hos företag då 

personer med auktoritet uttalar sig. Detta är någonting som användarna och de som uppfattar 

marknadsföringen, enligt studiens resultat, inte är helt okej då företag bör använda sig av 

betalda marknadsföringsplatser. Däremot tar användarna mer än gärna emot tips och 

erfarenheter från vänner, och på så sätt skapas ”word of mouth”. Studien beskriver användarna 

som lättlurade, då vänner från början har fått sin information från ett företag och sedan pratat 

vidare om det, vilket precis är företagens önskemål. Därav lyfts frågan om det gör någonting 

att användarna själva inte alltid är medvetna om kedjan, då informationen, eller ryktet sprids i 

vilket fall eftersom det är någonting som intresserar och skapar någonting att prata om. Vidare 

diskuteras huruvida reklam, banners och liknande kommer vara reklam som användarna litar 

på, eller om vänner och bekanta kommer bli den enda pålitliga källan till slut. Eller om även 

den källan kommer att bli mättad. Att det ligger en problematik i hur användarna ska kunna 

                                                 
19 ibid. s. 35f.  
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veta om all information som strömmar till kommer från vännerna och deras egna tankar och 

tycken eller om de egentligen bara är företagens ringar på vattnet som pratar.20  

 

2.2.3 Destinationsbeslut 

Det finns även en del internationella studier i området, framförallt angående hur studenter tar 

beslut i valet av destination och liknande. I studien Do destination images really matter? 

Predicting destination choices of student travellers lyfts detta ämne upp och undersöker hur 

mycket en bild av en destination påverkar just studenters val av destination. Studenterna för 

just denna undersökning är utspridda på ett flertal universitet runt om i USA. Författarna menar 

på att studenter är en grupp som särskilt väger upplevelsen mot vad det kostar. Beslutsfattandet 

påverkas av både psykologiska faktorer så som attityd och föreställda bilder, men beslutet 

påverkas även av icke-psykologiska faktorer så som tid, upplevda kostnader, typ av destination 

och dess egenskaper och liknande.21  

 

Studien utgår från ett antal hypoteser, mentala bilder om hur Turkiet är och hur troligt det är 

att studenterna väljer just detta resmål. Resultatet författarna kommer fram till tyder på att 

studenterna kan avskärma de mentala bilderna de sedan innan har om Turkiet och särskilja 

detta inför ett destinationsbeslut, även om de finns i åtanke. De mer negativa bilderna måste 

alltså inte tynga ner de mer positiva. Dock är det viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv, 

påpekar studieresultatet, att lyfta upp de positiva bilderna och sätta dem i fokus. Den 

ekonomiska bilden är också viktig, att förstå att den upplevda kostnaden av destinationen och 

den föreställda kostnaden, vad personen tror att det kostar att vistas på platsen påverkar ett 

destinationsval. Det är viktigt att destinationen står högt i värde för att sticka ut gentemot 

konkurrenter. Det får inte kosta mer än det ger. Bilderna påverkar alltså beslutsfattaren i högsta 

grad och det är av värde för marknadsföraren att bilden som skapas stämmer överens med 

verkligheten.22  

 

                                                 
20 Sofia Sundkvist, Sofia Widén. Ingen reklam tack! Men gärna Ikea-katalogen: En studie kring vad 

som händer när marknadsföringen kliver in i sociala forum på Internet. Linköpings universitet. 2008.  
21 Ercan Sirakaya, Sevil F. Sonmez & Hwan-Suk Choi. Do destination images really matter? 

Predicting destination choices of student travellers. Journal of Vacation Marketing, 7(2), 2001. S. 125.  
22 ibid. s. 138ff. 
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Alla dessa undersökningar visar på hur mycket marknadsföringen faktiskt kan påverka valet 

av att gå eller inte gå, att köpa eller inte köpa. Det finns så mycket konkurrens runt omkring att 

marknadsföringen, av alla dess slag kan ha stor inverkan på konsumenten.  
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3. Teorianalys 

3.1 Marknadsföringens grundstenar 

I marknadsföringens litteratur är det vanligt att den grundläggande definitionen glöms bort och 

göms bakom koncept och metoder. Christian Grönroos menar på att marknadsföringen har tre 

grundstenar som är av stor vikt i utveckling och en bra riktlinje att hålla sig till. Dessa kan 

tyckas vara självklara men är basen i all marknadsföring och bör därför belysas.  

 

1. Den första grundstenen beskriver att företagets kapacitet, tillgångar, resurser och 

handlingar påverkar kunderna och det är dessa som är och fungerar som företagets 

marknadsföring.   

2. Grundsten nummer två berättar att företagets resurser och handlingar måste finnas 

synliga för kunden så att den kan ta emot dem, anamma och bli påverkad av dem. Om 

kunden inte uppfattar företagets existens uppstår ingen marknadsföring.  

3. Vem som bestämmer vilka resurser och handlingar som företaget använder sig av som 

marknadsföring, är givet. Det är kunden som har ensamrätt till att uppfatta och på så 

sätt även avgöra vad som fungerar som marknadsföring och inte.  

 

Det är alltså viktigt att skapa en förbindelse mellan företag och kund, då allting som ligger 

bakom företaget, så som organisation, system, modeller, inte har någon betydelse utan kunden 

och hur den uppfattar företaget och dess försök till marknadsföring. Det är trots allt kunden 

som avgör vad som påverkar den och inte och besitter därför en stor makt och kunskap som 

företaget måste välja att lyssna på för ett effektivt resultat. Utan kunden finns ingen 

marknadsföring.23 Men kunden har även en stor makt på andra plan, framförallt i vad den väljer 

att berätta för personer i sin närhet, så kallat ”word of mouth”.  

 

3.2 ”Word of mouth” 

”Word of mouth”, eller mun till mun är en viss marknadsföringseffekt som kan var betydligt 

mer effektiv än all den marknadsföring som företag arbetar aktivt med och planerar, budgeterar 

och verkar för. En kund kan se och uppfatta mängder med annonser, flygblad, tv- och 

                                                 
23 Christian Grönroos. Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen, 2. uppl., Liber, Malmö, 2008 s. 261.  
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radioreklam utan att den påverkas särskilt mycket, framförallt inte om man jämför med att en 

vän själv rekommenderar företaget. Den positiva relation som företaget skapar med en kund 

skapar anknytningar som kunden gärna vill dela med sig av till vänner, bekanta, kollegor etc. 

Den positiva kunden vill att fler ska få dela denna erfarenhet. Utan några personliga referenser 

eller recensioner är det vanligare att kunden utgår från ett bra pris eller liknande i sin research 

av ett visst företag, medan kunder med en längre erfarenhet och relation till företaget snarare 

lägger vikten vid stark betydelse och värde. Hur mycket man som kund får i utbyte hos 

företaget kan ha större värde än hur mycket pengar som plånboken rymmer efteråt. Det finns 

även ett samband mellan ett företags utveckling, tillväxt och hur många som hänvisar till 

företaget, så kallade ”word of mouth”-referenser. Ju fler referenser desto större tillväxt.24  

 

”Word of mouth” är inte minst användbart inom konsumtionen av upplevelser. En upplevelse 

är oftast starkt förknippat med känslor, intressen och engagemang och inte minst då är kunden 

intresserad av att veta vad personer i dess närhet tycker och hur den uppfattar upplevelsen. De 

flesta typer av marknadsföring sker på ett kommersiellt plan, vilket skapar ett hack i förtroendet 

på marknadsföringen och i vissa fall även företaget. Kunden blir då mer skeptisk till om det 

som framgår i marknadsföringen faktiskt stämmer. Men att få höra en enda recension från en 

person sitter i samma båt, eller i alla fall en båt närmare kunden än företaget, skapas ett större 

förtroende. Många gånger kan endast en ”word of mouth”-referens vara tillräckligt för att 

övertyga kunden. Referensen har möjlighet att inlevelsefullt kunna berätta om känslan, miljön 

och erfarenheten av själva upplevelsen och på så sätt få den potentiella kunden att förstå hur 

det skulle kunna vara att själva få uppleva samma sak. De flesta människor väljer att rikta sig 

till personer med mer kunskap och erfarenhet än vad de själva har och på så sätt blir vänner, 

eller andra opinionsledare, väldigt betydelsefulla.25 En referens av detta slag öppnar även upp 

för ett samtal och att personen själv kan fråga och ställa följdfrågor på det som referensen 

berättar om.  

