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Abstract in English 
 
 
Title: ”Survival as a Bonus – the Marketing Strategies of Independent Theater Groups” 
 
Discipline/Subject/Level: Business Administration, Service Management, Bachelor thesis 
 
Authors: Jessica Jäger and Freja Lindström 
 
Advisors: Jurek Millak and Hans Zimmerlund 
 
Keywords: Independent theater groups, audience, ticket revenue, attendance, bonus system, 
cultural policy, cultural economy, cultural management, arts management, value creation, 
relationship marketing, transaction marketing, long-term survival, marketing strategies. 
 
Background: The theater market has matured – supply now exceeds demand.  Government 
funds are on a decrease, replaced by other means of financing. The city of Stockholm will be 
introducing a bonus system that will benefit independent theater groups that succeed to 
increase their revenue and attendance. Hence, the audience will play an even greater role, a 
tendency some free theater groups come to terms with by interacting with the audience to 
create value.  
 
Thesis statement: What factors lead to the long-term survival of the independent theater 
groups, allowing them to benefit from the imminent bonus system? 
 
Purpose: To analyze and evaluate the marketing strategies of the independent theater groups, 
in reference to their capability of long-term survival through value creation along with the 
audience, thereby increasing attendance and ticket revenue.  
 
Methodology: The study combines quantitative and qualitative approaches and methods. 
Interviews were conducted with the producers at three independent theater groups in the city 
of Stockholm. The questionnaire was answered by 90 members of the independent theater 
group audience. 
 
Areas of theory: Value creation, marketing communication and customer characteristics. 
 
Results: There is a lack of coherence between the marketing strategies of the independent 
theater groups and the characteristics of the audience. Hence, the independent theater groups 
are currently facing poor conditions for long-term survival through growth in audience and 
revenue. However, if the strategies are adjusted to the audience’s inclination to participate in 
the value creation, the conditions may improve. 
 
Conclusions: The important factors leading to long-term survival of the independent theater 
groups, thereby increasing audience participation and ticket revenue, are: ”Co-production of 
values”, ”Enabling” and ”Word of mouth”. Co-production of value must however not apply to 
the artistry, since the audience seems to guard artistic freedom. 
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Abstract på svenska 
 
 
Titel: ”Med överlevnad som bonus – fria teatergruppers marknadsföringsstrategier” 
 
Huvudämne/Inriktning/Nivå: Företagsekonomi, Service Management, Kandidatuppsats 
 
Författare: Jessica Jäger och Freja Lindström 
 
Handledare: Jurek Millak och Hans Zimmerlund 
 
Nyckelord: Fria teatergrupper, publik, biljettintäkter, publikantal, bonussystem, kulturpolitik, 
kulturekonomi, värdeskapande, relationsmarknadsföring, transaktionsmarknadsföring, 
långsiktig överlevnad, marknadsföringsstrategier. 
 
Bakgrund: Teatermarknaden har mognat – utbud övergår efterfrågan. Bidragen minskar till 
förmån för en breddad finansiering. Ett bonussystem ska införas i Stockholms stad, vilket 
kommer att gynna fria teatergrupper som ökar sina intäkter och sitt publikantal. Publiken 
spelar således en allt viktigare roll och vissa fria teatergrupper försöker hantera detta genom 
att värdeskapa i interaktion med publiken. 
 
Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för att fria teatergrupper ska överleva 
långsiktigt och sedermera gynnas av det förestående bonussystemet? 
 
Syfte: Att analysera och utvärdera fria teatergruppers marknadsföringsstrategier med 
avseende på deras förutsättningar att överleva långsiktigt genom att värdeskapa med publiken 
och på så sätt öka sitt publikantal och sina biljettintäkter.  
 
Metod: Studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa ansatser och metoder. Intervjuer har 
genomförts med producenterna för tre fria teatergrupper i Stockholms stad och 
enkätundersökningar har genomförts med totalt 90 personer i de fria teatergruppernas publik.  
 
Teoriområden: Värdeskapande, marknadskommunikation och kundegenskaper. 
 
Resultat: Studien visar att de fria teatergruppernas publik är villig att skapa värde 
tillsammans med teatergrupperna. Såtillvida har de fria teatergrupperna goda förutsättningar 
att överleva långsiktigt genom att värdeskapa med sin publik. Det råder dock brist på 
överensstämmelse mellan de fria teatergruppernas strategier och publikens egenskaper. För att 
uppnå långsiktig överlevnad genom att öka sitt publikantal och sina biljettintäkter måste de 
fria teatergrupperna anpassa sina strategier till publikens vilja att deltaga i värdeskapandet. 
 
Slutsats: De faktorer som är viktiga för att de fria teatergrupperna ska överleva långsiktigt 
och sedermera gynnas av det förestående bonussystemet är ”samproduktion av värde”, 
”möjliggörande” och ”word-of-mouth”. Samproduktionen av värde bör dock inte gälla den 
konstnärliga verksamheten, då publiken tycks värna den konstnärliga friheten. 
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1. Inledning 
Denna studie placeras inledningsvis i sitt ekonomiska och kulturpolitiska sammanhang, varpå 

en mer utförlig bakgrund till studiens problem målas upp. Detta problem diskuteras och 

formuleras och utmynnar slutligen i studiens syfte. Inledningskapitlet avslutas med en 

presentation av studiens perspektivval samt ett par för studien relevanta begreppsdefinitioner. 

  

Teatermarknaden 

Teaterbranschen och dess aktörer kan delas in i olika sfärer.1 I den offentliga sfären återfinns 

institutionsteatrarna2 – de teatrar som drivs av stat, kommun eller landsting.3 Till dessa hör 

bland annat de teatrar som benämns region- och stadsteatrar och ofta även nationalscenerna.4 

Inom näringslivssfären återfinns privatteatrar och fria teatergrupper.5 

 

Daniela Kullman på Teater Scenario tycker att det finns för många teatrar6 – och hon backas 

upp av statistiken: I Stockholm har cirka 400 uppsättningar premiär varje år, vilket – utslaget 

per invånare – innebär att Stockholm är världens teatertätaste stad. Privatteatrarna är många 

och har haft dalande besökskurvor i flera år7. Därtill har antalet institutionsteatrar8 och fria 

grupper ökat stort9, medan deras gemensamma publik minskade från knappt 4 miljoner till 

cirka 2,8 miljoner besökare per år mellan 1976 och 1996.10 Det finns således en växande 

klyfta mellan antalet teatrar, föreställningar och publik, vilket har föranlett ”en kraftigt ökad 

kostnad per besök”.11 

 

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth sade i samband med sitt tillträde att mycket kultur 

skulle ”få slå igen” om den skulle leva på marknadens villkor.12 Bland teatrarna inom 

näringslivssfären finns flera exempel som visar att hon har grund för sina ord. Privatteatern 

Folkteatern har gått i konkurs, Vasateatern har sålts till Kungliga Operan13 och Proscenia som 

                                                 
1 Futurum Exactum – bibliotek medier kultur framtid . Se källförteckning för internetlänk. 
2 Nilsson, S., 2006, Kultur och kreativitet – en ny dynamik, s. 33. 
3 Nationalencyklopedin, uppslagsord: Institutionsteater.  
4 Fritzes – ett Wolters Kluwer-företag. Se källförteckning för internetlänk. 
5  Nationalencyklopedin, uppslagsord: Amatörteater. 
6 DramaDirekt. Se källförteckning för internetlänk. 
7 Meny – din egen nöjesguide, Privatteatrar i kris efter floppar. Se källförteckning för internetlänk. 
  Kalmteg, L., Skådeplats Stockholm, ur Svenska Dagbladet, 16 mars 2008. 
8 Nilsson, S., 1999, Kulturens vägar – Kultur och kulturpolitik i Sverige, s. 226-227. 
9 Gislén, Y., 2000, Vem säger sig fri?, på uppdrag av Statens Kulturråd, s. 7. 
10 Regeringen, Proposition 1996/97:3. 
11 Nilsson, S., 1999, s. 226-227. 
12 Söderling, F., Skatteavdrag ska främja kulturen, ur Dagens Nyheter, 5 januari 2008. 
13FULLA HUS trots konkurser och stängningar, ur KatrineholmsKuriren , 7 februari 1998. 
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äger både Maximteatern och Göta Lejon är konkurshotat.14 Samtidigt har många fria 

teatergrupper införlivats i institutionsteatrarna eller tvingats lägga ned.15 

 
Kulturpolitik då och nu 

Många av teateraktörerna påverkas av kulturpolitiken, inom vilken bidragssystemet utgör 

”den mest särpräglade delen”.16 Dagens bidrag fördelas med hänsyn till de nationella 

kulturpolitiska målen, vilka formulerades 1974 och modifierades 1996. Tanken är att de 

nationella målen ska ”vara vägledande för all kulturverksamhet oberoende av 

samhällssektor”.17 

 

”I juni 2007 tillsatte regeringen en kulturpolitisk utredning (Ku 2007:06) för att ta reda på hur 

den svenska kulturpolitiken kan uppdateras.”18 Detta innebär bland annat att se över 

möjligheterna att bredda kulturens finansiering19 med hjälp av alternativa finansieringskällor 

som näringsliv, privatpersoner och ideella krafter.20 Uppdraget ska redovisas först den 31 

december 2008.21 

 

De föreslagna förändringsåtgärderna grundar sig dels i att kulturarbetarna anses ha fastnat i ett 

hämmande bidragsberoende som de bör få hjälp att ta sig ur,22 dels i att svensk kultur, i större 

utsträckning än i andra europeiska länder, finansieras av stat, kommun och landsting.23 

 
Teaterpubliken 

På den mogna teatermarknaden, där utbud övergår efterfrågan, spelar konsumenten (publiken) 

en central roll. Konsumentverket deklarerar att konsumenten av idag besitter mer kunskap och 

därmed mer makt – den kan utvärdera olika företags erbjudanden, ställa krav och välja bort 

oseriösa aktörer. Konsumentverket konkluderar således att det är marknadskrafterna som 

”skapar villkoren för ett företags överlevnad.”24 I och med informationsteknologins framväxt 

                                                 
14 Gårdsäter, E. & Svanell, A., Nytt hopp för privatteatrar, ur Svenska Dagbladet, 18 februari 2008. 
15 Lagerlöf Smids, T. & Pettersson C-G., 2004, Teaterhistoria, s. 308. 
16 Ruth, A., 2003, Den nordiska femklövern - kulturpolitisk odling i efterkrigstidens välfärdssamhälle, s. 29. 
17 Kulturrådet, Kulturpolitiska mål. Se källförteckning för internetlänk. 
18 Produkt – produktionsgrupp för scenkonst. Se källförteckning för internetlänk. 
19 Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Se källförteckning för internetlänk. 
20 von Malmborg, I., 2007, Folkbildningens betydelse för kulturen – kulturens betydelse för samhället, ur  
    Tidskriften Folkuniversiteten, nr 4. 
21 Kulturdepartementet. Se källförteckning för internetlänk. 
22 Irefalk, C., Bonussystem ska sporra stadens kulturarbetare, ur Stockholms Fria Tidning, 8 augusti 2007. 
    von Malmborg, I., 2007. 
23 von Malmborg, I., 2007. 
24 Konsumentverksamheten Hagfors och Munkfors, 2002-2004, PROJEKT RÅD och RÄTT – Nya metoder att  
    angripa konsumentfrågor, s. 47 
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har publiken dessutom fler valmöjligheter och all ”tänkbar information finns som 

genomarbetat material i datorn” – det är bara upp till publiken att välja vilken och hur mycket 

information den vill ta in.25 

 

En del teatrar har försökt att locka publik genom olika värdeskapande kundaktiviteter. Till 

exempel har Landskrona teater, i syfte att skapa en relation till sin publik och ta del av dess 

åsikter, låtit publiken lyssna på en uppläsning av ett ”pinfärskt” manus.26 

 

1.1 Bakgrund 

Vad är fria teatergrupper? 

Fria teatergrupper, som i inledningen introducerades som en av aktörerna på den mogna 

teatermarknaden, spelar en stor roll i det svenska teaterlivet.27 De växte fram under 1960-talet 

då skådespelare började ifrågasätta institutionsteatrarnas konstnärliga urval och förhållande 

till publiken. Detta utmynnade i att det bildades fria grupper av skådespelare, med 

gemensamma politiska och konstnärliga referensramar, som aspirerade på frihet att spela en 

teater som av politiska och ideologiska skäl inte gick att producera inom en institution. De fria 

teatergrupperna nådde stor framgång, blåste liv i debatten om teaterns spridning och utgjorde i 

hög grad en inspirationskälla för 1974 års kulturproposition. Under 1980-talet försvagades de 

fria gruppernas ekonomi och det kollektiva styret ersattes på många håll av valda konstnärliga 

ledare. Idag har det uppstått en ny, till synes mindre vänsterorienterad, generation fria 

teatergrupper, varav de flesta återfinns i storstadsområden.28 

 

De fria teatergrupperna utgör, enligt kulturutredaren Ylva Gislén, en brokig och 

mångskiftande skara med många gemensamma styrkor och problem.29 Enligt uppgifter från 

Statens Kulturråd, återfinns i denna skara cirka 200 mer eller mindre fasta fria teatergrupper.30 

En ofta tillämpad definition är att de, till skillnad från institutionsteatrarna, saknar en 

huvudman.31 Själva definierar sig de fria teatergrupperna i termer av konstnärligt självstyre, 

                                                 
25 Andersson M. & Källström, S. Ur konsttidningen Volym. Se källförteckning för internetlänk. 
26 Petersson, J., Teaterpubliken fick saga sitt, ur Helsingborgs Dagblad, 19 oktober 2007. 
27 Regeringen, 1996, Proposition 1996/97:3, s. 71. 
28  Nationalencyklopedin, uppslagsord: Fria teatergrupper. 
29 Gislén, Y., 2000, s. 10. 
30 Statens Kulturråd, 1997, Kulturpolitik i praktiken, s. 55. 
31 Gislén, Y., 2000, s. 7. 
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kollektivt arbetssätt och som en nyskapande kraft (både konstnärligt och sociopolitiskt) vilken 

utgör ett alternativ till institutionerna.32  

 

Teaterförbundet, teaterbranschens fackförbund, lyfter särskilt fram de fria teatergrupperna och 

deras situation. Trots att den fria scenkonsten spelar en viktigare och större roll än i 

jämförbara länder, bedrivs dess verksamhet under ”fullständigt oanständiga” ekonomiska 

förhållanden.33 De står för 20% av den totala publiken och är således en väsentlig aktör på 

teatermarknaden. Trots detta får de endast 3% av det statliga teateranslaget. 34 Denna 

marginella del av det statliga stödet utgör en överhängande del, hela 60%, av de fria 

teatergruppernas finansiering.35  

 

Följaktligen påverkas de fria teatergrupperna i hög grad av förändringar såväl på 

marknaden som inom kulturpolitiken. 

 

Teatermarknaden ur ett frigruppsperspektiv 

Sedan mitten av 80-talet har antalet fria teatergrupper ökat stort36 och redan på 1990-talet gav 

de 8000 föreställningar per år, vilket innebär att de står för en tredjedel av landets 

professionella teaterföreställningar.37 Ylva Gislén skriver att publiksiffrorna för de fria 

teatergrupperna har varit svagt vikande under 1990-talet. Hon skriver också att 

biljettintäkterna för flera av de fria teatergrupper som har en fast scen i en storstad är 

anmärkningsvärt låga. 

 

”De fria gruppernas dåliga ekonomi har förföljt dem som ett spöke sedan födseln.” skriver 

Fredrik Söderling i en artikel i Dagens Nyheter.38 Gislén beskriver detta som en sorts ond 

cirkel – teatergrupperna verkar under ”ekonomiskt allt tuffare förhållanden” med ”mycket 

ansträngda arbetsförhållanden och produktionsbudgetar”, vilket i sin tur gör det svårt att på ett 

adekvat sätt arbeta med långsiktigt publikarbete och marknadsföring39, vilket ytterligare 

förvärrar deras villkor. I vissa fall har även lokala restriktioner vad gäller affischering i 

                                                 
32 Gislén, Y., 2000, s. 8. 
33 Teaterförbundet, 2008, Teaterförbundets guide till kulturutredningen – fakta och kommentarer, s. 8. 
34 Gislén, Y., 2000, s. 6. 
35 Nilsson, S., 1999, s. 226-227. 
36 Gislén, Y., 2000, s. 7. 
37 Nilsson, S., 1999, s. 220-221. 
38 Söderling, F., Stor publik trots små statsbidrag, ur Dagens Nyheter, 13 mars 2003. 
39 Gislén, Y., 2000, s. 19 och 26. 
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offentlig miljö en negativ inverkan på de fria teatergruppernas förmåga att nå ut med 

information till sin publik.40 

 

Att tillgången övergår efterfrågan på den mogna teatermarknaden avspeglas i de fria 

teatergruppernas situation – antalet grupper har ökat medan publiksiffrorna har sjunkit, 

vilket resulterar i ansträngda arbetsvillkor och hårda ekonomiska förhållanden. 

 

De fria teatergrupperna och kulturpolitiken 

Som ovan nämnt, är den rådande uppfattningen att mycket kultur skulle ”få slå igen” om den 

skulle verka på den mogna teatermarknadens villkor.41 Det offentliga stödet fungerar därför 

som ett slags skyddsnät – kulturlivet och då i synnerhet fria teatergrupper är sedan länge 

bidragsberoende.42 Bidragen beskrivs som en nödvändig, men inte alltid tillräcklig 

inkomstkälla för de fria teatergrupperna.43 Bidragens betydelse tydliggörs i redan nämnda 

uppgifter om de fria teatergruppernas finansiering: de är samhällsfinansierade till hela 60%.44 

 

Dessa siffror kan dock komma att påverkas av den borgerliga kulturpolitikens vision om att 

kulturarbetarna ska kunna försörja sig själva.45 För fria teatergrupper i Stockholms stad yttrar 

sig detta i form av ett bonussystem som ska gagna fria aktörer som, genom att öka sina 

intäkter och sitt publikantal, lyckas finansiera sig på egen hand.46 I bonusfördelningen beaktas 

även graden av barn- och ungdomsverksamhet.47 Kritik har framlagts mot både 

bonussystemet och att de borgerliga politikerna ”skär i kulturbudgeten och minskar 

kulturbidragen”.48 

 

Den nya kulturpolitik som är att vänta, vari det offentliga stödet beräknas minska till förmån 

för en breddad finansiering, befaras slå hårt mot de fria teatergrupperna. De som lyckas öka 

sina intäkter och sitt publikantal kommer dock att premieras när det förestående 

bonussystemet införs. 