 

Elisabeth Lindfors illustrerar ”word of moth”-effekten som ringar på vattnet och inte minst i 

konstföretag. Hon menar på att den innersta ringen, eller kärnan, är de kunder som redan har 

kännedom om företaget, är trogna och gärna går på genrep, premiärer och vill vara på plats 

först för att uppleva. Vidare finns en baspublik, den mellersta ringen, som gärna besöker och 

                                                 
24 ibid. s. 294.  
25 Lena Mossberg, Att skapa upplevelser: från OK till WOW!, s.148f.  
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upplever, många genom föreningar, rabatter eller liknande som blivit rekommenderade av 

kärngruppen. Längst ut i ringen finns den potentiella gruppen, de minst vana, som har minst 

erfarenhet av kulturföretaget. Det är konstprojekten som pågår under en längre period, med 

större variationer, som syns och finns på flera platser som skapar mest uppmärksamhet för den 

nya publiken. Ringarna på vattnet blir större och större och når längst ut, till den mest oerfarna 

publiken. Är projektet en positiv upplevelse för den innersta gruppen, går djungeltelegrafen 

vidare till nästa grupp för att i bästa fall spridas vidare till den sista gruppen och så skapas 

”word of mouth”-referenser.26 

 

”Word of mouth” är någonting som inte enbart existerar öga mot öga utan sker även via internet 

och sociala medier. Bloggar, forum, webbportaler, chattsidor, dagböcker, foton, videor och 

liknande har flera användningsområden. Hit hör nyheter, att utbyta och uppdatera information 

med andra, marknadsföring, underhållning och mer där till. Sociala medier finns och är 

tillgängligt för alla, för att kunna kommunicera med alla.27 Internet och sociala medier är ett 

effektivt sätt för ett företag att nå ut till sina kunder, på samma sätt som det är ett effektivt sätt 

för kunderna att nå företaget. Här öppnas det även upp för kontakt mellan kunder att utbyta 

erfarenheter och åsikter. Detta har både positiv och negativ effekt. När kunderna är positiva 

sprids bra information som är gynnsamt för företaget, kunderna lyssnar på varandra och kan 

generera fler köp och nöjda kunder. Men information på de sociala medierna kan även ha 

motsatt effekt. Är kunderna negativa och missnöjda sprids klagomål lätt och det dåliga ryktet 

kan hålla i sig länge och ha förödande effekter. Därför är det av värde för företag att lyssna och 

hålla en god kommunikation och relation till kunderna. Att avleda klagomurar och snabbt 

åtgärda negativa upplevelser.28 Att referenser har stor inverkan är alltså tydligt. Detta gäller 

alla typer av företag och inte minst inom kultursektorn och teatervärlden. Dock finns det andra 

faktorer som också är avgörande när det gäller konstnärliga upplevelser. 

 

 

                                                 
26 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. s.102f.  
27 Magnus Eriksson, Lennart Weibull. Nationalencyklopedin. Sociala medier. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier. Hämtad 2015-10-30.   
28 Hast, Lennart. Klagande kunder på nätet värda att tas på allvar. Brandnews, 2010. 

http://www.brandnews.se/branding/klagande-kunder-pa-natet-varda-att-tas-pa-allvar Hämtad: 2015-
11-02. 

http://www.brandnews.se/branding/klagande-kunder-pa-natet-varda-att-tas-pa-allvar


 

12 

3.3 Påverkande faktorer 

Enligt Lindfors finns det flera faktorer som påverkar varför eller varför inte en kund tar beslutet 

att uppleva ett konstnärligt projekt. Hon berättar om att problemet sällan ligger i höga priser 

utan att det snarare är kulturella faktorer som påverkar kunden. Först och främst är det 

kulturella och sociala faktorer, så som uppväxtförhållanden, värderingar, ekonomi, social klass 

och var i världen kunden valt att bosätta sig, som påverkar. Ett barn som från början är van att 

uppleva konst på olika sätt kommer troligtvis fortsätta göra det under livet, vare sig det är från 

skolan eller med föräldrarna. Det viktiga är att få uppmuntran från någon i sin närhet, en typ 

av ”word of mouth”-preferens, eller vägvisare. Denna opinionsledare kan absolut vara en 

påverkande faktor för en potentiell framtida kulturkonsument. Vidare är personliga intressen, 

attityd, hur kunden lever sitt liv och motivation även de en påverkande faktor. Det sista som 

påverkar är de element som kunden faktiskt kan påverka så som tid, pengar, hälsa och 

hemsituation.29  

 

3.4 Staycation 

Att vara turist innebär ofta en rörelse från punkt A till punkt B. Det handlar om tid, att hastigt 

förflytta sig, för att stanna upp ett slag till att accelerera igen. I artikeln Representing pace in 

tourism mobilities: staycations, Slow Travel and The Amazing Race beskriver Jennie Germann 

Molz just detta ämne och berättar om fenomenet staycation, eller svenskans hemestra, vilket 

innebär att semestra hemma. Staycation blev en populär trend, framförallt i media i USA under 

2008 där många publikationer skrev positivt om att exempelvis göra sin egen trädgård mer 

semestervänlig med grillar och pool. Men det skrevs även mycket om guider till aktiviteter och 

sevärdheter nära hemmet, att visa på vad och var möjligheten fanns till att semestra i sin egen 

hemstad.30 I relation till detta innebär turismen alltså aktiviteter och förflyttning som sker 

utanför de vardagliga rutinerna. Att resa iväg utan att det sker i flytt- eller arbetssyfte för att 

tillbringa tid på någonting som inte sker i det vardagliga rummet.31 Att hemestra är alltså i allra 

högsta grad en typ av turistisk aktivitet, så länge det inte hör till vardagen att utföra denna. På 

detta sätt är även studenter turister när de besöker teatern. Vare sig de går på någon föreställning 

                                                 
29 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. s. 94f.  
30 Jennie Germann Molz.”Representing pace in tourism mobilities: staycation, slow travel and the 

amazing race” i Journal of tourism and cultural change, 7:4, 270-286. 2009. 
31 Nils Ragnar Jeansson. Nationalencyklopedin. Turism. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/turism Hämtad 2015-10-20.  
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då och då så är det ingenting som sker varje dag, det är en engångsföreteelse som eventuellt 

sker med jämna mellanrum ett antal gånger per år. Detta gäller inte bara studenter som 

målgrupp utan till största delen alla som besöker teatern, då det inte är vanligt att man går på 

en teaterföreställning dagligen.  
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4. Metod och material 

Studien har genomförts i två delmoment med både kvalitativ och kvantitativ inriktning. Till att 

börja med gjordes en enkätundersökning för att på så sätt få fram en övergripande uppfattning 

om studenternas teatervanor och uppfattning om Östgötateatern. Vidare gjordes även intervjuer 

för att komplettera med mer ingående och tyngre insikt i ämnet och åsikterna hos vederbörande. 

Både intervjuer och enkäter finns att tillgå i bilagorna. 

 

4.1 Urval  

Den grupp som denna studie berör är studenter på Linköpings universitet, på alla campus i både 

Linköping och Norrköping. Dock inte campus Lidingö då det rent geografiskt är placerat så 

pass långt bort från Östgötateatern. Denna enkät skulle med fördel kunna besvaras av alla de 

ca 25000 studenter (exklusive campus Lidingö)32 som finns på universitetet. Emellertid finns 

det regler angående att skicka ut enkäter via universitetets egna mail och denna undersökning 

ingår inte bland de som har dispens. Därför fick andra kanaler tas i beaktning och enkäten 

skickades istället ut till flera sidor på Facebook där studenter på Linköpings universitet har 

möjlighet att upptäcka den, till exempel Linköpings universitets egna Facebooksida. Detta 

kallas bekvämlighetsurval och innebär att urvalet väljs utefter vad som finns att tillgå.33  

 

4.2 Enkät 

En fördel med enkätundersökningar är att den ses som objektiv då den tillfrågade får sitta själv 

och svara på frågorna, utan att forskaren är med och riskerar att påverka. Detta är en kvantitativ 

metod som med fördel används för att samla in mätbar data, så som variationer eller samband 

mellan det som skall undersökas.34 Det är alltså ett effektivt sätt att kunna generalisera och få 

en helhetsbild och låta detta företräda en större massa. Dock bör här tilläggas att denna 

generalisering är en allmän slutsats som enbart berättar vad den stora massan, populationen, 

svarar vid satt tidpunkt. Vid andra förutsättningar hade ett annat svar kunnat framträda.35 

                                                 
32 Maria Karlberg. LiU i siffror. 2015. https://www.liu.se/om-liu/siffror?l=sv Hämtad 2015-11-02.  
33 Jan Trost. Enkätboken. 3. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 s.31.  
34 Bengt Erik Eriksson. Nationalencyklopedin. Kvantitativ metod. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvantitativ-metod  Hämtad 2015-09-21.  
35 Bengt Johansson. “Surveyundersökningar.” i Mats Ekström & Larsåke Larsson (red.), Metoder i 

kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. s. 88. 

https://www.liu.se/om-liu/siffror?l=sv
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Enkäten delades ut på olika Facebooksidor och väggar i två etapper. Den första skedde den 30 

september och då delades enkäten på Linköpings universitets, min privata och även två av mina 

vänners Facebookväggar. Etapp två skedde den 8 oktober och delades då på 

turismprogrammets-, sektionen för slöjd, hantverk och formgivnings-, min privata och även 

ytterligare två vänners Facebookväggar. Tillsammans med länken fanns även en kort 

informationstext om vad undersökningen handlar om och att den riktar sig till studenter på 

Linköpings universitet. 

 

Google Formulär är det program som användes för att skapa enkäten då denna är 

användarvänlig och har smidiga sätt att framställa och analysera svaren.  17 frågor av olika 

karaktär, där några grundläggande frågor inledde enkäten så som ålder, vad respondenten 

studerar och liknande. 9 av frågorna var påståenden där respondenten skulle sätta ett värde 

mellan 1-5 beroende på hur väl påståendet stämmer in på dennes åsikter, där 1 betyder 

“stämmer inte alls” och 5 betyder “stämmer helt”. På detta sätt är det enkelt att räkna ut ett 

medelvärde och få fram en generell åsikt i frågan. Dock har alla frågor i enkäten varit 

obligatoriska att svara på. Detta har skapat kritik, framförallt i påståendefrågorna där de 

studenter som inte känner till Östgötateatern från början har någon åsikt om teatern och därför 

hade önskat ett “vet ej” alternativ.   

 

4.3 Bortfallsanalys  

Vid denna typ av undersökningar är det av värde att göra en bortfallsanalys för att kunna 

analysera hur representativt urvalet egentligen är. Det externa bortfallet är de som väljer att 

inte besvara enkäten då de upplever tidsbrist, inte är intresserade eller helt enkelt bara inte vill. 

Dock kan det vara väsentligt att analysera hur det externa bortfallet verkligen påverkar, hur 

allvarligt det egentligen är om respondenten ändå inte skulle ha någon särskilt utstickande åsikt. 

Det interna bortfallet innebär de som väljer att inte besvara vissa av frågorna i enkäten. Det 

kan innebära att respondenten tycker att frågorna är svåra eller reagerar då frågorna är för 

personliga.36  

 

                                                 
36 Bengt Johansson. “Surveyundersökningar.” i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i 

kommunikationsvetenskap, s. 94f.  
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Det externa bortfallet är i denna enkätundersökning mycket svårt att beräkna då det inte är 

möjligt att se eller beräkna hur många som sett inlägget vid alla de sidor där enkäten delats på, 

vilket uppdagades vid kontakt med administratören på de sidor och väggar där enkäten delats. 

Ett exempel är Linköpings universitets Facebooksida som gillas, i skrivande stund, av nästan 

30000 personer.37 Dock går det inte att utläsa hur många av dessa som följer Linköpings 

universitets Facebooksida och får upp inlägg i sitt privata flöde och risken är även stor att ett 

inlägg försvinner i mängden och därför aldrig uppmärksammas. Det samma gäller alla de sidor 

och väggar där enkäten har delats. 52 stycken studenter besvarade enkäten, varav 31 svar inkom 

vid första etappen och 21 vid etapp nummer två. Detta kan alltså ses som en låg svarsfrekvens 

om det görs en jämförelse med antalet som gillar Linköpings universitets Facebooksida. Är det 

dock bara 70 personer som uppmärksammat enkäten är svarsfrekvensen relativt hög. Detta gör 

det problematiskt att avgöra hur representativa svaren är och att skapa en generell åsikt utifrån 

dessa.  

 

Via de kommentarer på Facebook som skrivits i samband med enkäten har det uppenbarat sig 

att ett litet antal studenter valt att inte svara på enkäten just pga av påståendefrågorna som inte 

gick att besvara blankt. Det är omöjligt att veta hur många detta skulle kunna vara just pga det 

inte går att se hur många som läst inläggen där enkäten skickats ut.  

 

Det interna bortfallet är obefintligt i denna enkät då alla svar var obligatoriska. Detta gjordes 

för att undvika ett internt bortfall vilket nu i efterhand har visat sig vara negativt. Detta kan 

med största sannolikhet ha skapat ett större externt bortfall och antalet svar blivit färre än vad 

de eventuellt behövt vara.  

 

4.4 Intervju 

Då enkätundersökningen genererade så pass få svar gjordes ett val att komplettera 

undersökningen med intervjuer, för att få en djupare och mer ingående bild i ämnet. Intervjuer 

är ett effektivt sätt att få insikt i en människas åsikter och tankar i det ämne som undersöks. 

Intervjuer strävar efter att få en djupare förståelse för erfarenheter hos personen som intervjuas 

                                                 
37 Facebook, Linköpings universitet. https://www.facebook.com/linkopingsuniversitet?fref=ts Hämtad 

2015-10-19 

https://www.facebook.com/linkopingsuniversitet?fref=ts
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i form av ett samtal.38 Enkätsvaren visar alltså på en generell åsikt från studenterna medan 

syftet med intervjuerna snarare är att få fram mer specifika tankar. För att hitta intervjupersoner 

utnyttjades de mailadresser som fanns tillgängliga i slutet av enkäten, någonting som 

respondenterna frivilligt fick möjlighet att fylla i vid intresse att läsa resultatet av 

undersökningen. Fem personer lämnade sin mail. Två personer valdes ut utefter utbildning, 

ålder, arbete vid sidan av studierna, livssituation. Utifrån svarsalternativen framgick att en av 

dessa var småbarnsförälder och att dessa två studenter på så sätt lever två väldigt olika liv. 

Detta gör att resultatet av intervjusvaren kan bli bredare och på så sätt mer kvalitativt. Ingen 

av dem hade särskilt mycket erfarenhet av teatern vilket kan ses som positivt gällande val av 

intervjuperson, då marknadsföringen för Östgötateatern har svårt att nå ut till dessa båda. Hade 

fler valt att fylla i sina mailadresser hade urvalet varit större och det skulle vara möjligt att välja 

två eller fler intervjupersoner som skulle kunna representera studenterna på ett bredare plan. 

De två intervjupersonerna som valdes ut är ganska lika i ålder och är båda kvinnor, men i övrigt 

lever de väldigt olika liv trots att de båda är studenter. Intervjusvaren skulle kanske bli 

annorlunda med en eller flera män, eller personer i åldern runt 18 eller över 30 år.  

 

Vid intervjutillfällena framkom mer information om intervjupersonernas livssituation och hur 

de skiljer sig mot varandra. Katrin Edlund är 21 år, studerar sitt andra år med flygtransport och 

logistik. Hon bor hemma hos sina föräldrar i Norrköping men reser till pojkvännen i USA ca 

fyra gånger per år. Utanför studierna arbetar hon extra för Cultural care som rekryteringsledare 

för au pair och dansar dancehall så ofta hon kan. Intervjuperson nummer två heter Karolina 

Dahlberg, är 25 år och bor i Norrköping tillsammans med sin fästman och sina två barn. Hon 

studerar till lågstadielärare och fritiden utanför studierna läggs mest åt familjelivet.   

 

Intervjuerna är gjorda utifrån teman och grunden sitter i uppsatsens frågeställningar, de är alltså 

semistrukturerade.39 Varje tema har haft sina grundläggande och inledande frågor för att sedan 

öppna upp till följdfrågor vartefter och helt utifrån vad intervjupersonen svarat. På så sätt har 

intervjuerna inte varit speciellt låsta. Den första intervjun genomfördes i mitt hem den 28 

oktober 2015 efter intervjupersonens önskemål. Den andra intervjun skedde på Linköpings 

universitets bibliotek i Norrköping den 29 oktober 2015. Intervjuerna spelades in via 

mobiltelefonens ljudupptagningsprogram för att efteråt transkriberas och analyseras.   

                                                 
38 Larsåke Larsson. ”Intervjuer.” I Mats Ekström & Larsåke Larsson (red.), Metoder i 

kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 55f.  
39 ibid. s.60.  
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En kort semistrukturerad intervju genomfördes även med informations- och marknadschefen 

på Östgötateatern, Linda Vidarv. Denna ägde rum i Norrköpings teaterhus den 1 oktober 2015. 

Utifrån öppna frågor fick Linda berätta fritt om deras marknadsföring, både till studenter och 

andra målgrupper. Detta sammanställdes senare till en tabell, se avsnitt 5.8.  

4.4.1 Intervjueffekter 

Att innan intervjun berätta att känsligt material kommer hållas anonymt om så önskas av 

intervjupersonen, är ett effektivt sätt att få personen avslappnad och att våga öppna sig.40 

Därför har samtliga intervjupersoner innan intervjun blivit tillfrågade om de önskar vara 

anonyma med namn, ålder och liknande. Båda har svarat nej och har därför samtyckt till att 

detta material finns öppet i uppsatsen.  

 

Det är även av vikt att intervjuaren inte påverkar intervjupersonen utan i allra högsta grad 

försöker sätta sig i en neutral position, utan att för den sakens skull verka kylig. Annars finns 

det en risk att intervjupersonen ändrar sina svar utefter hur intervjuaren verkar uppfatta svaren 

och även utefter vad intervjupersonen tror att den bör svara. 41  Därför har det under hela 

intervjuerna funnits i bakhuvudet att inte försöka påverka svaren och intervjupersonen utan att 

istället hålla ett neutralt förhållningssätt till situationen.  