 
                                                 
40 Gislén, Y., 2000, s. 29. 
41 Söderling, F., Skatteavdrag ska främja kulturen, ur Dagens Nyheter, 5 januari 2008. 
42 Wigerfelt, C. Ur nättidningen ALBA. Se källförteckning för internetlänk. 
43 Nilsson, S., 1999, s. 344-345 
    Granath, S., 1997, Käket och Moralen, s. 164. 
44 Nilsson, S., 1999, s. 226-227 
45 Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Se källförteckning för internetlänk. 
46 Irefalk, C., 2007. 
47 Andér, B., i samtal, 10 april 2008. 
48 Irefalk, C., 2007. 
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De fria teatergruppernas publik 

De fria teatergrupperna strider hårt – och med andra medel än enbart föreställningarna – för 

att vinna den knappa publikens gunst. Många fria teatergrupper har till att börja med 

ombudsverksamhet, vänföreningar och nyhetsbrev.49 Vidare finns det åtskilliga exempel på 

mer innovativa försök att skapa värde för publiken: Boulevardteatern erbjuder kurser i teater50 

och Stockholms Improvisationsteater skräddarsyr årligen 150 sceniska lösningar utifrån 

organisationers behov och önskemål.51 Teater X bjuder in publiken att dela med sig av sina 

erfarenheter, varpå ensemblen iscensätter dessa i form av improviserad teater52 och Teater 

Spitze engagerade en grupp gymnasieelever som referensgrupp under arbetet inför 

uppsättningen av Jean-Paul Sartres ”Inför lyckta dörrar”.53  

 

Sett till IT-aspekten, går det att konstatera att de allra flesta fria teatergrupper har en hemsida, 

varifrån publiken kan hämta information. Därtill finns en gemensam hemsida för 16 av 

Stockholms fria teatergrupper, där publiken kan göra jämförelser medelst bland annat ett 

samlat kalendarium.54 

 

Publiken har vuxit i betydelse och fått mer makt i och med teatermarknadens mognad, 

kulturpolitikens publikfokus och informationsteknologins framväxt. En del fria teatergrupper 

anpassar sig till detta genom allehanda värdeskapande aktiviteter för och med publiken. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Teatermarknadens mognad avspeglar sig i de fria teatergruppernas situation – antalet grupper 

har ökat medan publiksiffrorna har sjunkit. Den nya kulturpolitik som är att vänta, befaras slå 

hårt mot de fria teatergrupperna och förvärra deras redan svåra situation. Dessa 

omständigheter gör det viktigt att beakta publiken, vilket vissa fria teatergrupper har gjort 

genom att skapa värde i interaktion med den. I Stockholms stad kommer det förestående 

bonussystemet dessutom att premiera dem som lyckas öka sina intäkter och sitt publikantal.  

 

                                                 
49 För exempel, se www.boulevardteatern.se, www.teatergiljotin.se, www.teaterlederman.com 
50 Boulevardteatern. Se källförteckning för internetlänk. 
51 Stockholms improvisationsteater. Se källförteckning för internetlänk. 
52 Teater X. Se källförteckning för internetlänk. 
53 Elsbacher, H. Se källförteckning för internetlänk.  
54 Fria Scener. Se källförteckning för internetlänk. 
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1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att de fria teatergrupperna ska överleva långsiktigt och sedermera 

gynnas av det förestående bonussystemet? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera och utvärdera fria teatergruppers 

marknadsföringsstrategier med avseende på deras förutsättningar att överleva långsiktigt 

genom att värdeskapa med publiken och på så sätt öka sitt publikantal och sina biljettintäkter. 

 
1.5 Avgränsningar 

Syftet avgränsas till fria teatergrupper i Stockholms stad, eftersom det ovannämnda 

bonussystemet, som förstärker studiens relevans i den pågående kulturekonomiska debatten, 

endast gäller inom Stockholms stad. 

 

Därtill avgränsas syftet till att omfatta fria teatergruppers marknadsföringsstrategier i 

samband med vuxenföreställningar. Detta sker utifrån ett antagande om att strategierna kring 

barn- och ungdomsföreställningar respektive vuxenföreställningar skiljer sig åt i åtskilliga 

avgörande avseenden. Antagandet rörande barn- och ungdomsföreställningar är att 

marknadsföringen sker indirekt, det vill säga via vuxna ombud. Därtill finns komplicerande 

restriktioner och regleringar kring marknadsföring gentemot barn under tolv år. 

 

1.6 Perspektivval  

Säljaren, det vill säga de fria teatergrupperna, äger problemet, så studiens fokus ligger på just 

dessa. För att studien ska kunna innefatta en utvärdering och inte enbart en analys, beaktas 

och studeras även kunden i det tilltänkta utbytet, det vill säga publiken. Därtill sker ett utbyte 

av information mellan dessa parter – de fria teatergrupperna och deras publik – varför studien 

även anlägger ett kommunikationsperspektiv. 

 
1.7 Definitioner 

Mellan publikantal och biljettintäkter, som återfinns i studiens syfte, kan det anses finnas en 

positiv korrelation. Denna studie utgår emellertid från att så inte nödvändigtvis är fallet – 

exempelvis kan en teatergrupp som ger ut fribiljetter öka sitt publikantal, men minska sina 

biljettintäkter.  
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Orden kund, publik och marknad är i denna studie ekvivalenta. I möjligaste mån kommer 

termen publik att användas. I teoriavsnittet används emellertid de i företagsekonomiska 

sammanhang mer vedertagna termerna kund och marknad. 

 

 

2. Metod 

Metodkapitlet inleds med en presentation av studiens vetenskapliga ansatser. Därefter 

behandlas insamlingen av studiens olika typer av data, varpå population och urval redovisas. 

Kapitlet avslutas med ett självkritiskt avsnitt om studiens reliabilitet, validitet och bortfall. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats  

2.1.1 Deduktion och induktion 

Den här studien tar sin utgångspunkt i teorier, vars olika kärnor kombineras i en teoretisk 

syntes, vilken testas mot den empiriska verkligheten genom analys av insamlad data om de 

fria teatergrupperna och deras publik. Denna ansats kallas deduktiv, vilket innebär en rörelse 

”från teori till empiri”, från det generella till det konkreta.55 

 

Anledningen till att studien inte tillämpar en så kallad induktiv ansats, som går ”från empiri 

till teori”56, är att det redan finns teorier på de för studien relevanta teoriområdena. Det ter sig 

dock som att dessa teorier inte har testats mot just de fria teatergruppernas empiriska 

verklighet, varför detta anses vara en mer angelägen uppgift än att försöka skapa nya teorier 

och därmed riskera att upprepa det någon annan redan har gjort.  

 

2.1.2 Hermeneutik och positivism 

Förevarande studie har en struktur där delarna följer på och korresponderar med varandra. 

Detta tar sig uttryck i att problemformuleringen, som rör fria teatergruppers överlevnad, 

besvaras i slutsatsen utifrån den teoretiska syntesen och att syftet, rörande fria teatergruppers 

marknadsföringsstrategier, besvaras i resultatet utifrån den teoretiska referensramen. I 

teorikapitlet sker en stegvis operationalisering från teoriområde till teorier, en teoretisk syntes 

med faktorer, en teoretisk referensram med variabler och slutligen enkät- och intervjufrågor 

samt klassificering av möjliga svar. På detta följer att analysen sker med utgångspunkt i 

                                                 
55 Johannessen, A. och Tufte, P A, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 35. 
56 Ibid., s. 35. 
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syntesen och i enlighet med referensramen. Allt detta indikerar att studien anammar ett 

positivistiskt förhållningssätt där mät- och verifierbarhet eftersträvas57 och där de två källorna 

till kunskap är sinnen och logik, inte förförståelse och tolkningar.58 

 
I studiens analys sker viss tolkning vad gäller klassificering (i förhållande till den teoretiska 

referensramens variabler) av insamlade intervju- och enkätsvar. Genom erfarenheter och 

utbildning har studiens upphovsmän viss förförståelse för konstnärlig verksamhet och därmed 

för studieobjektens kontext, vilket spelar in i tolkningsförfarandet. Detta återspeglar att 

studiens positivistiska förhållningssätt kompletteras med inslag av hermeneutik, det vill säga 

tolkningslära.59 Det hermeneutiska inslaget tar sig även uttryck i att denna studies 

empiribearbetning och analys sker i ett växelspel mellan del- och helhetsperspektiv. Detta 

förfarande kallas i vissa sammanhang ”den hermeneutiska spiralen”.60 

 

Således har denna studie ett i huvudsak positivistiskt förhållningssätt, som kompletteras med 

ett hermeneutiskt tolkningsförfarande.  

 

2.2 Data 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

Denna studie begagnar sig av data som samlas in genom intervjuer och enkäter samt data som 

hämtas från teatergruppernas hemsidor. Dessutom används data från vad som kan betraktas 

som en förstudie. Dessa data samlades in när denna studies upphovsmän intervjuade Fria 

Teaterns ena konstnärliga ledare. Intervjun skedde under liknande omständigheter och på ett 

liknande sätt som denna studies intervjuer, men med ett delvis annat syfte. Anledningen till att 

dessa data hämtas in, är att Fria Teaterns producent återkommande belyser sina svårigheter att 

besvara vissa frågor på grund av brist på insyn i det som ligger inom den konstnärliga 

ledningens ansvarsområde.  

 

Enkäternas och övriga intervjuers data samlas in inom ramen för denna studie och utgör 

därför primärdata. Data som redan finns tillgänglig vid tidpunkten för denna studie – via 

                                                 
57 Wallén, G., 1996, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 26-27. 
58 Thurén, T., 2007, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 17. 
59 Wallén, G., 1996, s. 33-34. 
60 Thurén, T., 2007, s. 61. 
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hemsidor och förstudie – har samlats in och bearbetats i ett annat sammanhang och för ett 

annat ändamål och kallas därför sekundärdata. 61 

 

Anledningen till att denna studie inte i större utsträckning använder sig av sekundärdata är att 

undersökningsområdet, sett ur det valda perspektivet, är tämligen – för att inte säga 

fullkomligt – outforskat. Således finns en ringa mängd relevant sekundärdata att tillgå, varför 

ny data måste samlas in. 

 

2.2.2 Metoder för datainsamling 

För att både kunna analysera och utvärdera de fria teatergruppernas 

marknadsföringsstrategier, beaktas, i enlighet med studiens perspektivval, både de fria 

teatergrupperna, deras publik och kommunikationen dem emellan. Därför genomförs 

intervjuer med ett urval fria teatergruppers producenter, vilka torde ha bäst tillgång till den för 

studien relevanta informationen, och en enkätundersökning bland deras publik. Under de 45 

minuter långa intervjuerna, som genomförs i syfte att få fram ”detaljerad och nyanserad 

information” från ett förhållandevis litet antal informanter, görs en ljudupptagning. Frågorna 

är formulerade och ordnade på förhand, men saknar färdigformulerade svarsalternativ. 

Intervjun kan därför benämnas strukturerad och ligger inom ramen för en kvalitativ ansats.  

 

Enkäterna, däremot, indikerar en kvantitativ ansats och besvaras av ett större antal 

respondenter i anslutning till föreställningar på de teatrar som ingår i studiens urval. 

Enkätfrågorna har allt som oftast prestrukturerade svarsalternativ, men i och med att några 

frågor och svarsalternativ är mer öppna (”Annat:” och ”Övriga kommentarer och 

synpunkter”), benämns enkäten semistrukturerad.62 Studiens ansats har således både 

kvalitativa och kvantitativa inslag. 

 

2.3 Population och urval 

2.3.1 Population 

Fria teatergrupper med fast scen i Stockholms stad och partiell eller fullständig 

vuxeninriktning utgör denna studies målgrupp. Dessa bildar således vad som i vetenskapliga 

                                                 
61 Christensen, L S, 2001, Marknadsundersökning – en handbok, s. 69. 
62 Johannessen, A. och Tufte, P A, 2003, s. 21, 97, 148 och 150. 
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sammanhang benämns studiens population, vilket betyder befolkning och inbegriper alla som 

undersökningen gäller för.63 

 

2.3.2 Urval 

Eftersom strävan i denna studie är att få fram detaljrik och mångfasetterad information, blir 

det inte möjligt att undersöka hela populationen. Följaktligen gjordes ett urval, vilket kan 

beskrivas som en miniatyr av studiens population.64 

 

Utifrån en förteckning på Stockholms stads kulturförvaltnings hemsida, gjordes ett 

slumpmässigt urval bland de fria teatergrupper i Stockholm som delvis eller enbart ger 

vuxenföreställningar. Därmed uteslöts de fria teatergrupper som enbart riktar sig till barn och 

ungdom. Innan urvalet gjordes, kompletterades förteckningen utifrån förhandskunskaper och 

vidare sökning. Den slutgiltiga urvalsramen inkluderade 22 fria teatergrupper (se bilaga 1) 

och urvalet resulterade i att följande tre fria teatergrupper blev studiens objekt: moment:teater, 

Teater Tribunalen och Fria Teatern. 

 

Det kan sägas ske ett flerstegsurval i studien såtillvida att ett urval även görs inom respektive 

fri teatergrupp och bland dess publik. Inom teatergrupperna genomförs intervjuer med 

producenterna, eftersom dessa antas besitta mest relevant kunskap om studiens ämne. I så 

måtto sker ett subjektivt urval. Per teatergrupp delas enkäter ut till 30 slumpmässigt utvalda 

personer i publiken. Detta innebär att enkätundersökningen omfattar totalt 90 respondenter. 

Då studiens upphovsmän är på plats och delar ut enkäterna, bör detta slumpmässiga urval 

beskrivas som ledande, om än oavsiktligt och undermedvetet.65 

 

2.4 Självkritik 

2.4.1 Reliabilitet 

I denna studie samlas alltså data in om fria teatergrupper och deras publik. Hur tillförlitliga 

dessa data är, kallas reliabilitet.66 

 

                                                 
63 Johannessen, A. och Tufte, P A, 2003, s. 132-133. 
64 Ibid., s. 133-134. 
65 Denscombe, M., 2000, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom  
    samhällsvetenskaperna, s. 19, 22 och 23. 
66 Johannessen, A. och Tufte, P A, 2003, s. 265. 
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Under de intervjuer som genomfördes inom ramen för denna studie, närvarade studiens båda 

upphovsmän och ljudupptagningar gjordes. När intervjuerna hade transkriberats och 

refererats, fick informanterna läsa igenom och korrigera eventuella missförstånd.67 Dessa tre 

försiktighetsåtgärder bidrar till att höja reliabiliteten. För den vetenskapliga transparensens 

skull, behövde teatergruppernas namn och informanternas befattningar (”producent”) anges. I 

praktiken innebar detta att anonymiteten gick förlorad, varför producenternas namn – för 

läsvänlighetens skull – lika gärna kunde publiceras. Så skedde efter godkännande från de 

berörda informanterna. Detta kan ha resulterat i att informanterna blev mer benägna att 

undanhålla information68, men i och med att ämnet som undersöks varken är personligt eller 

känsligt, bedöms risken för sänkt reliabilitet vara liten. 

 

Det bedömdes finnas en risk med att den ena av studiens upphovsmän har en bakgrund som 

administrativt deltidsanställd på en av de undersökta teatergrupperna, Fria Teatern. Således 

vidtogs åtgärder för att skydda reliabiliteten. Producenten ombads att bortse från 

upphovsmännens eventuella förförståelse samt besvara intervjufrågorna som om endast den 

oberoende upphovsmannen var närvarande. Detta gäller även den konstnärliga ledarens 

uttalanden i den förstudie som här används som sekundärdata. Det föreligger en risk att 

reliabiliteten minskade i detta avseende, men de vidtagna åtgärderna bör ha hämmat effekten. 

 

I enkätundersökningen upprätthölls emellertid anonymiteten, vilket ger stöd åt reliabiliteten. 

Däremot hade ett av studieobjekten, moment:teater, brist på publik vid tidpunkten för 

enkätundersökningen, varför en kompletterande webbenkät genomfördes. Därmed 

omvandlades enkätundersökningen till en så kallad Mixed Mode Survey.69 Då teatergruppen 

av förklarliga skäl inte ville lämna ut sin mailinglista, skedde utskicket med teatergruppen 

som avsändare. Studiens upphovsmän försökte lindra effekten av detta genom att formulera 

ett följebrev. Teatergruppen valde dessvärre att inte skicka ut följebrevet, vilket kan ha skadat 

reliabiliteten. 

                                                 
67 Denscombe, M., 2000, s. 145 och 158. 
68 Ejvegård, R., 1996, Vetenskaplig metod, s. 48. 
69 Dahmström, K., 2005, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning, s. 83. 
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2.4.2 Validitet  

Denna studie ämnar undersöka fria teatergruppers marknadsföringsstrategier och 

överlevnadsförmåga. I vilken utsträckning insamlade data representerar dessa fenomen, 

benämns validitet.70 

 

På grund av urvalets ringa omfattning är datas validitet tämligen låg. Ett strategiskt urval, där 

urvalet skulle ha baserats på uppgifter om populationens egenskaper71, hade kunnat höja 

validiteten. Eftersom området ännu är outforskat, finns emellertid ingen sådan förteckning att 

tillgå. 

 

Bortfallet bland teatergrupperna blev förhållandevis stort, vilket kan ha påverkat validiteten 

negativt. Bortfallet bland publiken blev emellertid litet.72 

 

Det genomgående tillvägagångssättet i förevarande studie har kretsat kring att 

operationalisera stegvis, från början till slut, vilket i sig kan tänkas ha höjt validiteten – enkät- 

och intervjufrågorna torde därmed vara utformade på så sätt att de mäter det som undersöks.  

 

2.4.3 Bortfall 

För att minska risken för internt bortfall i enkätundersökningen, genomfördes en 

pilotundersökning. Bortfall och kommentarer beaktades och föranledde revidering av enkäten. 

 

Det skedde, som ovan nämnt, ett stort bortfall i urvalet bland teatergrupperna. Av tio 

teatergrupper som tillfrågades, avstod två på grund av tidsbrist och en på grund av ekonomisk 

kris. Fyra stycken svarade inte alls trots såväl mailförfrågningar som 

telefonsvararmeddelanden. Således skedde ett 70-procentigt externt bortfall.  

 

Enkätundersökningens externa och interna bortfall blev förhållandevis låga. På plats på 

moment:teater skedde inget externt bortfall – alla som tillfrågades besvarade enkäten. 

Däremot är det oklart hur många som mottog mailförfrågan, vilket omöjliggör en detaljerad 

bortfallsanalys. På Teater Tribunalen skedde tre externa bortfall – en respondent kunde inte 

svenska, en kunde inte läsa och en var ordblind. På Fria Teatern skedde ett externt bortfall på 

                                                 
70 Johannessen, A. och Tufte, P A, 2003, s. 47. 
71 Ibid., s. 84. 
72 Ibid., s. 240. 
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grund av synfel och hörselnedsättning. Sammanlagt skedde således ett externt bortfall à fyra 

enkäter, vilket kompletterades genom utdelning av ytterligare enkäter.  

 

Studiens upphovsmän hade föraningar om att fråga 5 (se bilaga 3) skulle kunna få ett 

förhållandevis stort internt bortfall, då frågan gäller rangordning av alternativ. Förtydliganden 

gjordes och åtgärder vidtogs för att minimera bortfallet, men det blev ändå 11% – enkätens 

enda beaktansvärda interna bortfall.  

 

Om bortfallet är litet (cirka 5-10%) kan resultatet anses vara generaliserbart.73 Sett till 

enkätundersökningen, vari bortfallet understeg 10%, är resultatet således generaliserbart – 

eventuellt med undantag för fråga 5. 

 

 

3. Teori 

I nedanstående teorikapitel presenteras först studiens målvariabel, vilket följs av en 

översiktlig diskussion om studiens teoriområden och perspektiv. Därefter redovisas studiens 

teorier, vilka utmynnar i en teoretisk syntes och referensram. 

 

3.1 Målvariabel 

Som framgår i problemformuleringen – ”Vilka faktorer är viktiga för att de fria 

teatergrupperna ska överleva långsiktigt och sedermera gynnas av det förestående 

bonussystemet?” – är denna studies målvariabel långsiktig överlevnad för objektet fria 

teatergrupper. Långsiktig överlevnad definieras här som att den ifrågavarande organisationens 

strategival måste överensstämma med marknadens egenskaper. För att utröna hur denna 

överensstämmelse kan se ut, återfinns nedanstående teoriavsnitt på och mellan såväl 

organisations- som marknadsnivå, där marknaden alltså utgörs av publiken. 

 

3.2 Teorislinga 

Utifrån de förutsättningar och fenomen som målades upp i studiens bakgrund, 

problemdiskussion och perspektivval, har adekvata teoriområden – och därigenom teorier – 

identifierats. 

 

                                                 
73 Johannessen, A. och Tufte, P A, 2003, s. 136. 



  
 

20 
 

Sett ur det ovan valda säljarperspektivet, har den svenska teatermarknaden nått ett moget 

stadium, vilket innebär en hårdnad konkurrens. För att överleva på en sådan marknad, måste 

de fria teatergrupperna öka sin konkurrenskraft genom att skapa värde på ett mer effektivt 

sätt. Detta föranleder att studien delvis rör sig inom teoriområdet värdeskapande. 

 

Att de fria teatergrupperna, i och med förändringar i kulturpolitiken, kan sägas gå från en 

sluten till en mer öppen marknad, medför att det blir än viktigare att kommunicera med 

publiken för att lyckas försörja sig på egen hand. I enlighet med det studiens andra perspektiv, 

kommunikationsperspektivet, blir således marknadskommunikation ett relevant 

teoriområde att beakta i denna studie.  

 

Sett ur studiens tredje perspektiv, kundperspektivet, syns att teatermarknaden har genomgått 

förändringar vad gäller konsumentbeteende. Detta, i kombination med att teaterbesöken har 

minskat, indikerar att kundegenskaper är ett för denna studie relevant teoriområde. 

 

Inom det första teoriområdet, värdeskapande, har tre relevanta teorier identifierats. 

Värdeskapande kan ske i form av en enkelriktad och sekventiell förädling, vilket här belyses i 

teorin värdekedjan, eller i ett synkront samspel mellan de inblandade aktörerna, varav 

kunden är en, vilket åskådliggörs av teorin värdestjärnan. Värdeskapandet kan sägas syfta 

till att uppnå en sorts hävstångseffekt – värdet ska på ett eller annat sätt öka kundens 

effektivitet. 

 

Inom det andra teoriområdet, marknadskommunikation, har två relevanta teorier urskiljts. Den 

ena är marknadsmixen, som främst belyser kommunikation ur organisationens perspektiv. 

Den andra teorin, den centrala kommunikationscirkeln, täcker i större utsträckning in 

kundens roll i kommunikationen. 

 

Inom det tredje teoriområdet, kundegenskaper, har två hithörande teorier identifierats. Den 

ena rör kundens beteende gentemot organisationen, kundinriktningar, och den andra, 

involveringsteorin, rör kundens engagemang i organisationen och dess erbjudanden. 
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3.3 Perspektivdiskussion 

Denna studies teoriavsnitt är utformat utifrån två marknadsföringsperspektiv, 

transaktionsperspektivet och relationsperspektivet, varav det första betonar utbyte och det 

andra utveckling. Grönroos beskriver dessa perspektiv som två ändar av ett 

marknadsföringsstrategikontinuum.74 Syntesen, som detta teoriavsnitt kommer att utmynna i, 

tar fasta på just epiteten utbyte och utveckling. 

 

3.3.1 Transaktionsperspektivet 

Gummesson likställer transaktionsmarknadsföring med engångsförsäljning, vilket innebär att 

tidigare affärer med en kund inte säger något om sannolikheten att göra nya affärer med 

densamma. Eventuella återköp grundas inte i lojalitet eller en vilja att utveckla en relation till 

leverantören, utan kopplas till de kostnader som ett leverantörsbyte skulle medföra. 

Transaktionsmarknadsföring kan vara en adekvat strategi om affären avser standardiserade 

varor där till exempel lägsta pris är ett avgörande kriterium.75 Grönroos, å sin sida, beskriver 

att marknadsföring, sett ur ett transaktionsperspektiv, inriktas på att distribuera ett redan 

färdigskapat värde till kunden.76 Han konkluderar därmed att kunden betraktas som en 

motståndare, som ska övertalas att köpa det redan färdigskapade värdet.77 

 

3.3.2 Relationsperspektivet 

Gummesson definierar relationsmarknadsföring som ”marknadsföring som sätter relationer, 

nätverk och interaktion i centrum”78. Detta innebär bland annat att lojalitet och då i synnerhet 

kundlojalitet betonas. En relation ska således inte brytas alltför lättvindigt, utan de inblandade 

parterna ska sträva efter att lösa problem och förbättra relationen.79 Grönroos beskriver hur 

kundvärde, ur ett relationsperspektiv, skapas av kunden själv och i samspelet mellan kund och 

leverantör. Därmed utgör produkten en värdefrämjare – marknadsföringens huvudsakliga 

uppgift är att stödja den värdeskapande processen80 och kunden uppfattas som en resurs.81 

 

                                                 
74 Grönroos C., 1997, Key Note Paper - From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm  
    Shift in Marketing, ur Management Decision, 35/4, s. 328. 
75 Gummesson, E., 2002, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, s. 31-32. 
76 Grönroos, C., 2002, Service Management och Marknadsföring – En CRM-ansats, s. 35. 
77 Ibid., s. 37. 
78 Gummesson, E., 2002, s. 16. 
79 Ibid., s. 32-33. 
80 Grönroos, C., 2002, s. 36. 
81 Ibid., s. 37. 
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3.4 Teoribeskrivningar 

Nedan sker en beskrivning av de relevanta teorierna, vari faktorer som skulle kunna vara 

viktiga för de fria teatergruppernas överlevnad identifieras i enlighet med transaktions- och 

relationsperspektivet. Dessa faktorer motiveras successivt i relevansavsnitt och utmynnar 

slutligen i en teoretisk syntes, som illustrerar faktorernas inbördes förhållanden. 

 

3.4.1 Teoriområde: Värdeskapande 

3.4.1.1 Värdekedjan 

Värdekedjan beskriver värdeskapande som något som sker sekventiellt, som i en kedja från 

vänster till höger. Respektive aktör har enbart kontakt med två andra – den som befinner sig 

närmast före och den som befinner sig närmast efter.82 Kedjan inleds med att aktör 1 utför ett 

arbete och vidarebefordrar resultatet av detta arbete till aktör 2, som ökar dess värde 

(förädling) och vidarebefordrar det till aktör 3, och så vidare, tills produkten är färdig och 

säljs till slutkunden.83 I värdekedjans distribution av värde kan konsumenten sägas ha ett slags 

objektstatus i förhållande till företaget och är enbart inblandad i kedjans sista länk, det vill 

säga vid köp och konsumtion.84 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Förenklad värdekedja, värdeökning från aktör till aktör. Egen illustration. 

 

3.4.1.2 Värdestjärnan 

Värdestjärnan beskriver hur leverantör och kund samproducerar värde. Detta innebär att 

värdekedjans hårt avgränsade aktiviteter ersätts med integrerade funktioner, varav kundens 

insats är en.85 Normann beskriver relationen mellan leverantör och kund som ett ömsesidigt 

och interaktivt samspel mellan två parter som hjälper varandra att skapa värde. Kunden är 

                                                 
82 Normann, R. & Ramirez, R., 1994, Den nya affärslogiken, s. 60. 
83 Ibid., s. 56. 
84 Wikström, S. et al., 1998, Det interaktiva företaget – med kunden som största resurs, s. 39. 
85 Gummesson, E., 2002, s. 254 & 255. 
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således en aktiv deltagare i den värdeskapande processen – utan kunden skapas inget värde. 86 

I värdestjärnan engageras kunden därför tidigt i processen och har ett slags subjektstatus i 

förhållande till företaget.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Värdestjärnan, samproduktion av värde. Egen illustration. 

 

Relevans för studien 

Det värdeskapande som måste ske på en mogen och därför hårt konkurrensutsatt marknad 

som den svenska teatermarknaden, kan alltså ske som i en värdekedja eller som i en 

värdestjärna. I värdekedjan sker distribution av värde – värdet ökas isåfall linjärt från aktör 

till aktör tills det når den slutgiltiga publiken. I värdestjärnan, däremot, sker snarare 

samproduktion av värde – aktörerna, inklusive publiken, interagerar med varandra för att 

tillsammans skapa ett värde. 

 

3.4.1.3 Hävstångseffekt 

Hävstångseffekter uppstår, enligt Normann och Ramirez, om ett kunderbjudande ger upphov 

till kundaktiviteter som ökar kundernas effektivitet, det vill säga gör det möjligt för kunden att 

skapa värde på ett, enligt kunden själv, bättre sätt.88 

 

Hävstångseffekten kan ta sig två olika uttryck – avlastning och möjliggörande. Avlastning 

innebär att leverantören tar över aktiviteter som kunden tidigare själv har utfört eller hade 

kunnat utföra. De resurser som frigörs i kundens skapandesystem kan därmed riktas mot de 

uppgifter där kunden har en relativ fördel. Möjliggörande innebär att erbjudandet hjälper 

                                                 
86 Normann, R. & Ramirez, R., 1994, s. 5-6 & 83. 
87 Wikström, S. et al., 1998, s. 40. 
88 Normann, R. & Ramirez, R., 1994, s. 69. 
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kunderna att göra något bättre eller rentav ger dem möjlighet att göra sådant som de tidigare 

inte har kunnat göra. Om avlastande erbjudanden kan sägas avlägsna aktiviteter ur 

kundsystemen, kan möjliggörande erbjudanden snarare sägas stödja kundernas aktiviteter.89 

 

Relevans för studien 

Om det värdeskapande, som krävs för att överleva långsiktigt på den mogna teatermarknaden, 

sker i form av distribution av värde, kan de fria teatergrupperna sägas befria publiken från en 

aktivitet. Då uppstår en hävstångseffekt i form av avlastning. Om värdeskapandet istället sker 

i form av samproduktion av värde, kan de fria teatergrupperna sägas ge publiken 

förutsättningar att bedriva egna värdeskapande aktiviteter. Det uppstår då en hävstångseffekt i 

form av möjliggörande. 

 

3.4.2 Teoriområde: Marknadskommunikation 

3.4.2.1 Marknadsmixen 

En av den så kallade marknadsmixens beståndsdelar är promotion. Enligt Philip Kotler består 

promotion av olika former av marknadskommunikation: reklam, sales promotion, event och 

upplevelser, public relations och publicitet, direktmarknadsföring samt personlig 

försäljning.90 Målet med promotion kan variera. Ett mål kan vara att informera; att skapa 

medvetenhet om varumärket och ge kunskap om nya varor eller nya egenskaper för befintliga 

varor. Ett annat mål är att övertala kunden till att föredra en viss produkt/tjänst och att köpa 

den. Ett tredje mål kan vara att förstärka kundens känsla av att ha gjort rätt val eller att 

påminna och därigenom stimulera till upprepade köp.91 

 

3.4.2.2 Kommunikationscirkeln 

Den centrala kommunikationscirkeln består av fyra delar: interaktioner, erfarenheter, word-of-

mouth och återköp/nyförsäljning.92 Word-of-mouth är här ”det budskap om en organisation, 

dess trovärdighet och pålitlighet, dess sätt att arbeta, dess tjänster och så vidare, som 

kommuniceras från en person, en kund eller nästan vem som helst, till en annan.”93 Då 

interaktionen ligger till grund för kundens erfarenheter av företaget och dess kvalitet, vilket i 

sin tur påverkar kundens spridning av word-of-mouth, är det viktigt att företaget eftersträvar 

                                                 
89 Normann, R. & Ramirez, R., 1994, s. 69 & 90-91. 
90 Kotler, P. & Keller, K L, 2006, Marketing Management, s. 555. 
91 Ibid., s. 569. 
92 Grönroos, C., 1986, Totalkommunikation – Analys och planering av företags marknadskommunikation, s. 11. 
93 Grönroos, C., 1992, Service Management – ledning, strategi, marknadsföring i servicekonkurrens, s. 168. 
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att åstadkomma mycket bra sådan. Om kunderna upplever sina erfarenheter av interaktionerna 

som positiva är det mer sannolikt att återköp sker och att bestående kundrelationer byggs upp. 

Dessutom kan dessa kunder tänkas sprida positiv word-of-mouth och därmed generera nya 

kunder till företaget.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Den centrala kommunikationscirkeln.95 
 

Relevans för studien 

När de fria teatergrupperna ställs inför de aktuella kulturpolitiska förändringarna på den 

mogna teatermarknaden, blir det mer angeläget att nå en högre grad av självförsörjning för att 

överleva långsiktigt. Detta kan till exempel ske genom att de fria teatergrupperna ökar sitt 

publikantal och sina biljettintäkter. För att kunna göra det, krävs att publiken – via 

marknadskommunikation – är eller blir uppmärksam på existensen av det värde som de fria 

teatergrupperna erbjuder. Vid distribution av värde, i syfte att skapa en avlastande effekt, 

informeras publiken huvudsakligen genom promotion – exempelvis reklam. Vid 

samproduktion av värde, som alltså syftar till att möjliggöra, är publiken redan engagerad i 

den värdeskapande processen. Således blir publiken benägen att sprida word-of-mouth till 

vänner och bekanta, vilket kan generera ny publik åt de fria teatergrupperna.  

 

3.4.3 Teoriområde: Kundegenskaper 

3.4.3.1 Kundinriktningar 

Philip Kotler beskriver hur kunders köpbeteende varierar beroende på om efterfrågan styrs av 

bekvämlighet eller riktas mot någon sorts specialitet. Bekvämlighet hör då samman med 

frekventa och omedelbara inköp med ringa planering, minimal jämförelse av alternativ, liten 

köpansträngning samt låg involvering. Produkterna som framkallar detta köpbeteende är ofta 

lågt prissatta och lätt tillgängliga för kunderna. När efterfrågan istället gäller en specialitet – 

                                                 
94 Grönroos, C., 1986, s. 11. 
95 Ibid., s. 11.  
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en produkt med unika karakteristika eller ett för kunden unikt varumärke – inkluderar 

köpbeteendet starka varumärkespreferenser, lojalitet, stor köpansträngning, liten jämförelse av 

märken (eftersom kunden redan vet vad hon/han vill ha) samt låg grad av priskänslighet.96 

 

Kotlers beskrivning av köpbeteende går att koppla till en kategorisering som undertecknas 

Christian Grönroos. Det köpbeteende som hos Kotler präglas av bekvämlighet, kan sägas 

motsvaras av Grönroos beskrivning av kunder som till rimliga priser söker lösningar på sina 

behov och inte uppskattar att leverantören tar kontakt med dem mellan köpen. Det beteende 

som hos Kotler relateras till efterfrågan på en specialitet, motsvaras hos Grönroos av två 

sorters kunder. Den ena söker möjlighet att samspela med leverantören för att få ytterligare 

värde. Om den möjligheten inte står till buds, blir dessa kunder besvikna eftersom de anser sig 

ha gått miste om det värde som skulle ha kunnat skapas i kontakten. Den andra vill ha 

möjlighet att kontakta och interagera med leverantören, men utnyttjar sällan möjligheten. 

Även för dessa gäller att besvikelse uppstår om möjligheten inte erbjuds.97 

 
Relevans för studien 

På den mogna teatermarknaden utgör publiken den kritiska resursen, vilket förstärks av 

kulturpolitiska förändringar. För att överleva långsiktigt måste de fria teatergrupperna, via 

marknadskommunikation, medvetengöra publiken om att värdeskapande sker. Därutöver 

måste de fria teatergruppernas strategier stämma överens med publikens egenskaper. Om 

avlastande sker genom värdedistribution och kommuniceras i form av promotion, gäller det 

att publiken efterfrågar bekvämlighet och avsäger sig kontakt med de fria teatergrupperna 

mellan köpen. Om möjliggörande sker genom samproduktion av värde och kommuniceras via 

word-of-mouth, gäller det att publiken efterfrågar specialitet och alltså vill samspela med de 

fria teatergrupperna och upprätthålla kontakten även mellan köpen. 

 

3.4.3.2 Involveringsteorin 

Involveringsteorin utgör ett ramverk för att förstå hur en konsument beter sig vid 

köpbeslutsfattande. Graden av involvering kan fördelas över ett kontinuum från högt till lågt 

beroende på faktorer som grad av personlig relevans, köperfarenheten, upplevd risk och nivå 

på den totala kunskapen. Fill menar att marknadskommunikationen bör se olika ut beroende 

                                                 
96 Kotler, P., 2001, Principles of marketing. Third European Edition, s. 461-462. 
97 Grönroos, C., 2002, s. 48. 
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på om involveringen är hög eller låg eftersom konsumenten handlar därefter.98 Engel, 

Blackwell och Miniard kopplar priskänslighet och lojalitet till graden av involvering. De 

menar att kunden vid köp av låginvolveringsprodukter följer regeln ”buy the cheapest 

brand”.99 Vid köp av höginvolveringsprodukter är kunden däremot motiverad och lojal 

gentemot ett varumärke samt uppvisar ett starkt rotat beteende som är svårt att ändra. 

Såtillvida är en låginvolverad kund mycket priskänslig samt illojal, medan en höginvolverad 

kund är lite priskänslig och lojal.100  

 

Relevans för studien 

I och med teatermarknadens mognad och kulturpolitiska förändringar, är de fria 

teatergruppernas långsiktiga överlevnad beroende av att deras strategier står i samklang med 

publikens egenskaper. Om avlastning sker genom värdedistribution och kommuniceras med 

hjälp av promotion, gäller det att publiken efterfrågar bekvämlighet och är låginvolverad. 

Om möjliggörande sker genom samproduktion av värde och kommuniceras via word-of-

mouth, gäller det att publiken efterfrågar specialitet och är höginvolverad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Fill, C., 2002, Marketing Communications – Contexts, Strategies and Applications, s. 96-99. 
99 Blackwell, R D et al., 1968, Consumer Behavior, s. 29. 
100 Ibid., s. 33. 



  
 

28 
 

3.5 Teoretisk syntes 
 

 

 

Figur 4: Teoretisk syntes. Egen illustration.  
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3.5.1 Syntesförklaring och -argumentation 

I denna syntes illustreras att marknadsföringsprocessen påverkas av såväl de fria 

teatergruppernas strategival som marknadens (publikens) egenskaper, vilka kan följa två 

vägar: utbyte eller utveckling. Om de fria teatergrupperna följer utbytesvägen, tillämpar de en 

strategi som innebär att värde distribueras i syfte att avlasta publiken, vilket främst 

kommuniceras genom promotion. Om teatergrupperna däremot följer utvecklingsvägen, 

tillämpas en strategi som innebär att värde samproduceras med publiken i syfte att nå en 

möjliggörande effekt, vilket främst kommuniceras genom word-of-mouth. Om marknaden, å 

sin sida, följer utbytesvägen, prioriterar den promotion, efterfrågar bekvämlighet och är 

låginvolverad. Om den däremot följer utvecklingsvägen, fokuserar den på word-of-mouth, 

efterfrågar specialitet och är höginvolverad. 

 

Den första kombinationen innebär att de fria teatergrupperna följer syntesens utbytesväg 

medan publiken följer utvecklingsvägen. Det råder alltså brist på överensstämmelse mellan 

teatergruppernas strategier och marknadens egenskaper. Kombinationen torde därmed inte 

gagna de fria teatergruppernas långsiktiga överlevnad, vilket medför att de heller inte gynnas 

av bonussystemet. 