 

Vidare är det vida diskuterat om ledande frågor i intervjusituationer. När kommunikation sker 

muntligt är det lätt att hamna i denna fallgrop. Även här kan intervjupersonen få en uppfattning 

om vad den bör svara och alltså inte alltid bli helt sanningsenligt. Dock kan det ibland vara ett 

sätt att verifiera intervjupersonens svar och kontrollera dess innebörd. 42  Detta är fallet vid de 

ledande frågor som ställts under intervjuerna vid denna undersökning och syftet har alltså inte 

varit att leda frågorna åt ett eller annat håll.  

 

4.5 Metoddiskussion  

Det går inte att fastställa att alla som svarat på enkäten faktiskt är studenter på Linköpings 

universitet. Genom informationen i samband med utskicket som ber om endast studenter från 

                                                 
40  Rolf, Ejvegård. Vetenskaplig metod. 4 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s.52f. 
41 ibid, s.54.  
42 ibid, s.54.  
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Linköpings universitet går det bara att sätta sin tillit till att de som svarat varit ärliga. Dock har 

alla fått fylla i vad de studerar vilket ökar sannolikheten till att respondenterna är 

sanningsenliga.  

 

Enkätundersökningen genererade ett lägre antal svar än önskvärt, därför valdes komplettering 

i form av två intervjuer. Enkäten generaliseras för att få fram vad den stora massan tycker och 

i de fall intervjuerna förklarar liknande svar på frågorna går det att generalisera även där. I en 

sammanställning av enkät och intervju analyseras frågorna för att till slut komma fram till ett 

resultat. 

 

Reliabilitet innebär att svaren ska kunna kontrolleras. Om undersökningen genomförs igen ska 

resultatet ändå bli det samma. Dock finns det faktorer som kan påverka en eventuell 

omtestning, så som tid. Ett svar på en fråga kan förändras med tiden.43 Validiteten innebär i 

vilken grad frågorna mäter det som ska mätas. Hög validitet betyder alltså att frågorna värderar 

och uppskattar det som ska bedömas.44  

 

Validiteten i både enkäten och intervjuerna kan anses som hög då de utgår från teman och 

ämnen som litteratur och tidigare forskning pekar på. De båda är alltså uppstrukturerade efter 

ett antal ledmotiv och frågeställningar som besvaras på ett konkret sätt. Dock har det 

framkommit att vissa frågor kan ha uppfattats olika av olika respondenter. Både 

intervjufrågorna och enkäten nämner ämnet gällande om studenten gjort ett besök på 

Östgötateatern under sin studietid. Intervjupersonerna har uppfattat ordet studietid från 

grundskolan till universitetet. Det går inte att fastställa om även enkätbesvararna har uppfattat 

ordet på samma sätt, vilket har tagits i beaktning vilket kan vara av värde att hålla i bakhuvudet 

under analysen. Reliabiliteten kan anses mellanhög helt beroende på hur Östgötateatern satsar 

sin marknadsföring i framtiden. Då frågorna inte specifikt syftar till studenters uppfattning av 

Östgötateatern idag, utan även uppfattningen och erfarenheterna under en hel livstid skulle 

svaren kunna bli de samma. I det fallet att Östgötateatern inte skulle satsa mer på 

marknadsföringen till studenterna så skulle svaren troligtvis bli liknande om undersökningen 

gjordes om inom några år. Dock skulle svaren med sannolikhet bli annorlunda om 

Östgötateatern anpassade sin marknadsföring och fler studenter får upp ögonen för dem. Att 

                                                 
43 ibid, s.78f.  
44 ibid, s.80. 
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förhållandena ändras med tiden är någonting som de flesta undersökningar står inför när det 

gäller reliabiliteten eftersom ingen kan säga vad framtiden ska ge. Men i dagsläget är 

reliabiliteten hög och frågorna skulle med hög sannolikhet få liknande svar om undersökningen 

gjordes om inom en snar framtid.  
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5. Analys och resultat 

Eftersom enkäten och intervjuerna är uppdelade utefter ämnen så kommer även analysen vara 

uppstrukturerad efter dessa. Svaren kommer här att analyseras och kopplas till de tidigare 

nämnda teorierna och tidigare forskning.  

 

Av de som svarat på enkäten var den större delen mellan 21 och 25 år och på grund av begränsat 

utbud av kanaler att nå studenterna så utbildade sig de flesta av respondenterna inom området 

turism, lärarprogrammet, socionomprogrammet och slöjd, hantverk och formgivning.  

 

5.1 Från studenternas synvinkel 

Respondenterna till både enkäten och intervjuerna fick frågan om de någon gång besökt 

Östgötateatern under studietiden. En klar majoritet, hela 78,8%, svarade nej i enkäten. Båda 

intervjupersonerna, Karolina och Katrin, svarade dock ja. De båda känner till Östgötateatern 

och har besökt den någon gång genom skolåren, även om det är länge sedan, antingen via 

studiebesök bakom kulisserna eller för att se någon föreställning. Semestra i sin egen hemstad, 

hemestra (engelskans staycation), där ter sig Östgötateatern som en av alla former av 

hemesteraktiviteter som finns i området. 
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5.1.1 Anledning till besök 

Av enkätbesvararna hade 11 stycken besökt Östgötateatern under studietiden och det fanns 

olika grunder till varför detta hemesteralternativ valdes. Observera att det funnits möjlighet att 

kryssa i flera alternativ vid denna fråga. En stor del blev bjudna, 63,3%. En stor del, 54,5% 

valde att gå på grund av intresset för teatern och en precis lika stor del gick då föreställningen 

var tilltalande. Dock kan det finnas anledningar till ett besök som inte fanns med som alternativ 

i enkäten, vilket kan vara av värde att hålla i bakhuvudet. De alternativ som finns valbara här 

behöver inte omfatta alla anledningar som finns. Men eftersom ingen valt att fylla i alternativet 

“Övriga” så kan det antas att ingen hade önskemål om andra alternativ.   

 

Intervjupersonerna berättar båda att de gått dit med skolan under grundskole- och 

gymnasieåren. Katrin beskriver hur de fick följa med bakom scenen, se hur de arbetar rent 

praktiskt bakom kulisserna och liknande. Men även möta skådespelarna, där de presenterade 

sig själva och visade upp sina scenkläder. Karolina minns i korta drag en föreställning de fick 

se med klassen men har i övrigt inte mycket minnen från Östgötateatern och dess 

föreställningar.  
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5.1.2 Anledning att inte ha besökt 

Av de 41 personer som i enkäten svarade att de inte besökt Östgötateatern under studietiden är 

anledningarna varierande, men det finns många som tycker lika. Den största delen besöker inte 

teatern på grund av ovetskapen om vilka förställningar som går. Hela 51,2% är osäkra på 

utbudet och vad Östgötateatern har att erbjuda. Observera att det funnits möjlighet att kryssa i 

flera alternativ vid denna fråga. Andra menar på att det handlar om tidsbrist, 39%, eller helt 

enkelt inte är intresserad, 29,3%. Dock finns det en hel del, 31,7%, som faktiskt är intresserade 

och vill besöka teatern men känner att pengarna inte finns och att den ekonomiska biten inte 

håller. Även här bör det finnas i åtanke att det kan finnas fler anledningar att de svarande inte 

besökt teatern, exempelvis att andra hemesteralternativ prioriteras högre. Detta går att liknas 

med tidigare forskning om Uppsala Stadsteater och att en stor del av de som faktiskt känner till 

den teatern inte väljer att gå. Där rörde det sig bara om en tredjedel som faktiskt hade varit 

där.45 I denna enkät om Östgötateatern är det endast 9,8% av de som inte besökt teatern som 

heller inte visste om att den fanns.  

 

                                                 
45 Anna Hildebrand, Anna Schmidt. Att vara eller icke vara attraktiv för studenter - en analys av 

studenters köpbeslut gällande Uppsala Stadsteater. Uppsala universitet. 2009. s. 22f. 



 

24 

5.2 Ekonomins inverkan 

 

Enligt tidigare forskning om Uppsala Stadsteater har priset en påverkande faktor när det gäller 

att fatta ett beslut om att gå på teatern eller inte.46 Som går att läsa ur tidigare diagram angående 

anledningar till att inte besöka Östgötateatern så finns det ett antal som svarat att priset 

påverkar. Samtidigt är det en stor procent av de tillfrågade i enkäten som arbetar eller har 

arbetat utanför studierna under sin studietid. Det rör sig om 67,3%. Även en utav 

intervjupersonerna, Katrin, arbetar flera gånger varje månad för att få in lite extra pengar. Så 

trots att så stor del av de tillfrågade i undersökningen arbetar extra, bedömer de att pengarna 

ändå inte räcker till för att läggas på hemester i form av ett teaterbesök. I likhet med detta påstår 

Lindfors att det sällan är de faktorer som går att förändra som påverkar beslutsfattandet. Det 

handlar alltså om tid, pengar, livssituation och liknande. Dessa faktorer är snarare de som 

påverkar allra sist. I första hand kommer den kulturella uppväxten, sedan attityd och intressen 

och till sist tid, pengar etc.47 Det är alltså tydligt att det ekonomiska påverkar beslutet, men 

kanske inte till en så stor grad som det många gånger känns som. Kanske är det bara någonting 

enkelt att skylla ifrån sig på.  