 

Den andra kombinationen innebär att teatergrupperna följer utvecklingsvägen medan 

marknaden följer utbytesvägen. Även här råder brist på överensstämmelse mellan de fria 

teatergruppernas strategier och marknadens egenskaper, vilket således borde ge samma utfall 

som ovan. 

 

Den tredje kombinationen innebär att det råder överensstämmelse mellan de fria 

teatergrupperna och marknaden – båda parter följer utbytesvägen. I jämförelse med 

ovanstående alternativ bedöms denna kombination ha större potential att gagna den 

långsiktiga överlevnaden. Därmed ökar även de fria teatergruppernas möjligheter att få ta del 

av bonussystemets premier. I kombinationen satsar de fria teatergrupperna emellertid på att 

hålla nere priset, vilket är riskfullt på en mogen marknad som teatermarknaden. Strategin är 

lätt att kopiera och riskerar således att utlösa en dominoeffekt bestående av allmän prispress, 

vilken kan leda till åtskilliga konkurser. 

  

Även i den fjärde och därmed sista kombinationen råder överensstämmelse, men här följer 

båda parter utvecklingsvägen. Således har kombinationen, enligt detta synsätt, potential att 
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bidra till långsiktig överlevnad, vilket vidare medför att de fria teatergrupperna gynnas av 

bonussystemet. När båda parter följer utvecklingsvägen uppstår relationer och lojalitet, vilket 

skapar mervärde. Detta mervärde är svårare att kopiera än det mervärde som den ovanstående 

lågprisstrategin innebär. Således torde denna kombination vara att föredra när det gäller att 

skapa långsiktig överlevnad på den mogna teatermarknad. 

 

3.6 Teoretisk referensram  

I detta avsnitt specificeras studiens syfte genom att det sätts i relation till den teoretiska 

syntesen. Därefter operationaliseras syntesens faktorer till mätbara variabler, som i sin tur 

utgör grunden för intervju- och enkätfrågor samt för klassificering av informanters och 

respondenters svar. Följaktligen sammanförs de inkomna svaren med syntesens faktorer. 

 

3.6.1 Teoribaserad syftesspecifikation 

Syftet med denna studie är ”att analysera och utvärdera fria teatergruppers 

marknadsföringsstrategier med avseende på deras förutsättningar att överleva långsiktigt 

genom att värdeskapa med publiken och på så sätt öka sitt publikantal och sina 

biljettintäkter”. Denna studie utgår, som tidigare framgått, från att de fria teatergruppernas 

långsiktiga överlevnad är avhängig överensstämmelsen mellan teatergruppernas strategier och 

teatermarknadens egenskaper. 

 

De fria teatergruppernas förutsättningar att nå långsiktig överlevnad genom att värdeskapa 

med publiken, fordrar att både de fria teatergrupperna och deras publik följer samma väg, 

såsom det presenterades i syntesen. Om den gemensamma vägen är utvecklingsvägen, kan de 

fria teatergrupperna öka sitt publikantal genom att word-of-mouth sprids och genererar ny och 

återkommande publik. Eftersom det därmed säljs fler biljetter, kan detta också innebära en 

ökning av biljettintäkterna. Därtill uppstår under dessa förutsättningar en möjlighet att höja 

priset – värdet skapas i samspel med publiken, varpå mervärde och lojalitet uppstår.  

 

Om båda parter istället följer utbytesvägen kan de fria teatergrupperna öka sitt publikantal 

genom att i första hand satsa på promotion. I och med att publikantalet ökar, ökar även 

biljettintäkterna – fler biljetter säljs. I detta fall skapas mervärde genom lågt pris, vilket är en 

lättkopierad strategi, som kan leda till att prispress uppstår mellan de konkurrerande 

aktörerna.  
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Om de fria teatergrupperna och publiken följer olika vägar, kan de fria teatergrupperna 

svårligen eller omöjligen öka sitt publikantal och sina biljettintäkter, vilket i förlängningen 

minskar deras möjligheter att överleva långsiktigt. 

 

3.6.2 Operationalisering – organisationens strategival 

Nedan redovisas hur de faktorer, som i syntesen avser organisationens strategival, har 

omvandlats till variabler. Detta presenteras först i tabellform, därefter i textform. Därtill 

redovisas hur variablerna har beaktats vid formulering av intervjufrågor och vid tolkning av 

informanternas svar. 

 

Teoriområde Teori Faktorer Variabler 
Värdeskapande Värdekedja Distribution av värde Publiken som passiv mottag. 

Värdeskapande Värdestjärna Samproduktion av värde Publiken som resurs 

Värdeskapande Värdekedja Distribution av värde Sen publikentré  

Värdeskapande Värdestjärna Samproduktion av värde Tidig publikentré 

Värdeskapande Hävstångseffekt Avlastning Spela föreställn. som sådan 

Värdeskapande Hävstångseffekt Möjliggörande Ge publ. kunskap & verktyg 

Marknadskommunikation Marknadsmix Promotion Info. från organisationen 

Marknadskommunikation Kommunikationscirkeln Word-of-mouth Information mellan bekanta 

Tabell 1. 

  
Faktorer: Distribution av värde/Samproduktion av värde  

När en fri teatergrupp ägnar sig åt att distribuera värde, är publiken inte inblandad i den 

värdeskapande processen, utan utgör en passiv mottagare som kommer in först sent i 

processen. Om värdet istället produceras i samarbete mellan den fria teatergruppen och 

publiken, gör publiken tidig entré i produktionsprocessen och fungerar som en resurs.  

 

Variabler: Publiken som passiv mottagare/Publiken som resurs 

För att kunna mäta dessa variabler, formulerades intervjufrågor kring publikens roll, inklusive 

hantering av klagomål, i teatergruppens verksamhet (se bilaga 2, fråga: 2 och 3). I tolkningen 

av informanternas svar på frågan om publikens roll, är fyra aspekter särskilt relevanta: 

publikens roll vid val av pjäs, under repetitionsarbetet och efter premiär samt övriga 

publikaktiviteter. Ifråga om pjäsval definieras publiken som passiv mottagare om den fria 

teatergruppen utgår från enbart eller i första hand interna drivkrafter medan den definieras 

som resurs om publiken på ett eller annat sätt beaktas vid eller direkt påverkar valet av pjäs. 
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Vad gäller publikens roll i repetitionsarbetet, betraktas publiken som passiv mottagare om den 

inte eller endast ytligt engageras i repetitionerna och som resurs om den fria teatergruppen 

bjuder in till exempelvis genomdrag, provföreställningar och debatter samt tar åt sig av de 

synpunkter som framkommer i dessa situationer. Efter premiären kan eventuella klagomål 

ignoreras eller beaktas – om det förra gäller, anses publiken vara passiv mottagare, om det 

senare är fallet, anses den istället utgöra en resurs. Övriga publikaktiviteter kan vara till 

exempel ombudsverksamhet och publiksamtal – publiken definieras som resurs om dessa eller 

dylika aktiviteter äger rum och publiken, i de sammanhangen, ges möjligheten att inta en 

aktiv roll. 

 

Variabler: Sen publikentré/Tidig publikentré 

Frågan om publikens roll används även för att mäta dessa variabler (se bilaga 2, fråga: 2) – 

”publiken som passiv mottagare” hör samman med ”sen publikentré” medan ”publiken som 

resurs” är relaterat till ”tidig publikentré”. Vid tolkning av informanternas svar, beaktas 

följande: Om publiken engageras (direkt eller indirekt) först i och med 

marknadskommunikationen, när utformningen av föreställningen redan är långt gången, 

definieras publikentrén som sen. Om publiken istället beaktas vid pjäsval och ges tillfälle att 

framföra sina åsikter och samspela med den fria teatergruppen redan i början av en 

produktionsprocess, anses publiken göra tidig entré. 

 

Faktorer: Avlastning/Möjliggörande 

När en fri teatergrupp önskar avlasta publiken, kan syftet sägas vara att spela föreställningen 

som sådan. Om den fria teatergruppen istället ämnar möjliggöra för publiken, är syftet snarare 

att ge publiken kunskap och verktyg. 

 

Variabler: Spela föreställningen som sådan/Ge publiken kunskap och verktyg 

För att mäta dessa variabler, formulerades intervjufrågor kring teatergruppens mål och syfte 

med sina produktioner (se bilaga 2, fråga: 4). När informanternas svar tolkas, fokuseras 

följande aspekter: Om den fria teatergruppen har som mål att rätt och slätt visa sitt verk för 

publiken, att ge publiken en upplevelse ”här och nu”, kan den sägas vilja spela föreställningen 

som sådan. I det fallet utgör föreställningen i första hand ”output” i teatergruppens 

värdeskapande process – föreställningens verkningar varar tills ”ridån faller”. Om den fria 

teatergruppen istället fokuserar på att sätta igång någonting i publiken, lära den något, 

förändra den, kontexten eller samhället, kan det snarare betraktas som att teatergruppen vill ge 
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publiken kunskap och verktyg. I fall som detta utgör föreställningen inte bara ”output”, utan 

också ”input” i publikens värdeskapande process – publiken tar med sig föreställningen ut ur 

salongen och den fortsätter att utöva inflytande över publiken även efter att salongen har 

tömts. 

 

Faktorer: Promotion/Word-of-mouth 

När en fri teatergrupp i första hand satsar på promotion, kan informationen sägas gå i riktning 

från organisationen till publiken. Om teatergruppen istället främst fokuserar på att generera 

och påverka word-of-mouth, kan den primära informationen sägas röra sig mellan bekanta. 

 

Variabler: Information från organisationen/Information mellan bekanta 

För att mäta dessa variabler, formulerades intervjufrågor kring teatergruppens marknadsföring 

och -kommunikation samt förhållandet till ny och befintlig publik (se bilaga 2, fråga: 5-8). 

Om informanten i första hand nämner affischer, kalendarier, flyers, annonser etcetera i sin 

beskrivning av den fria teatergruppens marknadskommunikation, tolkas detta som ett tecken 

på att teatergruppen fokuserar på att själv sända ut information till publiken. Om det i 

beskrivningen istället läggs stor vikt vid den befintliga publiken, ombudsverksamhet, premier 

till storbokare och ombud, spridning genom egna bekantskaper och så vidare, anses detta tyda 

på att teatergruppen fokuserar på att uppmuntra att information sprids mellan bekanta. 
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3.6.3 Operationalisering – marknadens egenskaper 

Nedan redovisas – först i tabellform, sedan i textform – hur de faktorer, som i syntesen avser 

marknadens egenskaper, har omvandlats till variabler samt hur dessa har beaktats i 

formuleringen av enkätfrågor och vid tolkning av respondenternas svar. 

 

Teoriområde Teori Faktorer Variabler 
Marknadskommunikation Marknadsmix Promotion Info. från organisationen 

Marknadskommunikation Kommunikationscirkeln Word-of-mouth Information mellan bekanta 

Kundegenskaper Kundinriktningar Bekvämlighet Kontakt enbart vid köp 

Kundegenskaper Kundinriktningar Specialitet Kontakt vid och mellan köp 

Kundegenskaper Kundinriktningar Bekvämlighet Ovilja att påverka 

Kundegenskaper Kundinriktningar Specialitet Vilja att påverka 

Kundegenskaper Involveringsteorin Låginvolvering Hög priskänslighet 

Kundegenskaper Involveringsteorin Höginvolvering Låg priskänslighet  

Kundegenskaper  Involveringsteorin  Låginvolvering  Illojal 

Kundegenskaper Involveringsteorin Höginvolvering Lojal 

Tabell 2. 

 

Faktorer: Promotion/Word-of-mouth 

När en teaterpubliks val av föreställning i första hand avgörs av promotion i form av affischer, 

annonser, flyers etcetera, kan publiken sägas lägga störst vikt vid information från 

organisationen. Om publikens val istället avgörs av mun-till-mun-spridning, word-of-mouth, 

kan den sägas lägga störst vikt vid information som sprids mellan bekanta.  

 

Variabler: Information från organisationen/Information mellan bekanta 

För att mäta dessa variabler formulerades en enkätfråga om varifrån den information kommer 

som vanligtvis avgör publikens val av föreställning samt om publikens benägenhet att sprida 

information till vänner och bekanta om sedda föreställningar till sina vänner (se bilaga 3, 

fråga: 4 och 6). Om publiken svarar ”Annonser i tidningar, radio och andra medier” eller 

”Affischer och flyers” på fråga 4 tolkas detta som att informationen främst sprids från 

organisationen. Om den däremot svarar ”Rekommendationer från bekanta” eller 

”Recensioner”, anses informationen huvudsakligen spridas mellan bekanta. Att recensioner 

tolkas som en indikator på informationsspridning mellan bekanta, hänvisas till att 

organisationen inte kan kontrollera den information som recensenten sprider samt att 

relationen mellan recensenten och läsarna (det vill säga publiken) kan beskrivas som en sorts 
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bekantskap (om än delvis ansiktslös och på distans), som kan byggas upp över tid och grundas 

på förtroende. 

 

Faktorer: Bekvämlighet/Specialitet 

När en teaterpubliks egenskaper präglas av bekvämlighet, önskar publiken inte påverka 

teatergruppens verksamhet och föredrar att kontakten med den fria teatergruppen begränsas 

till köp och nyttjande av biljetter. När publiken istället betraktar teaterföreställningen som en 

specialitet, vill den påverka teatergruppens verksamhet och önskar kontakt såväl vid som 

mellan köp av biljetter. 

 

Variabler: Ovilja att påverka/Vilja att påverka 

För att mäta dessa variabler, formulerades en enkätfråga om publikens vilja att utöva 

inflytande över teatergruppens verksamhet (se bilaga 3, fråga: 8). Om publiken svarar att den 

inte alls vill ha inflytande över teaterns verksamhet (svarsalternativ 4), klassificeras detta som 

”ovilja att påverka”. Om publiken däremot svarar att den på ett eller annat sätt önskar utöva 

inflytande över teatern (svarsalternativ 1-3), tolkas detta som ”vilja att påverka”. 

 

Variabler: Kontakt enbart vid köp/Kontakt vid och mellan köp 

För att mäta dessa variabler, formulerades en enkätfråga om den grad av kontakt som 

publiken önskar ha med en uppskattad teatergrupp (se bilaga 3, fråga: 7). Om publiken svarar 

att den inte vill ha någon kontakt utöver den som sker vid biljettinköp (svarsalternativ 4), 

kategoriseras detta som en vilja till kontakt enbart vid köp. Om publiken däremot svarar att 

den på ett eller annat sätt önskar ha kontakt utöver den som sker vid biljettinköp 

(svarsalternativ 1-3), tyder detta på en vilja till kontakt vid och mellan köp. 

 

Faktorer: Låginvolvering/Höginvolvering 

Om teaterpubliken är låginvolverad, präglas dess beteende av hög priskänslighet och 

illojalitet. Om den däremot är höginvolverad, är priskänsligheten låg och inställningen lojal. 

 
 
Variabler: Hög priskänslighet/Låg priskänslighet 

För att mäta priskänsligheten ombads publiken rangordna vad som är avgörande för dess val 

av teaterföreställning (se bilaga 3, fråga: 5). Frågan innehöll sex svarsalternativ, varav pris var 

ett. Om pris hamnar på första till tredje plats i publikens rangordning, anses den uppvisa hög 
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priskänslighet. Om priset däremot hamnar på fjärde till sjätte plats, anses den istället uppvisa 

låg priskänslighet.  

 

Variabler: Illojal/Lojal 

För att mäta graden av lojalitet, formulerades en enkätfråga om publikens benägenhet att 

återkomma till en och samma teater (se bilaga 3, fråga: 3). Om publiken svarar att den sällan 

eller aldrig besöker samma teater, betraktas den som ”illojal”. Om den istället svarar att den 

oftast eller alltid besöker samma teater, klassificeras den som ”lojal”. Om den däremot svarar 

att den inte vet eller att den ibland besöker samma teater, anses den ha potential att bli både 

”lojal” och ”illojal”, beroende på teatergruppens strategier. 

 

3.6.4 Variabeltabell 

Teoriområde Teori Faktorer Variabler 
Värdeskapande Värdekedja Distribution av värde Publiken som passiv mottag. 

Värdeskapande Värdestjärna Samproduktion av värde Publiken som resurs 

Värdeskapande Värdekedja Distribution av värde Sen publikentré  

Värdeskapande Värdestjärna Samproduktion av värde Tidig publikentré 

Värdeskapande Hävstångseffekt Avlastning Spela föreställn. som sådan 

Värdeskapande Hävstångseffekt Möjliggörande Ge publ. kunskap & verktyg 

Marknadskommunikation Marknadsmix Promotion Info. från organisationen 

Marknadskommunikation Kommunikationscirkeln Word-of-mouth Information mellan bekanta 

Kundegenskaper Kundinriktningar Bekvämlighet Kontakt enbart vid köp 

Kundegenskaper Kundinriktningar Specialitet Kontakt vid och mellan köp 

Kundegenskaper Kundinriktningar Bekvämlighet Ovilja att påverka 

Kundegenskaper Kundinriktningar Specialitet Vilja att påverka 

Kundegenskaper Involveringsteorin Låginvolvering Hög priskänslighet 

Kundegenskaper Involveringsteorin Höginvolvering Låg priskänslighet  

Kundegenskaper  Involveringsteorin  Låginvolvering  Illojal 

Kundegenskaper Involveringsteorin Höginvolvering Lojal 

Tabell 3. 
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4. Empiri 

I nedanstående empirikapitel görs inledningsvis en kort presentation av de fria teatergrupper 

som utgör studiens objekt. Därefter refereras empirin från genomförda intervjuer och 

enkätundersökningar. I intervjuempirin ingår även de sekundärdata som omnämndes i 

studiens metodavsnitt och som stammar ur en intervju med Fria Teaterns ena konstnärliga 

ledare. 

  

4.1 Organisationspresentation 

4.1.1 moment:teater 

Organisationen moment producerar inte bara teater, utan även konstutställningar, konserter, 

och filmklubbar. I foajén bedrivs dessutom bar- och caféverksamhet. moment grundades år 

2000 och bedrivs av ett kollektiv av konstnärer i 50-talsbiografen ”City” i Gubbängen. 

moment:teater anser sig inte göra teater – organisationen är ”teatervägrare”, de visar 

”verklighet”. Som en konsekvens av detta består publiken av människor ”som aldrig eller 

ogärna går på teater, som får en allergisk chock bara av att höra ordet teater”.101 

 

4.1.2 Teater Tribunalen 

Teater Tribunalen grundades år 1995 av skådespelare från Teaterhögskolan och 

scenkonstnärer från Dramatiska Institutet. Den är belägen på Hornsgatan på Södermalm och 

kallar sig ”en politiskt riktad teater”. I Tribunalens manifest beskrivs teaterns viktiga roll i det 

offentliga samtalet, vari kvällspressen och TV inte anses räcka till. Tribunalen vill fungera 

som en motståndsficka – ett vapen i den konstanta kampen för ”en vettig värld” och ett 

”värdigt liv åt mänskligheten”. Den vill ta ställning i samhällsfrågor och ge publiken mod att 

se och förändra sitt sammanhang.102 

 

4.1.3 Fria Teatern 

Fria Teatern har genomfört över 40 produktioner sedan verksamheten inleddes 1968 med 

turné- och gatuteater. Dess ledstjärna kretsar kring mänsklig teater och ”konsten som 

försvarare av humanistiska värden”. Numera har Fria Teatern två fasta scener – en stor scen i 

stockholmsförorten Högdalen och en liten scen på Kungsholmen – och sätter upp både barn-, 

                                                 
101 moments hemsida.  Se källförteckning för internetlänkar. 
102 Teater Tribunalens hemsida. Se källförteckning för internetlänkar. 
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ungdoms- och vuxenföreställningar. Två av medlemmarna i den ursprungliga ensemblen är 

fortfarande kvar i organisationen och verkar idag som skådespelare och konstnärliga ledare.103 

 

4.2 Intervjuer  

4.2.1 moment:teater 

Vad gäller publikens roll i moments verksamhet, säger teaterns producent, Anna Stigert, att de 

vill ”att människor ska komma och titta på det” de skapar – att de ”skapar någonting för just 

dig som kommer”. Tanken är inte att de ”gör teater för en speciell målgrupp”, utan den ”utgår 

från hjärtat – det här vill jag göra, det här vill jag skapa, det här vill jag visa.”  