 

 

 

                                                 
46 ibid.  
47 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. s. 94f.  
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Enkäten innehåller ett antal påståenden där de tillfrågade får svara om de håller med om 

påståendet eller inte. Tre av dessa behandlar den ekonomiska biten. Även här kan det alltså 

utläsas att pengarna kanske inte har så stor påverkan ändå. Det är dubbelt så många som svarar 

att de inte alls skulle gå bara för att de hade mer pengar, än vad som svarar att de faktiskt skulle 

gå. Medelvärdet ligger här på 2,8 vilket alltså visar på att de flesta inte hade gått bara för att 

det fanns mer pengar över varje månad. Dock är det 26,9% som satte en trea på skalan. Här bör 

det finnas i åtanke att många kan ha svarat en trea då de inte har någon åsikt om påståendet 

eller inte vet hur de skulle handlat i just den situationen. 

 

 

Dock är inte besvararna på enkäten helt motstridiga till att besöka Östgötateatern. Hela 57,7% 

menar på att fallet inte alls är så svart eller vitt. Samtidigt som några få, 5,8% svarar att 

påståendet stämmer helt in på dem. Medelvärdet ligger på 1,8 vilket ändå tyder på att det finns 

något slags intresse hos de flesta deltagare, men att pengarna påverkar en aning och att ett 

ekonomiskt oberoende kanske skulle leda till ett teaterbesök. 
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“..rent generellt skulle jag absolut kunna betala 150. Men sen om det kostar 250.. 

då kommer jag börja tänka på, asså vad är det här, hur lång, asså typ så. 

Så man ändå tänker igenom lite och så. För man är ju student och det 

kostar ju andra saker också. Hehe.”  (Katrin) 

  

För Katrin är alltså ca 150 kr lagom, vilket går att jämföra med ett biobesök. Hon beskriver 

vidare att det kan handla om att hon inte har någon direkt vetskap om hur mycket en 

teaterföreställning kostar, att annars hade hon eventuellt övervägt att gå på teater istället för 

bio någon gång då och då. Så länge det är ett rimligt pris. Om pengarna inte hade varit ett 

problem hade hon kanske varit lite mer flitig med att själv leta upp information om teatern och 

locka med vänner att gå. Samtidigt berättar hon att hon troligtvis inte hade blivit stamgäst bara 

för att pengarna skulle finnas. Karolina håller med och säger att hon säkert hade gått oftare. I 

undersökningen om Uppsala Stadsteater kom uppsatsskrivarna fram till att ett 

utvecklingsförslag som troligtvis skulle kunna fungerat väldigt bra för studenterna är att en 

teaterbesökare får bjuda med en vän gratis. På så sätt lockar det till sig fler personer och priset 

reduceras kraftigt.48 Katrin och Karolina fick båda frågan om de skulle vilja följa med en vän 

av ett liknande koncept. Både skulle utan tvekan säga ja om de fick erbjudandet och menar på 

att gratis är gott. En slutsats här är alltså att intresset finns där hos flera. Men att en 

initiativtagare, för att motivera, och pengarna är någonting som till viss del påverkar beslutet 

att välja denna typ av hemesteraktivitet.   

 

 

Båda intervjupersonerna har en eller flera gånger under intervjun nämnt att de inte riktigt vet 

hur mycket det kostar att gå på Östgötateatern. Enkäten tog upp detta och hela 90,4% av 

svarspersonerna hade ingen kännedom om Östgötateaterns studentpriser. 

                                                 
48 Anna Hildebrand, Anna Schmidt. Att vara eller icke vara attraktiv för studenter - en analys av 

studenters köpbeslut gällande Uppsala Stadsteater. Uppsala universitet. 2009. s. 22f. 
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Grönroos beskriver i marknadsföringens tre grundstenar att det är viktigt att företagets resurser 

och utbud finns synliga, i annat fall uppstår aldrig någon marknadsföring.49 Studenterna är inte 

medvetna om att Östgötateatern har studentpriser, få verkar även veta om deras ordinarie priser, 

vilket tyder på att detta är någonting som inte syns tillräckligt mycket i studenternas vardag.  

 

Deltagarna i enkäten har även besvarat frågan om Östgötateatern tar för höga priser för sina 

föreställningar. 53,8% har svarat en trea vilket med stor sannolikhet kan kopplas till att det är 

så få som vet om priserna. Fem deltagare har svarat att påståendet inte stämmer alls. Detta 

skulle kunna kopplas till de fem personer som faktiskt kände till studentpriserna sedan innan. 

Samtidigt bör det finnas i minnet att de fem som visste om priserna lika gärna kan ha svarat 

någonting helt annat och har åsikten om att priserna är höga. Medelvärdet ligger på 2,6 och 

tyder på att uppfattningen om priserna är neutrala eller anses som lagom priser.  

 

Tidigare forskning visar på att det kan finnas en bild av att någonting är dyrt. Den upplevda 

kostnaden, alltså vad en person tror att det kostar påverkar. Här blir även konkurrenter 

väsentliga. Det är viktigt att bilden i slutet stämmer överens med verkligheten. Det måste vara 

värt någonting att betala för.50 Kanske finns inte vetskapen hos studenterna om besöket är värt 

pengarna. Få visar på att de har uppfattningen av att Östgötateatern är dyra, men ej heller billiga 

i pris. Det finns ingen vidare generell bild om Östgötateatern, då det är så pass få som har någon 

vidare kunskap i området och är insatta.  

 

                                                 
49 Christian Grönroos. Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen, 2. uppl., Liber, Malmö, 2008 s. 261.  
50 Ercan Sirakaya, Sevil F. Sonmez & Hwan-Suk Choi. Do destination images really matter? 

Predicting destination choices of  student travellers. Journal of Vacation Marketing, 7(2), 2001. 
s.138ff. 
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Pengarna påverkar, men inte till den grad som vi faktiskt tror. Både enkäten och intervjuerna 

visar på att det är få som har någon aning om vad det kostar att gå. Men att ett litet intresse 

finns hos flera att vara turist i sin egen hemstad och besöka teatern. Vare sig det ekonomiska 

påverkar eller inte så kan det vara just det som är den slutliga knuffen över tröskeln.  

 

5.3 Tidsaspekten  

Ekonomins inverkan går att likna med tidens inverkan. En stor del av enkätens deltagare 

svarade att de inte har besökt Östgötateatern just för att de inte har tid till det. Många av de 

svarade verkar också positiva och hade gärna gått om de hade mer tid över. Medelvärdet ligger 

på 3,4. Den största delen, 36,5% valde en trea på skalan vilket kan betyda flera saker. Det kan 

innebära att personen är neutral och inte har någon åsikt om påståendet. Det kan även innebära 

att tiden inte är det väsentliga i valet att gå eller inte. Eller att andra turistiska aktiviteter på 

hemorten prioriteras högre, men att tiden ändå finns där. Här kan andra faktorer så som intresse, 

ekonomi och annat ligga till grund.  

 

Katrin beskriver att hennes teatervanor säkert skulle ändras om hon hade mer tid. Hon berättar 

att hon lägger mycket tid till att studera, då utbildningen i flygteknik och logistik kräver en hel 

del. Småbarnsmamman Karolina däremot har en annan åsikt: 

 

“Tid är relativt, man kan ju ta sig tid om man vill. 

Så att jaa.. om jag säger liksom om jag hade haft mer tid, 

då är det ju mer som att jag skyller ifrån mig..” (Karolina) 

 

Från Karolinas citat kan vi dra slutsatsen att konkurrensen bland hemesteraktiviteter kanske 

inte ligger lika mycket i tid utan snarare i intresse. Att är någonting tillräckligt intressant så 
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finns tiden där, det handlar om att prioritera. Tiden är relativ. Det finns mycket som kan 

konkurrera med ett teaterbesök. Att hemestra (staycation) kan innebära många olika saker som 

innefattar det som inte hör till det vardagliga rummet, det som personen i fråga inte gör varje 

dag.51 Hit hör alltså allt från vandringsleder, till bio, teater, museum och att bara röra sig på 

platser man inte sett förr. Katrin beskriver att bio är så enkelt för det finns lättillgängligt med 

priser och utbud. Att om det finns tid över och hon inte har någonting att göra så finns alltid 

bion där. Detta tyder på, som tidigare nämnt och Lindfors beskriver, att tiden inte är så 

avgörande egentligen, utan snarare intresse.52 Karolina berättar att hon inte ens går på bio 

särskilt ofta längre, där konkurrerar möjligheten att ladda ner film hemma. Av 

bekvämlighetsskäl är det enklare att stanna hemma och se på filmen. Att hemestra i sin egen 

stad i form av att gå på teater konkurreras alltså enligt intervjupersonerna lätt bort, antingen 

med ett biobesök eller att bara sitta hemma. Tiden är med andra ord inte det mest avgörande, 

utan snarare intresse och engagemang.  

 

5.4 Östgötateaterns marknadsföring 

Intervjupersonerna har då och då nämnt att de inte har någon större inblick i Östgötateatern, 

varken utbud eller priser och annan information. Karolina var till och med osäker på var 

Norrköpings teaterhus ligger. Enkäten har också berört uppmärksammandet av Östgötateaterns 

marknadsföringen. 48,1% svarade att de inte har uppmärksammat Östgötateaterns 

marknadsföring, men en ganska stor del har svarat att de har uppmärksammat den, 34,6%. 

Enligt Grönroos är det mycket viktigt att företaget och dess resurser finns synliga för kunderna 

att uppfatta dem. Liksom det är kunden som avgör vad som är marknadsföring och inte. 

Företaget kan göra ett försök till marknadsföring men det är kunden som har ensamrätt att 

                                                 
51 Jennie Germann Molz.”Representing pace in tourism mobilities: staycation, slow travel and the 

amazing race” i Journal of tourism and cultural change, 7:4, 270-286. 2009. 
52 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. s. 94f.  
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bestämma om den fungerade eller ej, i form av att uppfatta den. Därför är det viktigt att 

företaget lyssnar på kunderna, håller en god relation för bästa resultat. Utan kund ingen 

marknadsföring.53 En del uppmärksammar Östgötateaterns marknadsföring, men inte alls så 

många som skulle kunna göra det. Vi kan alltså dra slutsatsen att marknadsföringen inte lyckats 

på ett effektivt sätt, då studenterna i detta fall inte ser den i den grad som önskas för bästa 

effekt.  

 

Av de som uppmärksammat marknadsföringen verkar reklam och affischering på stan vara det 

som syns mest, men även annonsering i tidningar. I undersökningen angående Uppsala 

Stadsteater menade studenterna på att just affischering på stan och skolan är det bästa sättet att 

nå dem.54 Här är det alltså tydligt att den typen av marknadsföring når fram, då studenterna 

både på Linköpings och Uppsala universitet faktiskt har uppmärksammat den.  

 

Karolina berättar att hon har uppmärksammat någon typ av marknadsföring för teater med 

affischer på stan, dock är hon osäker på om avsändaren är just Östgötateatern. Hon menar på 

att det är lätt att se på en affisch att det handlar om teater, men vilken teater som spelar den är 

inte lika lätt att uppfatta. Så hon kan, efter lite funderande, inte påstå att hon har 

uppmärksammat marknadsföring från just Östgötateatern. Det samma gäller Katrin och hon 

fortsätter med att marknadsföringen skulle kunna påverka henne att gå. Den skulle eventuellt 

                                                 
53 Christian Grönroos. Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen, 2. uppl., Liber, Malmö, 2008 s. 261. 
54 Anna Hildebrand, Anna Schmidt. Att vara eller icke vara attraktiv för studenter - en analys av 

studenters köpbeslut gällande Uppsala Stadsteater. Uppsala universitet. 2009. s. 24. 
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göra att folk får upp ögonen för teatern och blir mer medvetna om utbud, priser, spelschema 

och annat. Precis som med bio, att det finns lite information någonstans i bakhuvudet.  

 

Många konstföretag lägger mycket fokus på det enskilda projektet och sällan på teatern eller 

företaget som sådant.55 Detta är någonting som Karolina också tar upp. Hon fick frågan om hur 

marknadsföringen skulle se ut för att hon skulle bli lockad att gå. Hennes svar är att det inte 

blir lika lockande att gå om det bara är själva pjäsen som marknadsförs. Att Östgötateatern som 

plats och lokal borde lyftas mer bland Östergötlands turistmål. Att det borde läggas mer energi 

på att det är ett trevligt ställe att besöka, med bekvämligheter och service. Men även i fall de 

har bar och mat så menar hon på att det kan vara lockande att gå dit inte bara för teatern utan 

även för socialt umgänge efteråt.  

 

Båda intervjupersonerna får frågan om vilka kanaler som når ut till dem när det gäller 

marknadsföring. De båda är eniga.  

 

“Instagram, hehe. Jag följer ju kopparhammaren [en nattklubb] där till exempel. 

Det når ju direkt ut då liksom. Så jaa, Instagram och Facebook 

framförallt då. Som man kommer åt var man än är..” (Karolina) 

 

Katrin berättar även att sociala medier är där många är nu, framförallt som student och i hennes 

ålder. Event på Facebook skulle underlätta för många för att på ett smidigt och lättillgängligt 

sätt få information om allt som händer på Östgötateatern. Det är via sociala medier som Katrin 

själv får eller söker upp information om andra kulturella händelser och evenemang som hon är 

intresserad av. Karolina brukar googla och hamna på Upplev Norrköpings hemsida, det är så 

hon själv söker upp information. Internet och sociala medier är effektivt för kunder och företag 

att nå till varandra. Men även för kunder att nå andra kunder.56 Därför är det viktigt för företag, 

i detta fall Östgötateatern, att finnas och synas där kunderna är. För att kunderna ska kunna 

uppmärksamma teatern och dess verksamhet. Kommer inte studenterna till teatern får teatern 

komma till studenterna. Som tidigare nämnt, marknadsföringen fungerar inte om målgruppen 

inte uppfattar den. 

 

                                                 
55 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. s.11. 
56 Lennart Hast. Klagande kunder på nätet värda att tas på allvar. Brandnews, 2010. 

http://www.brandnews.se/branding/klagande-kunder-pa-natet-varda-att-tas-pa-allvar Hämtad: 2015-
11-02.  

http://www.brandnews.se/branding/klagande-kunder-pa-natet-varda-att-tas-pa-allvar
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5.5 Intresse och referenser 

Tidigare i analysen har intresse benämnts och enkäten frågar deltagarna om intresset för 

teatern. Där visar det sig att intresset ändå till en viss del finns där. Medelvärdet ligger på 3,4 

vilket betyder att det är fler som är intresserade än som inte är det. Den största delen 34,6% 

svarade en fyra på skalan. Men samtidigt finns det några, 11,5% som inte har något 

teaterintresse alls.  

 

Teaterintresset eller teatervanorna för intervjupersonerna är inte särskilt stort men de båda har 

gjort några teaterbesök genom livet. Framförallt med skolan men även lite annat främst i 

Stockholm, med familj. Katrin nämner även barnteater som hon besökte som liten tillsammans 

med mormor och farmor. Men i övrigt går ingen av de aktivt på föreställningar. De får frågan 

om varför de inte går mer på teater idag. Katrin berättar att hon inte tänker på att det finns. Bio 

finns så lättillgängligt och hon har all information som behövs. Men att gå på teater kommer 

inte upp i tankarna. Karolina beklagar sig lite över att hon inte går, att hon egentligen skulle 

vilja. Men när inte ens bio blir av så ligger teatern ännu längre bort.  

 

Intervjupersonerna berättar båda två att de gått på teater med skolan. Enligt Lindfors är det ett 

viktigt steg att börja med kulturella upplevelser i ung ålder för att intresset ska fortsätta på 

senare år. Om barn och unga får uppmuntran från skolan, vänner eller familj blir detta en 

vägvisare. Ett typ av ”word of mouth”-fenomen.57 ”Word of mouth” är mycket effektivt då 

personer rekommenderar en upplevelse, produkt eller ett företag till sina nära och kära. En 

referens av detta slag är betydligt kraftfullare än annonser och annan typ av marknadsföring.58 

                                                 
57 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. s. 94f.   
58 Christian Grönroos. Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen. s. 294. 
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Enkätdeltagarna fick besvara frågan om de skulle bli mer lockade att gå på teater om personer 

i deras närhet pratade om det. Den största delen, 48,1%, svarade en fyra på skalan. Medelvärdet 

hamnade på 3,5. Dock bör det finnas i minnet att vissa kan ha svarat en trea på skalan då de 

inte har någon åsikt om påståendet. Andra kan också ha svarat en etta då det inte spelar någon 

roll om andra pratar om teatern. Antingen för att man redan är så pass intresserad, eller för att 

det inte finns något intresse från början alls.  

 

Katrin berättar att hon då och då hör om vänner som åker iväg för att gå på teater någonstans, 

men det är inte särskilt ofta. De som pratar om det är ofta äldre, föräldrar och deras vänner 

exempelvis och då handlar det om någon gång per år som det kommer på tal. Mer pratas det 

inte om teater i hennes närhet. Karolina har en liknande uppfattning, där morföräldrar är de 

som eventuellt pratat om det men det är länge sedan. Men även här är föräldrar och deras vänner 

de som någon gång nämnt teater. Men om en vän rekommenderade en föreställning skulle hon 

gärna gå. Det har hänt att vänner rekommenderat utställningar på museum och att hon enbart 

därför gått dit och själv upplevt utställningen. Hon menar på att hon är intresserad, men passivt. 