 

Med hänvisning till vad Stigert kallar en frihet, beskriver hon ”en lång process inom 

gruppen”, som inte inkluderar tankar som ”Oj, det här blir det inte publik på” eller ”Oj, det 

här är svårt – det här kommer vi inte…”. Istället är visionen ”att man skapar från det man 

väldigt gärna vill göra” och ”man tittar inte på grannen utan” skapar ”ur sin egen fantasi”. 

 

moment resonerar, enligt Stigert, inte i termer av att förändra sin kontext, men hon säger att 

”om det kan förändras, ja då får det väl, då kan det väl göra det, men det är ingenting som vi 

jobbar för.” De är heller ”inte ute efter att lära” publiken någonting – teater ”är ju för 

ögonblicket. Just nu så är du här, i det sammanhanget och du får se det här”. moment vill 

alltså ge publiken en upplevelse, som ”man kan få göra vad man vill med”. Teatern ska sätta 

”igång någonting hos människor” – ”smärta eller lycka” eller ”vad som helst”. 

 

Den initiala kontakten med publiken inför en ny uppsättning sker, enligt Stigert, genom 

pressutskick och kalendarier. I detta sammanhang nämner hon även vänskapskretsen och 

momentvänner. Efter den första insatsen ”matas det” på ”hela tiden” och ”tre veckor innan 

premiär ska det ju finnas permanentat i människor.” 

 

Det första som Stigert tar upp när hon ombeds beskriva moments marknadsföring, är 

pressmeddelanden. Detta är också det som moment lägger ”mest krut på” (intervjuarens 

ordval). De är ”väldigt viktiga. Hur de formuleras, hur de skrivs och hur de tas emot.” I sin 

fortsatta beskrivning av vad hon själv kallar ”det här vanliga traditionella”, räknar hon upp 

hemsidan, baksidan av programblad, kalendarier, flyers, affischer, radannonser och andra 

                                                 
103 Fria Teaterns hemsida. Se källförteckning för internetlänk. 
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trycksaker. ”Det går inte bara att ligga lågt” - det gäller att ”visa att man finns”. Hon beskriver 

dock att det rådande affischeringsförbudet har ”ställt till en del” och gjort att moment i större 

utsträckning satsar på flyers.  

 

Stigert berättar också hur moment i samband med den nästkommande föreställningen, avser 

att ”pröva kulturtavlorna som finns ute på stan”. Dessa har, enligt Stigert, ett ”ganska bra 

pris”, vilket gör att det blir möjligt även för fria grupper att begagna sig av dem. En större 

momentuppsättning har nämligen en marknadsföringsbudget på 50 000 kronor, vilket, enligt 

Stigert, räcker till en halvsidesannons i tidningen. ”Så därför kan man ju inte jämföra med 

Stadsteatern och Dramaten.”  

 

För att bättra på det ekonomiska läget, har Anna Stigert försökt att hitta sponsorer. Försöken 

har dock inte varit framgångsrika – företagen har kännedom om moments låga publiksiffror. 

”Så att det där som politikerna går ut med att ’Skaffa sponsring, ni fria grupper’. Men vadå? 

Jag menar, det är ingen som vill satsa– de får ju inte igen någonting!” Om företagen satsar, 

väljer de kanske hellre institutionsteatrar som ”Operan eller Dramaten eller Stadsteatern”. Att 

få recensenter att komma till moment är emellertid inte lika ”svårjobbat” – ”det är självskrivet 

att man kommer i DN och i Svenskan” och ”bra recensioner – det kommer ju folk på.” 

 

Stigert tror att många förstagångsbesökare hittar till moment via mun-till-mun – ”Det går 

mycket på mun-till-mun.” Hon nämner också att många klasser på estetiska gymnasieprogram 

kommer till moment, varpå eleverna ”talar om för sina vänner, så sprids det”. moment har 

viss möjlighet att hålla kvar denna nya publik om den väljer att anmäla sig till organisationens 

vänskapsmail för att därigenom få aktuell information. Stigert anser dock att det inte går att 

”göra så mycket mer än att skicka ut och hoppas på att de nappar”. Den största delen av 

moments publik utgörs av stammisar – ”det är nog 60%, tror jag.” moment lär således ”känna 

publiken ganska snabbt” och publiken ”vet vad den får”. 

 

När Stigert ombeds redogöra för om och isåfall hur moment gör för att påverka den spridning 

som görs mun-till-mun, berättar hon att alla i organisationen engagerar sig: Hon själv värvar 

publik på såväl Konsum som föräldramöten, ”regissören är på MySpace – han lägger ut där. 

Folk lägger ut på Facebook och – skådisarna och sådär.” Även ”när det är [skratt] kris med 

publik” hjälps moments medlemmar åt att ”harva ihop” – ”då rings det runt och sedan mailas 

det runt och sedan ja…”.
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Angående eventuella klagomål från publiken, säger Anna Stigert ”Ja de får väl klaga?”. Hon 

berättar att det händer att folk går, vilket hon exemplifierar med en händelse där en missnöjd 

man i publiken lämnade en föreställning (en ”jättesuccé”) i förtid, varpå han kompenserades 

genom att få pengarna tillbaka. På frågan om huruvida dylika händelser följs upp, svarar 

Stigert nekande: ”Nej, vi gör faktiskt ingen stor grej av det.”104 

 

4.2.2 Teater Tribunalen 

Målet med en produktion på Teater Tribunalen är, enligt producenten Marek Rolenec, 

premiären och ”själva verket” – att ”nå ut” och ”att det ska gå bra”. Med sina föreställningar 

vill de ”berika på något sätt” och ”få igång tankar och att folk pratar”. Angående viljan att 

sätta igång tankeverksamheten hos publiken, uttrycker sig Rolenec på följande sätt: ”antingen 

så tycker man att det är viktigt att det här stället finns och att det vi håller på med är viktigt 

eller så tycker man inte det, och tycker man inte det, då har man ju börjat tänka redan. Då har 

man ju uppnått ett mål.” 

 

En stor del av Tribunalens publik utgörs av en återkommande skara. Rolenec uppskattar det 

till ”en 30-40%”. Han berättar att det egentligen inte är den publiken som Tribunalen vill nå – 

”de håller väl nästan till största delen med oss i våra åsikter, om vad vi tycker om saker och 

ting. Det är ju inte den publiken som man vill ska komma hit.” Några klagomål kan Rolenec 

inte dra sig till minnes att publiken någonsin har framfört, men om så skulle ske, menar han 

att det på sätt och vis vore positivt – ”det är väl klart att det är bra. Då säger folk vad de tycker 

inte funkar, och det är ju alltid bra”. 

 

Under Tribunalens senaste produktioner, ”har publiken varit ganska involverad redan från 

första början på något sätt”. Rolenec påtalar väsentligheten i att publiken ”också kan få vara 

med i diskussionen med oss. Vi går inte upp i logen och släcker, utan man får följa liksom, 

men det är ju det teater är, det är ju en kommunikation på något sätt”. Tribunalen har således 

valt att inleda samtal med publiken mitt under pågående föreställningar – ”så bryter vi 

föreställningen och har ett samtal om det offentliga rummet och vad just teatern är för 

någonting”. Publiken är ”väl jätteviktig” för Tribunalen – ”Det är väl därför man är här”. 

 

                                                 
104 Stigert, A., i intervju, 6 maj 2008. 
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När Marek Rolenec ombeds berätta om Teater Tribunalens marknadsföring – ”det är väl inte 

en sådan där ovanlig marknadsföring” – nämner han först annonser och affischer, men 

hänvisar till det rådande affischeringsförbudet. Ändå är det just, ”tyvärr” – som Rolenec 

uttrycker det – ”affisch, design och tryck”, som Tribunalen satsar mest pengar på. Han 

ifrågasätter emellertid om det verkligen är värt det – om det är det bästa sättet att 

marknadsföra sig på. Han poängterar också att Tribunalen inte har råd att affischera på samma 

sätt som Stadsteatern – med ”stora affischer på stan”.  

 

På senare tid har Tribunalen använt sig av bloggar, My Space och Facebook för att nå ut till 

publiken. Rolenec berättar också att han har genomfört en enkätundersökning bland publiken 

för att ta reda på varifrån publiken får information om Tribunalens evenemang. En ”Jättestor 

majoritet” svarade då ”en vän”, vilket Rolenec kommenterar med ”jag fick ju inte något svar 

på frågan egentligen” och ”då är frågan hur den här vännen har fått reda på det” och var ”man 

ska annonsera för att nå just den målgruppen” . 

 

Recensioner är, enligt Rolenec, inte ”sådär jävla dragande egentligen”. Ny publik får 

Tribunalen på andra sätt – det gäller att ”dra i olika kontakter” och gå via människor ”man 

känner”. I och med att Tribunalen inte har någon fast ensemble, nås ny publik även i form av 

”vänner och bekanta” till nyengagerade skådespelare och annat ”nytt folk som kommer hit 

och jobbar”. För att hålla kontakten med sin redan befintliga publik, har Tribunalen ett 

mailregister. Däremot har de ingen ombudsverksamhet ”som de har på Stadsteatern – att de 

kränger plåtar”. Avslutningsvis ger Rolenec uttryck för en sorts spiraleffekt: ”ju fler folk man 

får hit, desto fler vet att föreställningen finns här”.105 

 

4.2.3 Fria Teatern 

Primärdata 

En Fria Teatern-produktion ska ur producenten Sara Öhmans synvinkel ”utmynna i någon 

form av överlevnad”. Hon förtydligar: ”har man föreställningar som ingen vill se, så är det ju 

ingen mening att göra dem.” Men där har hon ”och den konstnärliga ledningen kanske lite 

olika åsikter”. Hon poängterar att de, tillsammans med skådespelare och regissörer, snarare 

har ett konstnärligt perspektiv och är de som väljer pjäser, innehåll och inriktning – ett arbete 

som Öhman inte har någon direkt insyn i – medan hon ska ”försöka hitta knutpunkter och hur 

                                                 
105 Rolenec, M., i intervju, 7 maj 2008. 
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man kan jobba med och försöka hitta marknadsföringsdelar”. Men hon berättar att 

”anledningen till att man valde Norén” (manusförfattaren till den aktuella föreställningen 

”Höst och vinter”) framför allt var ”för att det var regissören som man ville jobba med, det 

var hennes favoritpjäs”. Det uttalade är annars att det ”ska vara humant, eh, värde på 

föreställningen – att det ska… Så det hela bidrar till en bättre värld, nej, jag vet inte…” [den 

sista meningen i ett sökande och aningen skämtsamt tonfall]. Att publiken skulle vara 

inblandad i den konstnärliga utformningen förnekar Öhman: ”publiken har ju alltid sin roll, 

men den är inte särskilt aktiv”. 

 

Publiken ska kunna ta med sig något när den lämnar salongen och komma ihåg att 

föreställningen var bra och berörande. Däremot säger hon att ”vad de tar med sig – det är ju 

väldigt svårt att säga”, och beroende av pjäsens tema och ”vad man vill med just den pjäsen”. 

Samtidigt menar Öhman att de inte är ute efter att lära publiken något – Fria Teatern är en fri 

teatergrupp och det är fritt vad man vill tycka om det som sätts upp, men man ”kan ju kanske 

styra publiken eller styra tanken på så sätt att man uppmärksammar ett speciellt ämne.” 

Öhman konkluderar att ”om man får någon form av starkt intryck, är det lättare att komma 

ihåg det till nästa gång och sedan komma tillbaka.” 

 

Sara Öhman berättar att de alltid är väldigt måna om dem som har sett en pjäs. För att få 

publiken att komma tillbaka arbetar teatergruppen med ”några som kallas för ombud och 

några som går som intresserade”. Ombuden får information om ”nya saker” före alla andra, 

och kommer således in ”relativt snabbt i den första delen”. Dessutom får de ”en bra rabatt”. 

Hon poängterar att teatern arbetar på att försöka få en ”väldigt personlig kontakt” med dessa. 

De intresserade har skrivit på ”ett formulär att de vill ha information”, vilket de får ”när det 

händer nya saker”. Men hon tillägger att det bara är ett första stadium; ”sedan försöker man ju 

via media och via hemsidan att sprida så mycket information som möjligt.”  

 

Hon berättar också att det finns en lista över ”storbokare” – publikpersoner som tagit med sig 

fler än sex-sju personer – som chefen då och då kommer med. Samtalen till dessa 

publikpersoner kan lyda: ”hej, hej, du har ju varit här och sett det här och varit väldigt duktig 

på att ta hit folk och hur ser det ut nu?” Dessa personer premieras ofta genom rabatter eller en 

kopp kaffe i baren. Många av dessa storbokare är också ombud. Sara tillägger: ”Så man 

försöker ta hand om dem och ha någon personlig kontakt, så att det blir lite mer särskilt”. Hon 
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ställer Fria Teatern i relation till Stadsteatern: ”vi försöker vara lite mer personliga och 

anpassningsbara.” 

 

För att exemplifiera när ombud får information om en ny föreställning, tar Öhman återigen 

upp ”Höst och vinter”, som hade premiär den 8 mars (2008). Hon säger att: ”ombud och 

intresserade fick information redan i december om att vi skulle spela, vad vi skulle spela, med 

vilka och när den hade premiär”. Därefter ”var det ju ett arbete som pågick under hela tiden – 

att försöka sprida information och få dem att ta hit grupper”. Hon poängterar att hon skulle 

vilja få in publikarbetet mycket tidigare; arbetet med att hitta nya publikgrupper. Hon försöker 

”få lite förintervjuer i pressen” – vilket, enligt Öhman, är det bästa sättet att synas på, men 

”största kontot” är annonserna. Hon poängterar att det gäller att försöka ”få en så pass stor 

annons, men till det absolut lägsta priset. Men det är dyrt som satan”. 

 

Till ”Höst och Vinter” har de, utöver veckovisa rad- och bildannonser i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, utnyttjat Kulturtavlorna och annonser på parkeringsautomater. Öhman 

meddelar att de annonserat i Svenska Dagbladet i större utsträckning än vanligt, då ”Lars Ring 

som är recensent på Svenskan har älskat den här pjäsen och skrivit om den flera gånger i 

tidningen på olika sätt.” Samtidigt poängterar hon att ”Höst och vinter” har krävt mindre 

telefonförsäljning än andra föreställningar och istället ”sålt väldigt mycket på annonser, mun-

till-mun och på två kampanjaffischer”. 

 

Enligt Sara Öhman är det just via mun-till-mun – väninnor som tipsar varandra – som ny 

publik hittar till Fria Teatern, liksom via recensioner som dem från Lars Ring. Spridningen 

mun-till-mun uppmuntras genom att bar- och kassapersonalen delar ut flygblad med 

speldatum, bokningsinformation och prisuppgifter för den sedda föreställningen. Det är även i 

samband med detta som publiken har möjlighet att anmäla sig som intresserade eller ombud. 

 

Utöver mottagande av information har ombuden möjlighet att närvara vid så kallade 

ombudsträffar. En sådan anordnades i ett ”ganska tidigt stadium” av ”Höst och vinter”-

produktionen – ”nästan två och en halv vecka innan premiär”. Under den fick ombuden se 

första akten av föreställningen, varpå det ”var prat med hur scenografen hade tänkt sig, hur 

regissören tänkte sitt också” och ”ombuden hade samtal om vad de tyckte och tänkte kring 

pjäsen.” Sett till hela produktionsprocessen – från textläsning i november till premiär i mars 

anser Öhman att ”publiken kommer ju in väldigt, väldigt sent”.
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En tid efter ombudsträffen spelades en provföreställning vilken hade funktionen av ett ”test”. 

Öhman berättar att det är viktigt för skådespelarna att få pröva att spela för publik, inte bara 

för tom salong. Hon berättar också att det blir ett test på ”hur publiken reagerar och vad man 

kan ändra”. För Öhman själv blir det lättare att sälja en föreställning när hon kan falla tillbaka 

på att ”den här personen tyckte det”, så att det inte är hennes eget tyckande. 

 

Provpubliken, och publiken vid andra föreställningar har möjlighet att prata med den 

konstnärliga ledningen i foajén efteråt och reflektera. Många skickar även mail och säger vad 

de tycker och tänker. Det tillsammans med att bar- och kassapersonal delar ut information ”är 

det som händer, men det är inget mer efterarbete i detta nu. Det har ju varit det på vissa saker, 

så att ibland är det det…” 

 

Däremot försöker teatern ta hänsyn till klagomål – de få gånger de får in sådana. Då säger 

Öhman att de verkligen försöker ta hänsyn till vad publiken tycker, tänker och gör. Öhman 

berättar om en kvinna som framförde klagomål på att en föreställning var kortare än utlovat. 

Det ledde till att föreställningens längd diskuterades noga i kollegiet och att åtgärder vidtogs 

så att vissa partier blev längre. ”Så vi försöker verkligen anpassa oss för utan publiken kan vi 

ju inte göra någonting alls”, säger Sara Öhman.106 

 

Sekundärdata 

Den konstnärliga ledaren gjorde följande beskrivning av en typisk Fria Teatern-produktion: 

”Ja, först bestämmer man sig för en pjäs [...] Ofta är det ju en regissör som vill göra någonting 

för att det är regissörens favorit eller det skulle regissören kunna göra någonting bra av och så. 

Och då bejakar vi det i ledningen. Då fattar man ett beslut. Och då ligger man ofta 1 à 2 år 

före föreställning […]  och så börjar man, tillsammans med regissören, att rollbesätta […] 

Men framåt två-tre månader innan premiären är det full koncentration på både det 

konstnärliga, sceniska, tekniska och marknadsföringsmässiga.” 

 

När han ombads besvara en fråga om administrationens entré i en produktionsprocess, svarade 

han ”När man börjar repetera – kollationeringen är ju startskottet. Och sedan får man gå ut till 

sina respektive ansvarsområden och börja tänka ut var och hur den ska marknadsföras, hur 

den ska spelas – var finns publiken? Vilken typ av affischer, program eller [...] Vad är det för 

typ av texter som man skulle kunna locka med”. 
                                                 
106 Öhman, S., i intervju, 12 maj 2008. 
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Vad gällde publikens roll och entré i processen, svarade han: ”Vi försöker spela 

provföreställningar ganska tidigt eller försöker få in publiken – alltså det går ju inte att de 

kommer när man är som värst i repetitioner och så […] Tre veckor innan premiär så bör man 

åtminstone kunna visa upp en akt”. På en fråga om publikens möjlighet att komma med 

synpunkter, svarar ledaren: ”Ja, oftast är det (skratt) dåliga synpunkter, men det gör ingenting. 

[…] Man säger ’Åh, vi ska ta vara på vad publiken säger’, men ofta är det väldigt svårt att 

göra det så konkret. Jag kan inte komma till en bilmekaniker och säga ’Du kanske skulle byta 

sida på oljan där’, men det är viktigt att man pratar i alla fall – det är jätteviktigt – att de får 

känna att det på något sätt är deras teater.”107 

 

4.3 Enkäter 

I följande avsnitt redovisas resultatet av genomförda enkätundersökningar. Diagrammen och 

tillhörande kommentarer baseras på en sammanslagning av de tre studieobjektens publik och 

visar således resultatet såsom det ter sig på totalnivå. För utförligare resultat – absoluta tal 

och procent per teatergrupp samt absoluta tal på totalnivå - hänvisas till bilagorna 4 och 5. 

 

 På frågan om teatervanor har en stor 

majoritet, 66%, av publiken svarat att de 

ibland går på samma teater. 17% går oftast 

på samma teater och 11% går sällan på 

samma teater. Enbart 4% har uppgivit att de 

aldrig besöker samma teater. 2% uppger att 

de inte har någon uppfattning. Ingen 

respondent har svarat ”alltid”. 

 

Figur 5. 

 

 

 

                                                 
107 Jäger, J., et al., 2008, En fallstudie om fria teatergruppers överlevnad – Fria Teaterns strategiska förmåga, s.   
     24-25. 



  
 

46 
 

Vid val av föreställning förlitar sig en dryg 

tredjedel av publiken på recensioner. Något 

färre utgår från rekommendationer från 

bekanta. 26% gör sina val utifrån 

information i annonser i olika medier. 8% 

uppger svarsalternativet ”annat”, 

specificerat som bland annat 

”pressmeddelanden”, ”mail” och ”reportage 

i media”. 1% utgår från affischer och flyers.  

Figur 6. 

 

45% av de fria teatergruppernas publik 

finner priset minst avgörande vid val av 

föreställning. En knapp tredjedel anser det 

vara näst minst avgörande. 11% placerar 

priset som den fjärde mest avgörande 

faktorn, och 9% som tredje. 4% anser priset 

vara det näst mest avgörande, och endast 1% 

finner det vara mest avgörande. 

 

Figur 7. 

 

På frågan om publiken berättar om sin 

teaterupplevelse för vänner och bekanta 

svarar en majoritet, 52%, att de alltid gör 

det. 47% uppger att de ofta gör det och 1% 

uppger att de ibland gör det. Ingen i 

publiken svarar ”Nej, aldrig”. 

 

 

 

Figur 8. 
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 När det gäller publikens kontakt med 

teatern utöver den som sker vid biljettinköp 

kan 58% tänka sig att både kontakta och låta 

sig kontaktas av teatern. 19% av publiken 

vill kunna kontakta teatern, men vill inte att 

den kontaktar dem. 14% vill inte ha någon 

kontakt mellan biljettinköp, och 9% vill 

enbart bli kontaktade. 

 

Figur 9  

                   

70% av publiken vill inte ha inflytande över 

teaterns verksamhet. 14% vill ha inflytande 

över pjäsval, och 8% över annat än de 

förtryckta alternativen, bland annat: 

”publiksamtal, workshops och debatter” 

samt ”repetitionsarbetet”. 5% vill ha 

inflytande efter att ha sett en föreställning 

och 3% vill ha inflytande under 

repetitionsperioden. 

Figur 10. 

 

 

5. Analys 

Studiens syntes består som synes ovan av faktorspar, vilka i sin tur motsvaras av två eller fyra 

variabler i den teoretiska referensramen. Studiens insamlade data analyseras nedan utifrån 

dessa faktorspar. Först analyseras de data som samlats in i intervjuerna med de fria 

teatergruppernas producenter, därefter analyseras data från enkätundersökningarna. 

 
5.1 De fria teatergruppernas marknadsföringsstrategier 

Utifrån de intervjuer som genomförts med producenterna för studiens tre objekt, sker nedan 

en analys i enlighet med den teoretiska referensramens kriterier – först teatergrupp för 

teatergrupp, sedan på totalnivå i form av en sammanslagen variabeltendens. Den totala 
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tendensen utmynnar i sin tur i en slutsats om vilken faktor som motsvarar de fria 

teatergruppernas strategier. När detta har skett för samtliga relevanta faktorer, dras en 

slutsats på perspektivnivå – motsvarande syntesens vägar ”Utbyte” och ”Utveckling”. 

 

5.1.1 Faktorer: Distribution av värde – Samproduktion av värde 

moment 

Variabler: Publiken som passiv mottagare – Publiken som resurs 

Att moments producent upprepade gånger nämner att teatergruppen skapar inifrån – från 

hjärtat, från viljan, ur fantasin, inte från en målgrupp – indikerar att publiken inte är med i 

skapandeprocessen, utan fungerar som en passiv mottagare. Producenten säger dessutom 

explicit att moment vill skapa någonting för publiken, vilket antyder att teatergruppen inte 

avser skapa med publiken. Bilden av publiken som passiv mottagare förstärks ytterligare i och 

med att producenten uttrycker att det gäller att skicka ut och hoppas att publiken nappar 

(indirekt: det råder ett distansförhållande mellan moment och dess publik, vari publiken inte 

anses söka kontakt och information självmant), så att den kommer och tittar på det som 

teatergruppen skapar, vilket i sin tur sägs vara resultatet av en lång process inom gruppen. 

Producentens inställning till klagomål bekräftar bilden ytterligare – ”Ja de får väl klaga?” – 

antyder att hon inte betraktar inkomna klagomål som källor till ny kunskap och tillägget om 

att moment inte gör någon ”stor grej” av klagomål, visar på att teatergruppen varken betraktar 

eller använder sig av publiken som resurs, utan återigen som passiv mottagare. 

 

Således går det att utröna att moment:teater genomgående betraktar publiken som passiv 

mottagare. Producenten gjorde inga uttalanden som, enligt denna studies teoretiska 

referensram, indikerar variabeln ”publiken som resurs”.  

 

Variabler: Sen publikentré – Tidig publikentré 

moments benägenhet att skapa ur egen fantasi antyder, som nämnt, att publiken inte är 

engagerad i skapandeprocessen. Detta kan tolkas som att publikens entré i 

produktionsprocessen är förhållandevis sen. Senare i intervjun säger producenten explicit att 

publiken kommer in i och med pressutskick och kalendarier och att budskapet ska vara 

inpräntat i människor tre veckor före premiär. Det utgör ytterligare en indikation på att 

publikens entré sker sent i produktionsprocessen, nämligen först i och med att publiken 

informeras om en föreställning som är nästan eller helt färdigskapad. Följaktligen tycks 
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moment:teater efterfråga en sen publikentré. Inte heller ifråga om detta, gjorde producenten 

några motsatta uttalanden som indikerar variabeln ”tidig publikentré”.  

 

Tribunalen 

Variabler: Publiken som passiv mottagare – Publiken som resurs 

Teater Tribunalen ägnar sig inte åt ombudsverksamhet och kan därmed gå miste om en del 

kommentarer och tankar som en återkommande, lojal publik kan tänkas delge teatergruppen 

vid eventuella ombudsträffar. Även om den uteblivna ombudsverksamheten inte direkt 

indikerar att publiken skulle vara en passiv mottagare, riskerar teatergruppen att missa ett 

tillfälle att använda publiken som resurs. Däremot finns desto fler tecken på att Tribunalen 

faktiskt skulle se publiken som resurs; de bryter för samtal med publiken mitt i föreställningar 

och anser det vara väsentligt att låta publiken vara med i en diskussion med teatergruppen. Att 

Tribunalens producent trycker på det faktum att det är viktigt att ta in publiken, antyder att 

publiken ses som en resurs, men i tillägget ”man får följa liksom” blir det oklart huruvida 

publikens deltagande faktiskt ska ha någon tydlig inverkan på teatern. 

 

I samtalet kring teatergruppens inställning till klagomålhantering är det klart att publiken 

betraktas just som en resurs. Producenten nämner att han inte kan dra sig till minnes att 

klagomål har inkommit, men poängterar att det är positivt att publiken meddelar vad som inte 

fungerar. Att producenten som ny på posten genomförde en enkätundersökning bland 

publiken, tyder också på att han anser det vara viktigt att förstå marknaden, att måna om den. 

På så sätt kunde han exempelvis dra slutsatsen om huruvida publiken föredrog 

informationsspridning mun-till-mun eller via reklam, och försöka jobba därefter. 

 

Genomgående tycks producenten se publiken som resurs – även om teatergruppen i viss mån 

förbiser tillfällen att använda publiken som sådan. 

 

Variabler: Sen publikentré – Tidig publikentré 

Tribunalens producent nämner inte mycket som kan kopplas till vare sig variabeln ”sen 

publikentré” eller ”tidig publikentré”, men han säger explicit att publiken, i de senaste 

produktionerna, har varit involverad redan från början. Detta tyder givetvis på en tidig 

publikentré. 
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Fria Teatern 

Variabler: Publiken som passiv mottagare – Publiken som resurs 

Både producenten och den konstnärliga ledaren förklarar att de pjäsval som sker på Fria 

Teatern utgår från regissören. Den konstnärliga ledaren preciserar: det kan handla om att 

pjäsen ifråga är regissörens ”favorit”. Vidare berättar han att det även är regissören, men då i 

samarbete med de konstnärliga ledarna, som sköter rollbesättningen. Detta antyder att 

publiken varken är inblandad i pjäsval eller rollbesättning, utan i så måtto utgör en passiv 

mottagare. Producenten säger, i sin tur, explicit att publiken inte är särskilt aktiv i den 

konstnärliga utformningen. Den konstnärliga ledaren nämner att det inte går att ta in publiken 

när repetitionerna håller på ”som värst”, vilket kan tolkas som att han anser att det i viss mån 

är omöjligt att använda publiken som resurs under repetitionsperioden.  

 

Om publikens möjlighet att komma med synpunkter, konstaterar han att synpunkterna oftast 

är dåliga, men att detta inte gör någonting. Han tillägger att det är svårt att ta till sig på ett 

konkret plan och jämför med en bilmekaniker vars kund skulle säga ”Du kanske skulle byta 

sida på oljan där”. Detta antyder att Fria Teatern, delvis med hänvisning till vad som skulle 

kunna tolkas som en bild av publiken som mindre insatt och kunnig, inte använder publiken 

och dess synpunkter som en resurs. 

 

Fria Teaterns konstnärliga ledares vana att ta plats i foajén efter varje föreställning för att 

tacka av och samtala med publiken, kan sägas vara ett sätt att använda publiken som resurs – 

på så sätt ges publiken möjlighet att delge Fria Teatern sina intryck av föreställningen. Även 

ifråga om klagomålshantering verkar Fria Teatern betrakta och använda publiken som resurs – 

producenten exemplifierar med ett klagomål som resulterade i att förändringsåtgärder vidtogs 

och hon vidhåller därpå att Fria Teatern försöker att anpassa sig och ta hänsyn till publiken. 

Producenten nämner återkommande teatergruppens ombud och intresserade, vilka, 

tillsammans med övriga storbokare, premieras när de lyckas förmedla biljetter. Detta kan 

tolkas som att Fria Teatern skapar och nyttjar möjligheten att använda sin befintliga publik 

som en resurs.  

 

Även på så sätt att Fria Teatern arrangerar prov- och ombudsföreställningar med efterföljande 

samtal, kan den sägas skapa tillfällen att använda publiken som resurs. Dessa tillfällen verkar 

emellertid inte nyttjas fullt ut – producenten nämner förvisso efterhand att 

provföreställningarna ska visa hur publiken reagerar, men det första hon berättar är att 
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provföreställningarna sker för att skådespelarna ska få prova att spela för publik istället för 

tom salong. Det antyder att provpubliken inte erbjuds någon vidare aktiv roll. De samtal som 

ombudsföreställningarna utmynnar i, begränsas till att regissör och scenograf berättar om sina 

tankar med föreställningen ifråga – publiken uppmuntras alltså inte att fungera som resurs 

genom att komma med synpunkter och idéer. Däremot kan förekomsten av mail från publiken 

innehållande synpunkter, tolkas som att publiken i viss utsträckning erbjuder sig att fungera 

som resurs för Fria Teatern. Producentens tillägg om brist på efterarbete tyder dock på att 

dessa erbjudanden i dagsläget inte fångas upp av Fria Teatern. 

 

Således går det att se en viss dubbeltydighet när det gäller Fria Teaterns syn på publiken – 

huruvida den förväntas fungera som passiv mottagare eller resurs. Det förefaller som att Fria 

Teatern åtminstone betraktar publiken som en passiv mottagare när det gäller den konstnärliga 

verksamheten. Det skapas emellertid tillfällen då publiken skulle kunna användas som resurs, 

men dessa nyttjas sällan till fullo. Det enda eller åtminstone tydligaste fallet då Fria Teatern 

fullt ut nyttjar sådana tillfällen, är när publiken fungerar som biljettförmedlande resurs 

(ombud, storbokare och intresserade). Tendensen är således att Fria Teatern i större 

utsträckning betraktar publiken som passiv mottagare än som en resurs. 

 

Variabler: Sen publikentré – Tidig publikentré  

Tidigt i intervjun uttrycker Fria Teaterns producent att publiken kommer in i bilden relativt 

snabbt. Vid en närmare anblick visar sig detta syfta på att publiken får information om 

föreställningen, vilket sker när föreställningen är i princip eller helt färdigutformad. Detta bör, 

oavsett eller kanske än mer med producentens uppfattning i åtanke, tolkas som att publiken 

kommer in sent i processen. Provföreställningarna sker två och en halv vecka före premiär, 

vilket både den konstnärliga ledaren och producenten definierade som ett försök att få in 

publiken på ett tidigt stadium. Om detta är publikens egentliga entré, tolkas den, även i detta 

fall, som sen.  

 

Marknadsföringen, som den konstnärliga ledaren beskriver i termer av att identifiera och 

kontakta potentiell publik, inträder först två till tre månader före premiär, vilket kan jämföras 

med att pjäsvalet sker 1-2 år före premiär. Detta indikerar att publiken fortfarande är okänd 

när det återstår några månader till premiär och alltså inte har varit inblandad tidigare i 

processen. Denna tidpunkt förefaller, vid jämförelse med pjäsvalet, utgöra ett sent stadium i 

produktionsprocessen. När producenten redogör för en typisk produktionsprocess från början 
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till slut, förefaller det som att hon plötsligt inser att publikens entré sker i ett sent stadium – 

”publiken kommer ju in väldigt, väldigt sent”. 

 

Således går det att utröna att Fria Teaterns arbetssätt inbjuder till sen publikentré. Varken 

producenten eller den konstnärliga ledaren gör några uttalanden som indikerar variabeln ”tidig 

publikentré”. 

 

Total tendens 

Ovanstående analys visar att både moment:teater och Fria Teatern inbjuder till ”sen 

publikentré” och betraktar ”publiken som passiv mottagare”. Båda dessa variabler indikerar 

att de två teatergrupperna verkar i enlighet med faktorn ”distribution av värde”. Analysen av 

Teater Tribunalen visar emellertid något annat. Organisationen värnar om en ”tidig 

publikentré” och ser ”publiken som resurs”. Dessa variabler är kopplade till faktorn 

”samproduktion av värde”. Den sammantagna tendensen synes ändå vara att de fria 

teatergrupperna huvudsakligen bedriver sin verksamhet i enlighet med faktorn ”distribution 

av värde”. 

 

5.1.2 Faktorer: Avlastning – Möjliggörande 

moment 

Variabler: Spela föreställningen som sådan - Ge publiken kunskap och verktyg 

Att publikens roll i en momentproduktion är att komma och titta på det som skapas – att se 

något här och nu – tyder på att föreställningens verkningar slutar i och med att publiken 

lämnar salongen. Detta tyder på att moment vill spela föreställningen som sådan. Producenten 

förstärker tendensen när hon påvisar att teater är ”för ögonblicket”, och en ”upplevelse”.  

 

moments producent visar återkommande hur teatergruppen arbetar med att spela 

föreställningen som sådan, genom att påtala de sätt på vilka den inte ger publiken kunskap 

och verktyg. moment är exempelvis inte ute efter att lära publiken någonting. Producenten 

menar att publiken får göra vad de vill med upplevelsen av föreställningen, och således tar 

inte moment notis om huruvida publiken faktiskt får ut något av föreställningen. Likaså 

indikerar uttalandet ”om det kan förändras, ja då får det väl, då kan det väl göra det, men det 

är ingenting som vi jobbar för” att moment på intet sätt är ute efter att ge publiken kunskap 

och verktyg. Emellertid säger producenten delvis emot sig själv när hon dessutom uttrycker 

att teatern ska sätta igång någonting hos människor. Men då det sistnämnda snarare rör sig om 
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”smärta eller lycka” (för stunden?) än en aktiv handling på längre sikt tycks den sammantagna 

tendensen ändå vara att moment ämnar spela föreställningen som sådan. 

 

Tribunalen 

Variabler: Spela föreställningen som sådan - Ge publiken kunskap och verktyg 

Tribunalens producent säger inledningsvis i intervjun att en Tribunalenproduktion ska 

utmynna i själva verket – att målet är premiären. Så sett visar Tribunalen tendenser till att 

vilja spela föreställningen som sådan, oavsett inverkan på publiken. Men senare tillägger han 

att föreställningarna ska berika och sätta igång tankar så att folk börjar prata – något som i 

stor grad kan tolkas som en vilja att ge publiken kunskap och verktyg, då publiken ju tar med 

sig något av föreställningen i tanken när de lämnar teatersalongen. 

 

Inställningen blir tydligare när producenten påpekar att vissa tycker att det är viktigt att 

Tribunalen finns och att vissa inte tycker det, då de senare trots allt redan har börjat tänka, 

vilket är ett mål i sig. En sådan företeelse som att Tribunalen kan bryta föreställningen för ett 

samtal med publiken måste vara ett tydligt exempel på att föreställningen inte spelas som 

sådan – teatergruppen vill något mer. Ännu tydligare blir det när producenten påpekar att 

Tribunalen vill ha dit annan publik än den som redan kommer – publik som inte redan håller 

med om teatergruppens åsikter. Således kan det tolkas som att Tribunalen indirekt vill ge 

publiken kunskap och verktyg, vilket även tycks vara den sammantagna tendensen. 

 

Fria Teatern 

Variabler: Spela föreställningen som sådan - Ge publiken kunskap och verktyg 

Det vore troligen tondövt att lägga stor vikt vid producentens uttalande om att målet med en 

Fria Teatern-produktion är ”att bidra till en bättre värld”. Med större allvar i rösten säger hon 

dock att Fria Teatern självklart önskar att publiken ska ta med sig någonting när den lämnar 

salongen. Exakt vad publiken tar med sig beror dock på ”vad man vill med just den pjäsen”. 

Producenten säger att Fria Teatern inte är ute efter att lära publiken något, men att den önskar 

uppmärksamma ämnen och därigenom styra publikens tankar. Detta går att tolka som att Fria 

Teatern önskar ge publiken kunskap och verktyg snarare än att bara spela föreställningen som 

sådan.  