Katrin säger att hon också skulle tycka det var kul att gå om en vän rekommenderade. Hon 

berättar att det skulle vara roligt att gå ett kompisgäng, då de tillsammans efteråt skulle kunna 

prata om det, diskutera upplevelsen och förhoppningsvis gå igen, om det var något som 

tilltalade. Hon menar på att det skulle inspirera till att besöka teatern fler gånger. Att få just 

upplevelser rekommenderade till sig är extra viktigt och betydelsefullt då de innefattar 

upplevda känslor, intressen och engagemang. En person kan inlevelsefullt berätta om dess 

erfarenheter och på så sätt får mottagaren själv provsmaka av hur ett besök skulle kunna vara.59 

Det här visar Karolina prov på då hon själv flera gånger följt en väns rekommendationer av 

                                                 
59 Lena Mossberg, Att skapa upplevelser: från OK till WOW!, s.148f.  
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turistiska upplevelser. Även undersökningen om Uppsala Stadsteater poängterar värdet av 

rekommendationer för vänner, och att författarnas utvecklingsförslag med att studenter får ta 

med en vän gratis, kan skapa en god spiral när de börjar prata vidare om det.60 

 

Trots att både Katrin och Karolina flertalet gånger gått på teater som barn och unga så är det 

ingen av dem som har ett aktivt teaterintresse idag. Vad detta beror på går bara att spekulera i. 

Antingen har Lindström fel i sin teori om hur mycket vanorna från barnsben påverkar, eller så 

är intresset för teatern ingenting som fastnade hos just de två intervjupersoner som valdes ut 

till denna undersökning. Om teaterintresset skulle fastna hos alla som präglades med kultur 

under barndomen, så skulle kanske var och varannan människa gå på teater aktivt. Men nu är 

så inte fallet. Alltså är det någonting som inte stannar kvar hos alla. Varför vissa skapar ett 

intresse för just teater är någonting som kräver en helt egen undersökning.  

 

Enkäten tar upp frågan om det finns ett intresse att följa med till teatern om vännerna skulle gå 

dit. Svaret blev övervägande positivt med ett medelvärde på 3,9. Den största delen, 46,2%, 

svarade en fyra på skalan.  

 

Kanske är människor lättlurade som menar på att referenser från nära och kära betyder mer än 

marknadsföring direkt från företag. Det är ju ändå företaget som sitter på grunden till åsikterna. 

Men en köpt reklamannons är svårare att lita på än människor runt omkring.61 Där har sociala 

medier möjlighet att finnas behjälpligt. Kunder möter både andra kunder och företag och har 

                                                 
60 Anna Hildebrand, Anna Schmidt. Att vara eller icke vara attraktiv för studenter - en analys av 

studenters köpbeslut gällande Uppsala Stadsteater. Uppsala universitet. 2009. s. 35f.  
61 Sofia Sundkvist, Sofia Widén. Ingen reklam tack! Men gärna Ikea-katalogen: En studie kring vad 

som händer när marknadsföringen kliver in i sociala forum på Internet. Linköpings universitet. 2008.   
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möjlighet att berätta sina åsikter, både positiva och negativa.62 Båda intervjupersonerna nämner 

vidden av sociala medier och att det är den största plattformen för det mesta. Det är där de båda 

helst vill ha sin information om vad som händer och sker i deras närhet.  

 

5.6 Utbudet på teatern 

Ingen av intervjupersonerna känner särskilt mycket till Östgötateaterns utbud. Enkäten tog upp 

frågan om utbudet som finns på Östgötateatern är någonting som lockar. Medelvärdet hamnade 

på 3,0 vilket med stor sannolikhet handlar om att det är flera av deltagarna som gett uttryck för 

att de inte är särskilt insatta i Östgötateatern eller inte känner till den alls. Men ett antal svarar 

ändå en fyra på skalan, 23,1% vilket utgör den största gruppen näst efter trean på skalan som 

utgör 55,8%. Dock kan det finnas flera som svarat en trea för att de inte har en åsikt eller känner 

sig varken lockade eller inte lockade av utbudet som finns, utan snarare någonting mitt emellan. 

Lindfors menar på att marknadsföring för teater är som ringar på vattnet. Längst in är 

kärngruppen, stamgästerna. När de pratar vidare blir ringarna på vattnet större. Mycket tid och 

ett bra utbud är det som krävs för att ringarna ska hinna bli riktigt stora.63 Kanske är det så att 

det inte funnits tillräckligt med tid och bra utbud för att det ska hinna nå ut till den svårnådda 

målgruppen studenterna. Uppenbarligen har marknadsföringen och ringarna på vattnet inte nått 

hela vägen dit. 

                                                 
62 Lennart Hast. Klagande kunder på nätet värda att tas på allvar. Brandnews, 2010. 

http://www.brandnews.se/branding/klagande-kunder-pa-natet-varda-att-tas-pa-allvar Hämtad: 2015-
11-02. 
63 Elisabeth Lindfors. Marknadsföring i konstföretag. s.102f.  

http://www.brandnews.se/branding/klagande-kunder-pa-natet-varda-att-tas-pa-allvar
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Vidare undersöker enkäten om deltagarna uppfattar Östgötateatern som studentvänliga. Den 

största delen svarar även här en trea på skalan, 63,5% vilket kan betyda någonting liknande 

som diagrammet här ovan. Studentpriserna var det få som visste om att Östgötateatern hade 

och enbart en har uppmärksammat affischeringen på skolan. Därför kan denna fråga vara svår 

att besvara.  

 

5.7 Vad som krävs för att studenterna ska börja gå 

Den sista frågan i enkäten frågar deltagarna vad som krävs för att de skulle börja hemestra i 

form av att gå på teater. Hela 60,8% av deltagarna hade önskat bättre information om de 

aktuella föreställningarna. Observera att det funnits möjlighet att kryssa i flera alternativ vid 

denna fråga. 49% av besvararna hade gått om de hade vänner som vilja följa med. 47,1% hade 

behövt mer tid över. Det är ingen som har skrivit någon kommentar till Övrigt-alternativet som 

finns med, vilket gör det svårt att veta vilka andra alternativ, som hade krävts. Här finns alltså 

svart på vitt vad studenterna efterfrågar. 
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5.8 Från Östgötateaterns synvinkel  

Östgötateatern har idag ett brett marknadsföringsområde och arbetar på flera olika fält för att 

nå ut till sina kunder. Linda Vidarv, informations- och marknadschef på Östgötateatern, 

berättar att de arbetar en del med att rikta sin marknadsföring beroende på vilken typ av 

föreställning och information som ska förmedlas. Det finns en grund med medier och sätt att 

marknadsföra som de, så gott som alltid använder och ibland går de ett steg vidare åt en viss 

riktning som är väsentlig för föreställningen, till exempel en viss branschtidning eller utanför 

Östergötland etc.64  

 

Linda berättar även hur de marknadsför sig till studenterna i dagsläget. Affischering sker på 

campus både i Norrköping och Linköping och Östgötateatern finns med på Mecenat. Men de 

försöker även att finnas på campus lite då och då. Några gånger per termin finns de på skolan 

för att bjuda på kaffe och prata med studenterna. Det samma gäller kalasmottagningen,65 som 

är ett evenemang för nya studenter, med föreningar och företag som visar upp sig, konsert och 

annat för att hälsa de nya studenterna välkomna till universitetet och regionen.66  

 

Nedan följer samtliga markansdföringskanaler som teatern använder sig av och som framkom 

under intervju med Linda Vidarv. 

 

Annonsering Norrköpings Tidningar, Corren, Folkbladet, gratistidningar (011, 013, 

Mera Norrköping m.fl) DN, Expressens söndagsbilaga, plus många 

fler. 

Radio Rix FM. 

Reklam på stan Digitala reklamskyltar, affischer, programblad på bibliotek, hotell, 

kulturinstitutionet etc. 

Anslagstavlor Affischering på anslagstavlor på stan, resturanger etc.  

Ambassadörer Delar ut information på hotell, bibliotek etc.  

                                                 
64 Linda Vidarv, Informations- och marknadschef Östgötateatern, intervju 2015-10-01. 
65 ibid.  
66 Kalasmottagningen, Om kalas, http://www.kalas.liu.se/om-kalas/ Hämtad 2015-10-20.  

http://www.kalas.liu.se/om-kalas/
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Sociala medier Statusuppdateringar och annonser på Facebook. Instagram, Youtube. 

Press Media skriver om Östgötateatern. 

Direktutskick Information direkt i brevlådan. 

Digital reklam Pendeltåget, digitala skyltar på E4:an, evenemangsskyltar m.fl. 

Event Synas och finnas på stan och vid speciella händelser. 

Bioreklam  

 

Tabell över Östgötateaterns marknadsföring idag.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
67 Tabell skapad utifrån information från Linda Vidarv, Informations- och marknadschef 

Östgötateatern, intervju 2015-10-01. 
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6. Slutsats och diskussion  

Att åka på teaterresa är inte det högst prioriterade turistiska alternativet när en student ska på 

semester eller hemester. Att hemestra i sin egen hemstad innebär ofta många alternativ där 

teatern lätt faller i glömskan. I fallet rörande denna studie har syftet varit att undersöka 

uppfattningen om, och teatervanorna gällande Östgötateatern från studenterna på Linköpings 

universitets sida. Men även vad som krävs för att få dem att gå och vad Östgötateatern gör idag. 