 

Något mindre tydligt blir det hela i och med att producenten konkluderar att syftet med att ge 

publiken någonting som den kan ta med sig ut ur salongen, är att det därmed blir mer troligt 
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att den kommer tillbaka till teatern. Med det i åtanke framstår det fortfarande som att Fria 

Teatern vill ge publiken något, men frågan är om det verkligen kan klassificeras som kunskap 

och verktyg. Till saken hör att producenten inleder resonemanget med att ge uttryck för en 

önskan att publiken ska komma ihåg att föreställningen var bra och att den berörde. Detta bör 

kanske snarare tolkas som en kvalitetsaspekt på viljan att spela föreställningen som sådan.  

 

Sammanfattningsvis verkar tendensen, om än långt ifrån otvetydigt, vara att Fria Teatern vill 

ge publiken kunskap och verktyg. 

 

Total tendens 

Ovanstående analys visar att Teater Tribunalen och Fria Teatern önskar ”ge publiken kunskap 

och verktyg”, vilket indikerar att båda dessa teatergrupper arbetar i enlighet med faktorn 

”möjliggörande”. moment:teater verkar å sin sida vilja ”spela föreställningen som sådan”, 

vilket är förenat med faktorn ”avlastning”. Den sammantagna tendensen är därmed att de fria 

teatergrupperna väsentligen strävar efter att uppnå en möjliggörande effekt för sin publik. 

 

5.1.3 Faktorer: Promotion – Word-of-mouth 

moment 

Variabler: Information från organisationen - Information mellan bekanta 

När det gäller informationsspridning om moments föreställningar menar producenten att det 

rör sig om ”det vanliga traditionella” – hemsida, program, kalendarier, flyers, affischer, 

kulturtavlor och andra trycksaker. Dessa klassificeras, sett till den teoretiska referensramen, 

som ”information från organisationen”. Detta styrks av att producenten anser att 

teatergruppen skickar ut information och hoppas att publiken ”nappar”. 

 

I och med den något hårda gräns som, för denna studies genomförbarhets skull, har dragits 

mellan information från organisationen respektive mellan bekanta, uppdagas dels en del 

motstridigheter, dels ett större antal gränsfall. Allt som organisationen meddelar i 

informationsväg kan givetvis betraktas som information från organisationen, men det går 

ändock att skilja på den information som enbart ska uppmuntra den direkta mottagaren att 

köpa biljetter och den som ska utgöra underlag för ytterligare spridning mellan bekanta. 

 

Pressmeddelanden är ett exempel på hur gränsen mellan variablerna kan luckras upp. Dessa 

utgör information från organisationen, men skickas ut för att tidningarna ska skriva 



  
 

55 
 

recensioner om föreställningarna, vilket här definieras som ”information mellan bekanta”. 

Likaså blir det svårt att avgöra huruvida informationen sprids från organisationen eller via 

bekanta när det är personalen själv som sprider. Producenten berättar att hon säger till folk på 

såväl Konsum som föräldramöten att komma och se föreställningarna som teatergruppen 

sätter upp. I det förra fallet finns (troligtvis) ingen relation mellan producenten och den person 

hon pratar med, varför informationen bör anses komma från organisationen, men i det senare 

fallet kan hon snarare inneha rollen som privatperson och mamma, och därmed sker 

spridningen snarare mellan bekanta. 

 

moments informationsspridning på communities som Facebook och Myspace indikerar att 

informationsteknologin luckrar upp gränsen mellan ”information från organisationen” och 

”information mellan bekanta”. Organisationens anställda kan därmed skicka ut information, 

inbjudningar och erbjudanden till dem som finns listade som den anställdes 

”communityvänner”. I det fallet bör informationen kanske anses utbytas mellan bekanta å 

organisationens vägnar. Mottagarna av informationen kan också vara professionellt bekanta 

till den anställda, vilket ligger närmare till hands att klassificera som ”information från 

organisationen”. 

 

Även om moment till stor del jobbar med enkelriktad marknadskommunikation är insikten 

stor om att folk kommer på bra recensioner och att mycket sprids mun-till-mun. Producenten 

säger dessutom att det är lätt att få recensenter att komma till teatern, vilket lägger grunden för 

spridning av information mellan bekanta. 

 

Det sätt på vilket moment explicit satsar på informationsspridning mellan bekanta är genom 

vänskapsmail. Publiken har själv bett om, eller godkänt, att mailen skickas ut till den, varför 

informationen inte kan klassificeras som ren ”information från organisationen”. 

Vänskapsmailen skulle därför kunna betraktas som ”information från bekant organisation” 

eller ”information mellan bekanta”, varav ena parten utgörs av organisationen. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att moment verkar ha goda insikter om betydelsen av 

information mellan bekanta i form av mun-till-mun. Däremot verkar organisationen satsa på 

det först när kriser uppstår ifråga om publikantal – det ingår inte i den planerade 

marknadsföringen. Det som producenten själv beskriver som moments marknadsföring kan 

till största delen klassificeras som ”information från organisationen”, medan det som går att 
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tolka som ”information mellan bekanta” lika gärna kan betraktas som en sorts ”information 

från organisationen”. Således bör konkluderas att moment huvudsakligen satsar på 

information från organisationen. 

 

Tribunalen 

Variabler: Information från organisationen - Information mellan bekanta 

Producenten berättar att Teater Tribunalen satsar mest pengar på affisch, design och tryck, 

vilket här klassificeras som ”information från organisationen”. Han ifrågasätter emellertid 

upprepade gånger om det är värt besväret. Därtill nämner han återkommande annonsering, 

vilket också antyder en satsning på information från organisationen. Dessutom anser han att 

recensioner, som här alltså definieras som ett slags information mellan bekanta, inte är särskilt 

effektiva som marknadsföringsmedel. Det ger ett slags indirekt stöd åt att Tribunalen kan 

anses prioritera information från organisationen. 

 

Han nämner att en egeninitierad enkätundersökning bland publiken hade visat att en stor 

majoritet angav ”vän” som informationskälla. Därtill beskriver han en sorts synergisk 

publikspiral – ju mer publik som kommer, desto fler får kännedom om föreställningen. Som 

kanske antyddes i ifrågasättandet av affischering, verkar Tribunalen alltså vara medveten om 

vikten av information som sprids mellan bekanta. Producenten uppvisar dock en villrådighet 

när det gäller möjlighet att påverka spridningen av den sortens information – han halkar 

omedelbart in på annonsering, vilket här definieras som ”information från organisationen”.  

 

Producenten belyser också att Tribunalen har en fördel när det gäller att få in ny publik, i och 

med avsaknaden av en fast ensemble. Personalruljansen innebär en möjlighet att få in ny 

publik i form av den nya personalens kontakter. Detta skulle, liksom det ovanstående 

exemplet, kunna klassificeras som ”information mellan bekanta”, varav den ena utgör en 

organisationsmedlem. Producenten betonar också vikten av att i sökandet efter publik ”dra i 

olika kontakter” och gå via människor ”man känner”. I det fallet sprids informationen mellan 

bekanta, om producenten ses som privatperson och bekantskapen kategoriseras som privat, 

men som information från organisationen, om producenten definieras i egenskap av sin 

profession. Information sprids mellan bekanta, å organisationens vägnar för att i sin tur 

generera ytterligare information mellan bekanta (kontaktens kontakter) och därmed mer 

publik.  
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Även Tribunalen har ett register över befintlig publiks mailadresser, vilket alltså klassificeras 

som en sorts hybrid. Detsamma gäller användandet av Facebook, Myspace och bloggar. 

Slutligen kan Tribunalen sägas gå miste om en chans att generera information mellan bekanta 

i och med det att den inte har någon ombudsverksamhet (en trogen publikskara som bjuds in 

till ombudsträffar, får förhandsinformation och rabatter i utbyte mot att var och en förmedlar 

ett visst antal biljetter per säsong). 

 

Även om Tribunalen uppvisar en medvetenhet om vikten av information mellan bekanta, går 

de satsningar som görs på sådan informationsspridning genom organisationens medlemmar, 

inte genom publiken. Tribunalens huvudsakliga marknadsföring antar således formen av 

information från organisationen. 

 

Fria Teatern 

Variabler: Information från organisationen - Information mellan bekanta 

När Fria Teaterns konstnärliga ledare tänker marknadsföring frågar han sig var publiken finns 

och vad man kan locka den med: affischer, program, texter. Såtillvida tycks Fria Teaterns 

information gå ut från själva organisationen. Producenten poängterar också att de måste 

försöka hitta andra publikgrupper än ombuden och de intresserade. Hon har en insikt om att 

den senaste föreställningen har sålt mycket på annonser och kampanjaffischer – information 

som alltså kommer från organisationen. Likaså går informationen vid telefonförsäljning, 

kulturtavlor och på parkeringsautomater samt rad- och bildannonser ut från Fria Teatern. 

 

I vissa fall har informationen spridits från organisationen, men på ett sätt som delvis liknar 

den teoretiska referensramens definition av informationsspridning mellan bekanta. 

Extraannonser sattes in i Svenska Dagbladet då tidningen återkommande hade publicerat 

positiva recensioner. Detta kan alltså utgöra en sorts information från organisationen grundad 

på information mellan bekanta. 

 

Likaså utgör förintervjuer i pressen information från organisationen, samtidigt som det kan 

omvandlas till reportage, vilka kan ses som ”information mellan bekanta”, enligt studiens 

teoretiska referensram. 

 

En tredje hybrid är Fria Teaterns telefonsamtal till storbokare. Dels finns redan en relation 

mellan teatergruppen och storbokarna, vilket i sig gör informationsspridningen till en sorts 
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information mellan bekanta, dels görs aktionen för att uppmuntra ett spridande mellan bekanta 

– Fria Teatern vill att storbokarna ska samla ihop sina bekanta på nytt och komma tillbaka till 

teatern. 

 

Liksom den senaste föreställningen sålde mycket på annonser sålde den också mycket på 

mun-till-mun – genom väninnor som pratade med varandra och Lars Rings recensioner. Fria 

Teatern utför flera aktiviteter som kan tänkas uppmuntra spridning av information mellan 

bekanta. En sådan aktivitet är att bar- och kassapersonalen delar ut aktuell information om 

speldatum och pris när publiken lämnar teatern efter en föreställning. Detta skulle kunna 

klassificeras som ”information från organisationen”, men fungerar som ett slags stimulus till 

spridning mellan bekanta. Publiken som mottager informationen har redan sett 

föreställningen, och kommer därför troligtvis bara att använda informationen för att berätta 

för bekanta när föreställningen spelas igen. Dessutom lär det, för publiken, inte kännas som 

att den mottager reklam, då spridandet sker på plats – på själva teatern. Den personal som 

delar ut informationen känner publiken som bar- och kassapersonal, inte som marknadsförare. 

 

Ett annat sätt att uppmuntra spridning av information mellan bekanta är genom den tidigare 

nämnda ombudsverksamheten. Att ge ombud och storbokare rabatter och gratis kaffe, och att 

försöka skapa en mer personlig kontakt med dessa – ”så att det blir lite mer särskilt” – 

underbygger en närmare relation till publiken, som därmed kan tänkas bli mer lojal och vilja 

sprida information om teatergruppen till vänner och bekanta. Det vill säga: Fria Teatern satsar 

på befintlig publik för att uppmuntra spridning av information mellan bekanta. 

 

”Information mellan bekanta” används även i informationen från organisationen. I de fall då 

producenten hör omdömen om pjäsen kan hon använda dem i den information som går ut till 

potentiell publik. Det visar att Fria Teatern har insikt om betydelsen av informationsspridning 

mellan bekanta, och därmed kan utnyttja det i sin reklam. 

 

Den konstnärliga ledarens beskrivning av Fria Teaterns marknadsföring indikerar att den 

huvudsakliga satsningen görs på information från organisationen. Producenten, som arbetar 

med marknadsföring dagligdags och därför torde vara mer insatt, målar upp en delvis annan 

bild – i likhet med de två övriga studieobjekten, besitter Fria Teatern en medvetenhet om 

vikten av information mellan bekanta. De går dock ett steg längre och nöjer sig inte med att 

organisationsmedlemmar sprider information mellan bekanta, utan uppmuntrar även publiken 
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att sprida information till sina bekanta. Sammanfattningsvis arbetar Fria Teatern i stor 

utsträckning med att generera och uppmuntra information mellan bekanta. 

 

Total tendens 

Ovanstående analys visar att moment:teater och Teater Tribunalen främst satsar på 

”information från organisationen”, vilket i syntesen motsvaras av faktorn ”promotion”. Fria 

Teatern, däremot, satsar i större utsträckning på att generera information mellan bekanta, det 

vill säga word-of-mouth. Sammanslaget visar detta att de fria teatergrupperna i hög grad 

ägnar sig åt att sprida promotion. 

 

5.2 Marknadens egenskaper 

I detta avsnitt sker en analys utifrån de enkätundersökningar som genomförts med de tre 

studieobjektens publik. Analysen sker enbart på totalnivå (de tre publikgrupperna slås 

samman till en) och variablerna fungerar som indikatorer på vilken faktor som karakteriserar 

marknadens egenskaper. När detta har skett för samtliga relevanta faktorer, dras en slutsats 

på perspektivnivå – motsvarande syntesens ”Utbyte” och ”Utveckling”. 

 

5.2.1 Faktorer: Promotion – Word-of-mouth 

Dessa två faktorer täcks in av frågorna 4 och 6 i enkäten. I tabell 4 och 5 redovisas 

enkätsvaren, fördelade över faktorerna ”promotion” respektive ”word-of-mouth”, utifrån 

referensramens kriterier. 

 

Variabler: Information från organisationen - Information mellan bekanta 

I och med att fråga 4 inkluderade ett ”Annat”-alternativ, har svar inkommit som kräver 

insortering. Totalt kryssade sju respondenter i alternativet ”Annat”, varav fyra räknas som 

bortfall (”infall”, ”allt möjligt”, ”[blankt]”, ”Mail”) på grund av att dessa var irrelevanta för 

frågan eller omöjliga att sortera in i aktuella kategorier. Två av ”Annat”-svaren gällde 

pressmeddelanden, vilka här likställs med affischer och således kan klassificeras som 

”promotion”. En respondent svarade ”reportage i media”, vilket här anses höra samman med 

recension, då den fria teatergruppen inte står som avsändare och i så måtto heller inte kan 

kontrollera den information som sprids. Detta svar klassificeras därför som ”word-of-mouth”. 
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  Annonser Affischer Rekommendationer Recensioner Annat Totalt 

Promotion 23 1     2 26 (31%) 

Word-of-Mouth     27 30 1 58 (69%) 

      
84 (100%) 

Tabell 4. 

 

Ifråga om informationsinhämtning är de fria 

teatergruppernas publik främst inriktad på 

word-of-mouth (69%). 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. 

 

  Ja, alltid Ja, oftast Ja, men bara ibland Nej, aldrig Totalt 

Promotion     1 
 

1 (1%) 

Word-of-Mouth 47 42     89 (99%) 

 

90 (100%) 

Tabell 5. 

 

Även ifråga om informationsspridning är de 

fria teatergruppernas publik inriktad på 

word-of-mouth – 99% sprider i stor 

utsträckning word-of-mouth till sina vänner 

och bekanta. 

 

 

 

 

Figur 12. 

 

Således är tendensen tydlig att både vad gäller informationsinhämtning och -spridning lägger 

marknaden störst vikt vid word-of-mouth. 
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5.2.2 Faktorer: Bekvämlighet – Specialitet 

Faktorerna ”bekvämlighet” och ”specialitet” täcks in av frågorna 7 och 8 i enkäten. I tabell 6 

och 7 redovisas frågornas svar, fördelade över faktorerna ”bekvämlighet” och ”specialitet”, 

enligt referensramens kriterier. 

 

Variabler: Kontakt enbart vid köp – Kontakt vid och mellan köp 

  Dubbelriktad Vill kontakta Vill kontaktas Ingen kontakt Totalt 

Bekvämlighet       12 12 (14%) 

Specialitet 51 17 8   76 (86%) 

 

88 (100%) 

Tabell 6. 

 

När det gäller publikens vilja att kontakta 

eller bli kontaktad av de fria teatergrupperna 

är inställningen främst specialitetsinriktad 

(86%). 

 

 

 

 

 

Figur 13. 

  

Variabler: Ovilja att påverka – Vilja att påverka 

Då fråga 8 inkluderade ett svarsalternativ som löd ”Annat” har svar utöver de uppställda ja- 

och nej-alternativen inkommit. De respondenter som svarade ”Annat” var till antalet sju 

(varav en person uppgav dubbla svar), och av dessa går fyra som bortfall – en för att den ger 

två motstridiga svar, en som besvarar en annan fråga än den som är ställd, en som anser att det 

inte spelar så stor roll och en som tycker att det ”beror på”. Anledningen till att dessa svar 

räknas som bortfall är att de inte går att sortera som vilja eller ovilja till påverkan. Två svar 

har emellertid sorterats som ”ovilja att påverka” då respondenterna ansett att de inte behöver 

inflytande respektive snarare vill följa repetitionsarbetet än utöva inflytande över det. Dessa 

svar kopplas således till ”bekvämlighet”. Ett svar har kategoriserats som ”vilja att påverka”, 

då respondenten ifråga ”vill uppmuntra det” den ”tycker om”, och kopplas därmed även till 

”specialitet”. 
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  Vid pjäsval Vid rep Efter föreställning Inte alls Annat Totalt 

Bekvämlighet       65 2 66 (75%) 

Specialitet 13 3 5   1 22 (25%) 

 

88 (100%) 

Tabell 7. 
 
 

När det gäller publikens vilja till inflytande 

är de fria teatergruppernas publik inriktade 

på bekvämlighet (75%). 

 

  

 

 

 

 

Figur 14. 

 

När det gäller detta tredje faktorspar, ”bekvämlighet – specialitet”, otydliggörs den hittills 

klara bilden av publikens benägenhet att skapa relationer. Frågan om kontakt visar att en stor 

majoritet uppvisar egenskaper som hänförs till faktorn ”specialitet” medan frågan om 

påverkan påvisar raka motsatsen – en nästan lika stor majoritet uppvisar på den punkten 

egenskaper som klassificeras som ”bekvämlighet”. 

 

Den åberopade enkätfrågan rör endast den konstnärliga delen av de fria teatergruppernas 

verksamhet. Således är, med den övriga tendensen i åtanke, en tolkning av publikens 

ambiguitet på detta område att den önskar påverka de fria teatergruppernas verksamhet, men 

värnar om och således inte önskar inskränka deras konstnärliga frihet. Detta finner partiellt 

stöd hos en av respondenterna, som skriver följande kommentar angående påverkansfrågan: 

”teatrar skall köra sin linje och sin stil, och sen är det upp till publiken att gå och få sina 

förutfattade meningar ställda på huvet!” 

 

Tolkningen ovan indikerar att publiken möjligtvis vill påverka, om än inte den konstnärliga 

verksamheten, och i den bemärkelsen snarare bör etiketteras med faktorn ”specialitet” än med 
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”bekvämlighet”. I och med att frågan om kontakt tydligt visade att publiken var inriktad på 

”specialitet”, torde även den sammantagna tendensen vara ”specialitet”.  

 

5.2.3 Faktorer: Låginvolvering – Höginvolvering 

Dessa två faktorer täcks in av frågorna 3 och 5 i enkäten. I tabell 8 återfinns svaren på fråga 3 

kategoriserade som ”låginvolvering”, ”höginvolvering” och ”potentiella”. Den sistnämnda 

kategorin finns till då svarsalternativen ”ibland på samma teater” och ”vet inte” kan tolkas 

som potentiellt ”lojal” eller ”illojal”. Svaren på fråga 5, angående prisets rang, återfinns i 

tabell 9 och kategoriseras som ”låginvolering” respektive ”höginvolvering”. 