Det finns en del som inte känner till teatern alls, andra har varit där någon gång men det är få 

som verkar aktivt besöka den. De som har besökt går dit på grund av det egna intresset eller 

för att de blivit bjudna. De som inte besökt har antingen inget intresse, eller så finns intresset 

men har varken tid eller ekonomin till det. Det råder en enighet bland studenterna, där få känner 

till vad som går och är därför är osäkra på utbudet. Även ytterst få känner till teaterns 

studentpriser. Därför måste företagen visa att de finns och sticka ut ur mängden. Eftersom det 

finns så många alternativ för en student, men även andra, som hemestrar.  

 

En allmän uppfattning är att tiden och pengarna står i vägen för ett besök. Dock är detta 

någonting som lätt går att åtgärda om personen i fråga bara vill. Tid är relativt och en hel del 

av studenterna arbetar extra utanför studierna. Med det sagt menas inte att alla studenter som 

arbetar extra har det gott ställt och mycket pengar kvar i slutet på månaden. Men att ett 

teaterbesök kan vara billigare än bio, framförallt kosta mindre än en kväll på krogen. Därför 

handlar det om att prioritera bland hemesteralternativen och alltså inte att pengarna inte finns. 

Därför måste det vara annat som ligger till grunden för att så få besöker Östgötateatern.  

 

Analysen har visat på att ett litet intresse för teatern ändå finns där, men att det bara inte finns 

i studenternas tankar att teatern är ett hemesteralternativ. Det finns så mycket annat som 

konkurrerar. Att hemestra i form av bio eller annat är det som kanske kommer först upp i 

huvudet när studenterna vill göra någonting utöver det vanliga, och inte teatern. Resultatet visar 

att många skulle bli mer motiverade om fler i deras närhet pratade om teatern och 

rekommenderade föreställningar eller bjöd med dem. Men studenter som idag är en 

förhållandevis liten målgrupp på Östgötateatern skapar en mörk spiral. Eftersom så få går i 

dagsläget, är det få som pratar om det och ännu färre blir lockade till att gå. Därför skulle 

förslaget med att låta studenter bjuda med en vän gratis på föreställningar kunna vända denna 

spiral och öppna upp för en bredare målgrupp. Det skulle bli en social aktivitet där ett gäng 
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vänner kan se föreställningen ihop och efteråt diskutera deras upplevelse men även prata vidare 

med andra vänner och bekanta.  

 

Det sägs att ett kulturintresse sätts redan i barndomen. Att det är viktigt för barn och unga att 

gå på teater och liknande med skolan eller familj för att få en referens till kulturvärlden redan 

från början. Trots detta visar analysen att personer som gått på teater som barn inte behöver ha 

ett teaterintresse som vuxen. En person som inte fick uppleva kulturevenemang som barn 

kanske aldrig får för sig att gå i vuxen ålder. Eller så blir denne inte avskräckt från att motvilligt 

följa med skolan under barndomen till en uråldrig teater. Kanske denne snarare lockas till en 

ännu outforskad värld. Detta betyder inte heller att barn inte ska få gå på teater, utan snarare 

att intresset för kultur kan uppkomma från så många andra omständigheter också. Analysen 

tyder alltså på att barndomens kulturtillställningar inte påverkar till så stor del som litteraturen 

kanske antytt.  

 

Idag affischerar Östgötateatern på campus både i Linköping och Norrköping. Då och då bjuder 

de på gratis kaffe på skolan och pratar med studenterna. Det finns även studentpriser till 

samtliga föreställningar och produktioner. I övrigt sker all form av marknadsföring, dock är 

denna inte direkt riktad till just målgruppen studenter. Studenternas generella uppfattning är att 

Östgötateatern inte syns, få har uppmärksammat deras marknadsföring speciellt mycket. 

Uppfattar inte målgruppen marknadsföringen så är den inte speciellt effektiv. Det är ett krav 

att studenterna uppfattar den för att de ska kunna påverkas av den. Det krävs alltså bättre 

information och riktad marknadsföring direkt till studenterna.  

 

Östgötateatern menar på att de idag, i liten skala, försöker locka studenter, men om studenterna 

själva får bestämma önskar de bättre affischering på skolan och mer information om aktuella 

föreställningar och evenemang. De önskar också att vännerna går för att de själva ska bli 

motiverade till ett besök. Här är sociala medier ett effektivt sätt att nå studenterna och skicka 

information om det aktuella utbudet. Kanske skapa evenemang enbart för studenter för att locka 

en så stor grupp som möjligt. Sociala medier är en stor och viktig del i studenternas, men även 

så gott som alla människors vardag. Därför är det av värde att utnyttja denna lättillgängliga 

kanal. 

 

Att åka på teaterresa eller att gå på teater som ett hemesteralternativ är ingen skillnad rent 

turistiskt. Att vara turist innebär inte alltid att man måste resa iväg. För de som har ett 
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teaterintresse finns valmöjligheter ofta på nära håll, men även för de som ännu ej är medvetna 

om sitt intresse för teater. Turister har så pass många alternativ, vare sig det gäller hemester 

eller semester, att företag som vill locka turister behöver anpassa sig till målgruppen för att 

sticka ut och inte hamna i skuggan bakom övriga turistiska aktiviteter. I detta fall är inte 

studenterna helt medvetna om att teatern finns som alternativ. Den faller lätt i glömska. Därför 

är det viktigt att finnas där studenterna är, prata deras språk, mötas på deras villkor. Kommer 

inte studenterna till teatern så får teatern komma till studenterna.  

 

6.1 Vidare forskning 

I dagsläget finns det inte speciellt mycket forskning kring studenter och deras teatervanor. 

Därför är det alltid av värde att studera detta ytterligare för att få en ännu djupare och bredare 

bild av ämnet. Att ta pulsen på studenterna och Östgötateatern med en större enkät med fler 

deltagare, och även ännu mer djupgående och fler intervjuer, skulle kunna ge mer tyngd till 

studieresultatet. På så sätt göra det ännu tydligare i argumenten för vad som krävs för att locka 

studenterna. Detta gäller även andra, svårnådda målgrupper för teatervärlden generellt.  

 

Vidare hade studier i hemester varit ett intressant ämne och undersöka vad som, och hur 

konkurrenssituationen inom hemester ser ut i turistiska sammanhang. Det finns så många olika 

alternativ när det gäller hemester, även om det sällan belyses på detta sätt. Därför vore det 

betydelsefullt att försöka förstå om och varför hemester väljs över semester. Hur och varför ett 

beslut görs när det kommer till turismen. 
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Edlund, Katrin. Student Linköpings universitet. Intervju vid privat hem i Norrköping 2015-

10-28. 

 

Dahlberg, Karolina. Student Linköpings universitet. Intervju på Linköpings universitets 

bibliotek i Norrköping 2015-10-29.  

 

Vidarv, Linda, Informations- och marknadschef Östgötateatern. Intervju på Östgötateaterns 

teaterhus Norrköping 2015-10-01. 

 

 

 

 

  

http://www.ostgotateatern.se/om
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Bilagor 

Bilaga 1.1 – Enkäten 
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Bilaga 1.2 - Enkätsvar 

 

 



 

52 



 

53 



 

54 



 

55 



 

56 
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Bilaga 2. - Intervjufrågor.  

 

Info: 

● Namn: 

● Ålder: 

● Vad studerar du? 

● Arbetar du extra utanför studierna? 

 

Teatervanor: 

● Känner du till Östgötateatern? 

● Har du någonsin besökt den? 

Om ja: 

- I vilka sammanhang? Skolan, familjen, eget initiativ 

- Har du besökt den någon gång under studietiden? 

Om nej: 

- Varför inte? 

● Har du någonsin besökt någon annan teater? Hur ser dina teatervanor ut? 

Om ja: 

- I så fall vilka?  

- I vilket sammanhang? 

● Hur ser teatervanorna ut för personer i din närhet? 

● Vad får dig att besöka teater i allmänhet? / Inte besöka teater i allmänhet? Varför vill du gå? 

 

Marknadsföring: 

● Har du uppfattat Östgötateaterns marknadsföring?  

- Var? 

● Vad anser du om Östgötateaterns marknadsföring? 

● Hur skulle marknadsföringen se ut för att du skulle överväga att gå/gå oftare? 

- Vilka kanaler når dig?  

 

Information: 

● Var söker du information kulturevenemang eller upplevelser? 
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Referenser: 

● Hur många i din närhet brukar prata med dig om att gå på teater eller deras uppfattningar om 

det? 

● På vilket sätt skulle du påverkas om en vän rekommenderade en teaterföreställning? 

● Om du blev bjuden av en vän att gå på en teaterföreställning med honom eller  

henne, skulle du då överväga att gå? (om det var gratis alltså) 

 

Praktiskt: 

● Hur hade dina teatervanor förändrats om du hade mer tid? 

● Hur hade dina teatervanor förändrats om du hade mer pengar? 

 

Östgötateatern: 

● Vad vet du om Östgötateatern? 

● Vad är dina åsikter om dem? 

Tack! 

 