 

Variabler: Illojal – Lojal 

  Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig Vet inte Total 

Låginvolvering       10 3   13 (15%) 

Höginvolvering   15         15 (17%) 

Potentiella     59     2 61 (68%) 

89 (100%) 

Tabell 8. 

 

Gällande benägenhet att återkomma till en 

och samma teater, är publiken i något större 

utsträckning höginvolverad (17%) än 

låginvolverad (15%), men den stora 

majoriteten utgörs av dem som har potential 

att bli antingen det ena eller det andra 

(68%) beroende på teatergruppernas 

strategier. 

 

Figur 15. 

 

Variabler: Låg priskänslighet – Hög priskänslighet 

  1:a plats 2:a plats 3:e plats 4:e plats 5:e plats 6:e plats Totalt 

Låginvolvering 1 3 7       11 (14%) 

Höginvolvering       9 24 36 69 (86%) 

80 (100%) 

Tabell 9. 
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Sett till graden av priskänslighet, är de fria 

teatergruppernas publik i stor utsträckning 

höginvolverad (86%). 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. 

 

Följaktligen går att utröna att de fria teatergruppernas publik i större utsträckning är 

höginvolverad än låginvolverad. Detta gäller både ifråga om benägenhet att återkomma till en 

och samma teater och vad gäller priskänslighet, om än klart tydligare ifråga om det 

sistnämnda. Återbesöksfrågans stora majoritet av ”Potentiella” är värd att notera, men kan 

inte ytterligare beaktas i analysen. 

 

5.3 Syntesperspektiv: Utbyte – Utveckling 

Av ovanstående analys går att utröna att den totala tendensen är att de fria teatergrupperna 

arbetar i enlighet med faktorerna ”distribution av värde”, ”möjliggörande” och ”promotion”. 

En majoritet, två av tre faktorer, visar således att de fria teatergruppernas strategival faller 

inom ramen för syntesens utbytesväg. 

 

 

Figur 17: De fria teatergruppernas strategival – Utbyte. Egen illustration 
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Analysen visar vidare att de fria teatergruppernas publik uppvisar egenskaper i enlighet med 

faktorerna ”word-of-mouth” och ”höginvolvering”, vilka faller inom ramen för syntesens 

utvecklingsväg. När det gäller faktorsparet ”bekvämlighet - specialitet” är tendensen något 

mer tvetydig, men bör ändå tolkas som överhängande ”specialitet”. Sammantaget visar dessa 

tendenser att publikens egenskaper faller inom ramen för syntesens utvecklingsväg.  

 

 

Figur 18: Publikens egenskaper – Utveckling. Egen illustration 

 

6. Resultat 

Nedan besvaras syftet med denna studie, vilket lyder: ”att analysera och utvärdera fria 

teatergruppers marknadsföringsstrategier med avseende på deras förutsättningar att överleva 

långsiktigt genom att värdeskapa med publiken och på så sätt öka sitt publikantal och sina 

biljettintäkter.” 

 

Analysen visar att de fria teatergrupperna har goda förutsättningar att överleva långsiktigt 

genom att värdeskapa med publiken, eftersom publiken uppvisar en vilja att värdeskapa 

tillsammans med de fria teatergrupperna. De fria teatergrupperna går emellertid inte denna 

vilja till mötes. De tillämpar strategier som till stor del följer utbytesvägen i studiens syntes 

medan marknaden alltså uppvisar egenskaper som huvudsakligen motsvarar utvecklingsvägen 

i densamma. Konklusionen av detta är att det i nuläget råder brist på överensstämmelse 

mellan de fria teatergruppernas strategier och de egenskaper som deras marknad uppvisar – 

teatergrupperna önskar värdeskapa för publiken medan publiken önskar värdeskapa med 

teatergrupperna. På så sätt medför deras nuvarande strategier inte att de ökar sitt publikantal 

och sina biljettintäkter och på så sätt uppnår långsiktig överlevnad. För att råda bot på bristen 

på överensstämmelse, skulle de fria teatergrupperna behöva anpassa sina strategier till 
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marknadens egenskaper. Detta innebär, utifrån förevarande undersökning, att teatergrupperna 

skulle behöva vidmakthålla sin möjliggörande strävan, men istället för att distribuera värde 

och lägga tyngdpunkten på promotion, satsa på att samproducera värde med publiken och i 

större utsträckning uppmuntra spridning av word-of-mouth.   

 

7. Slutsats 

Nedan besvaras denna studiens problemformulering, vilken lyder: ”Vilka faktorer är viktiga 

för att de fria teatergrupperna ska överleva långsiktigt och sedermera gynnas av det 

förestående bonussystemet?” Utifrån studiens bakgrund förs därefter en kort diskussion om 

slutsatsen, varpå förslag till vidare forskning presenteras. 

 
Denna studie påvisar att de fria teatergruppernas långsiktiga överlevnad – och därmed deras 

förutsättningar att gynnas av det förestående bonussystemet – är beroende av faktorerna 

”samproduktion av värde”, ”möjliggörande” och ”word-of-mouth”.  

 

De fria teatergruppernas publik är höginvolverad, efterfrågar specialitet och prioriterar 

information som sprids via word-of-mouth, vilket i denna studies syntes går stick i stäv med 

de fria teatergruppernas strategier. Istället för att satsa på promotion, distribuera värde och 

avlasta publiken måste de fria teatergrupperna initiera ett värdeskapande tillsammans med sin 

publik och därmed sätta igång ytterligare värdeskapande processer hos publiken. Detta 

värdeerbjudande ska huvudsakligen marknadsföras genom uppmuntran av 

informationsspridning mun-till-mun. De fria teatergrupper som på detta sätt överlever 

långsiktigt, uppfyller två av det förestående bonussystemets kriterier: ökat publikantal och 

ökade biljettintäkter. Således är de berättigade att få ta del av systemets bonuspott, vilket 

ytterligare förbättrar deras överlevnadsmöjligheter. 

 

7.1 Diskussion 

De fria teatergruppernas kamp för överlevnad, såsom den beskrevs i studiens bakgrund, 

bekräftades opåkallat av informanterna: Fria Teaterns tillvaro beskrevs som en strävan efter 

överlevnad och på moment:teater nämndes publikkriser. Detta kan sägas ge förevarande 

studie ytterligare empiriskt stöd och stärka dess relevans för fria teatergrupper i Stockholm. 
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Teatermarknadens mognad föranleder den överlevnadskamp som alltså återspeglas både i 

studiens bakgrund och i dess empiri. Kampen kan dock hårdna om planerna på att minska det 

offentliga kulturstödet förverkligas. Den kulturpolitiska avsikten bakom dessa åtgärder, är att 

frigöra kulturorganisationer från det som anses vara ett bidragsberoende och istället 

uppmuntra till självfinansiering och samarbete med näringslivet i form av till exempel 

sponsring. Ifråga om dessa två alternativa finansieringsformer, påvisade undersökningen vissa 

svårigheter.  

 

Det framgick genomgående att teatergrupperna inte anser sig ha ekonomisk möjlighet att 

uppnå självfinansiering med hjälp av konventionell marknadskommunikation – de har inte råd 

att locka publik medelst affischer, annonser etcetera. moments producent angav att 

marknadsföringsbudgeten för en större uppsättning ligger på 50 000 kr och berättade att detta 

motsvarar en halvsidesannons i tidningen. Fria Teaterns producent beskrev hur det alltid 

gäller att försöka få en så stor annons som möjligt till lägsta möjliga pris – ”det är dyrt som 

satan, alltså”. Både moments och Tribunalens producenter nämnde institutionsteatrarnas 

förhållandevis stora marknadsföringsbudgetar och konstaterade att de själva på intet sätt har 

råd med motsvarande satsningar. 

 

Vad gäller sponsring, beskrev moments producent hur hon har försökt att hitta villiga 

sponsorer, men inte lyckats. Hon förklarar detta med att de potentiella sponsorerna är 

medvetna om att de inte skulle få ut någonting av ett sådant samarbete, eftersom 

teatergruppens publikantal är så pass lågt. Därmed, menar producenten, föredrar sponsorerna 

att figurera i ett större sammanhang som på Operan, Dramaten eller Stadsteatern. 

 

Således visar inte bara marknadsegenskaperna, utan även de fria teatergruppernas ekonomiska 

situation att de fria teatergrupperna skulle kunna gagnas av att värdeskapa med publiken. 

Förevarande undersökning har emellertid visat att detta värdeskapande tar sig något andra 

uttryck än när det gäller produkter som inte härstammar ur konstnärligt skapande. Den 

konstnärliga friheten kan sägas sätta käppar i hjulet för den ekonomiska överlevnaden – den 

avgör vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå lönsamhet. Likväl kan detta betraktas som 

att de fria teatergrupperna kan och bör värdeskapa med publiken – men inte ifråga om det 

konstnärliga. Istället blir det måhända än viktigare att värdeskapa med publiken ifråga om det 

som ligger utanför den konstnärliga verksamheten. 
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7.2 Förslag till vidare forskning 

Kriterierna för att gynnas av det, för denna studie relevanta bonussystemet, är ökat 

publikantal, ökade intäkter och verksamhet för barn och ungdom. Denna studie har, som torde 

ha framgått, avgränsats till att beakta de två första kriterierna. Således kvarstår uppgiften att 

utröna vilka faktorer som är viktiga för att de fria teatergrupperna ska kunna överleva 

långsiktigt med hjälp av andra intäkter än biljettintäkterna och/eller genom att uppfylla det 

tredje kriteriet, barn- och ungdomsverksamhet. Det sistnämnda är en synnerligen väsentlig 

uppgift, i och med att de fria teatergruppernas verksamhet till så stor del består av 

produktioner för just barn och unga. Det torde kunna bli en mångskiftande studie, då 

marknadsföringen för barn- och ungdomsföreställningar går via mellanhänder som lärare och 

föräldrar. Det sker således en sorts indirekt marknadsföring, som kan tänkas göra 

värdeskapandet än mer komplext. 
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Bilaga 1: Urvalsram 
- totalt 22 fria teatergrupper med fast scen i Stockholms stad 

 

Fri teatergrupp   Hemsida 

alias Teatern www.aliasteatern.com 

Boulevardteatern www.boulevardteatern.se 

Dramalabbet www.dramalabbet.com 

Fria Teatern www.friateatern.se 

moment www.moment.org.se  

Odenteatern www.odenteatern.se 

Orionteatern www.orionteatern.se 

Playhouse Teatern www.playhouseteater.se 

Spegelteatern www.spegelteatern.se 

Stockholms Improvisationsteater www.impro.a.se 

Strindbergs Intima Teater www.strindbergsintimateater.se 

Teater Barbara www.teaterbarbara.nu 

Teater Brunnsgatan 4 www.brunnsgatanfyra.nu 

Teater De Vill www.teaterdevill.com 

Teater Dur och Moll www.durochmoll.se 

Teater Galeasen www.galeasen.se 

Teater Giljotin www.teatergiljotin.se 

Teater Lacrimosa www.teaterlacrimosa.net 

Teater Scenario www.teaterscenario.com 

Teater Tribunalen www.tribunalen.com 

Teaterstudio Lederman www.teaterlederman.se 

Turteatern www.turteatern.se 



Bilaga 2: Intervjufrågor 
moment:teater : 6/5-08 kl. 10.30-11.15 
Teater Tribunalen: 7/5-08 kl. 10.00-10.45 
Fria Teatern: 12/5-08 kl. 11.00-11.45 
 

Värdekedjan/Värdestjärnan 
Faktorer: Distribution av värde/Samproduktion av värde 

Variabler: Publiken som passiv mottagare/Publiken som resurs 

Variabler: Sen publikentré/Tidig publikentré 

1.) Vilken är er publik? 

2.) Vilken roll spelar publiken i er verksamhet? 

 2a.) När kommer publiken in i bilden? 

3.) Om någon i publiken kommer med klagomål, hur hanterar ni dem? 

 

Hävstångseffekt 
Faktorer: Avlastning/Möjliggörande 

Variabler: Spela föreställningen som sådan/Ge publiken kunskap och verktyg 

4.) Vad är målet med en [teatergruppens namn]-produktion? Vad ska den utmynna i? 

 4a.) Vad vill ni med era föreställningar? 

 Finns det någon gemensam nämnare? Vision? 

 Vad ska era föreställningar ge publiken? 

• Vad får publiken med sig när den lämnar salongen? 

o Ska publiken ta med sig någonting från era 

föreställningar och använda det till någonting? 

 

Marknadsmixen/Kommunikationscirkeln 
Faktorer: Promotion/Word-of-mouth 

Variabler: Information från organisationen/Information mellan bekanta 

5.) Hur ser er marknadsföring ut? 

 5a.) Hur ser marknadskommunikationen ut? 

 5b.) Vad satsar ni mest på? 

6.) Hur hittar ny publik till er? 

7.) Håller ni kontakt med befintlig publik? Hur? 

8.) Har ni ombudsverksamhet, mailinglistor och dylikt? Berätta! 
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Bilaga 4: Enkätresultat i tabellform

3. Hur ser Dina teatervanor ut? När Du ska se en föreställning går Du…

moment Tribunalen Fria Teatern Totalt
Alltid på samma teater 0 0 0 0
Oftast på samma teater 5 3 7 15
Ibland på samma teater 20 20 19 59
Sällan på samma teater 3 5 2 10
Aldrig på samma teater 1 1 1 3
Vet inte 0 1 1 2

4. Fråga: Varifrån kommer den information som vanligtvis avgör  Ditt val av teaterföreställning?

moment Tribunalen Fria Teatern Totalt
Annonser i tidningar, radio och andra medier 8 3 12 23
Affischer och flyers 1 0 0 1
Rekommendationer från bekanta 5 15 7 27
Recensioner 10 10 10 30
Annat: 6 1 0 7

5. Fråga: Vad i den informationen är avgörande för Ditt val av teaterföreställning? Prisets rang:

moment Tribunalen Fria Teatern Totalt
1 (Mest avgörande) 0 0 1 1
2 1 2 0 3
3 3 2 2 7
4 3 3 3 9
5 10 7 7 24
6 (Minst avgörande) 10 13 13 36

moment Tribunalen Fria Teatern Totalt
Ja, alltid. 17 15 15 47
Ja, ofta. 13 15 14 42
Ja, men bara ibland. 0 0 1 1
Nej, aldrig. 0 0 0 0

6. Fråga: Efter att ha sett en teaterföreställning, händer det då att Du berättar för vänner och bekanta 
om Din upplevelse?

Nedan redovisas, i tabellform, resultaten av genomförda enkätundersökningar, dels teatergrupp 
för teatergrupp, dels sammantaget. 



moment Tribunalen Fria Teatern Totalt
Jag kontaktar gärna teatern och den får gärna 
kontakta mig. 19 13 19 51

Jag vill kunna kontakta teatern, men jag vill inte  6 9 2 17

Jag vill inte kontakta teatern, men den får  3 2 3 8

Jag vill inte ha kontakt utöver den som sker vid  1 6 5 12

8. Fråga: Om Du fattar tycke för en teater, vill Du då ha inflytande över dess verksamhet?

moment Tribunalen Fria Teatern Totalt
Ja, vad gäller pjäsval. 3 3 7 13
Ja, under repetitionsperioden. 1 1 1 3
Ja, efter att jag har sett en föreställning. 2 2 1 5
Nej, inte alls. 23 22 20 65
Annat: 3 2 2 7

7. Fråga: Utöver den kontakt som sker vid biljettinköp, i vilken utsträckning vill du ha kontakt med en 
teater som Du har fattat tycke för?



Bilaga 5: Enkätdiagram 
Här redovisas resultatet av genomförda enkätundersökningar för respektive teatergrupps 

publik i diagramform. 

 

moment:teater 
På frågan om teatervanor har en stor 

majoritet, 69%, av moments publik 

svarat att de ibland går på samma 

teater. 17% går oftast på samma 

teater och 10% går sällan på samma 

teater. Enbart 4% har uppgivit att de 

aldrig besöker samma teater. Ingen 

respondent har svarat ”alltid” eller 

”vet inte”. 

 

Figur A. 

 

Vid val av föreställning förlitar sig 

en tredjedel av moments publik på 

recensioner. Något färre utgår från 

information från annonser i olika 

medier. En femtedel har svarat 

alternativet ”annat”, vilket inneburit 

”pressmeddelanden”, ”infall”, ”allt 

möjligt” och ”mail”. 17% menar att 

de väljer föreställning efter 

rekommendationer från bekanta och 

3% utgår från affischer och flyers.  

Figur B. 
 

 

 

 



37% av moments publik finner 

priset minst avgörande vid val av 

föreställning – lika många som anser 

det vara näst minst avgörande. 11% 

placerar priset som den fjärde mest 

avgörande faktorn, och lika många 

som tredje. Enbart 4% anser priset 

vara det näst mest avgörande, och 

ingen finner det vara mest 

avgörande. 

Figur C 

På frågan om respondenten berättar 

om sin teaterupplevelse för vänner 

och bekanta svarar en majoritet på 

57% att de alltid gör det. Övriga 

43% uppger att de gör det ofta. 

Ingen i publiken svarar ”Ja, men 

bara ibland.” eller ”Nej, aldrig.” 

 

 

 
Figur D 
 

När det gäller publikens kontakt 

med teatern utöver den som sker vid 

biljettinköp kan 66% tänka sig att 

både kontakta och låta sig kontaktas 

av teatern. 21% av publiken vill 

kunna kontakta teatern, men vill inte 

att den kontaktar dem. 10% vill inte 

kontakta teatern mellan biljettinköp, 

men kan tänka sig att bli kontaktade. 

3% avsäger sig all kontakt.  

Figur E 



72% av publiken vill inte ha 

inflytande över teaterns verksamhet. 

10% vill ha inflytande över pjäsval, 

och 9% över annat än de förtryckta 

alternativen, bland annat: 

”publiksamtal, workshops och 

debatter” samt ”repetitionsarbetet”. 

6% vill ha inflytande efter att ha sett 

en föreställning och 3% vill ha 

inflytande under repetitionsperioden. 

Figur F 

Teater Tribunalen 
En stor majoritet, 67%, av 

Tribunalens publik har svarat att de 

ibland går på samma teater. 17% 

menar att de sällan går på samma, 

medan 10% anser att de oftast går på 

samma teater. 3% uppger att de aldrig 

går på samma teater och lika många 

anger ”Vet inte”. Ingen respondent 

har svarat ”alltid”. 

Figur G 

Vid val av föreställning förlitar sig 

drygt hälften av publiken på 

rekommendationer från bekanta. En 

dryg tredjedel uppger recensioner 

som den avgörande informations-

källan. 10% gör sina val utifrån 

annonser i olika medier. 3% har valt 

”annat”, vilket inneburit ”reportage i 

media”. Ingen respondent uppgav 

affischer och flyers som 

Figur H         informationskälla. 



Närmare hälften av Tribunalens 

publik finner priset minst avgörande 

vid val av föreställning. En dryg 

fjärdedel anser det vara näst minst 

avgörande, och 11% tycker att det är 

den fjärde mest avgörande faktorn. 

8% anser att priset är den näst mest 

avgörande faktorn och 7% att det är 

den tredje mest avgörande. Ingen 

anser priset vara mest avgörande. 

Figur I 

 
Halva publiken uppger att de alltid 

berättar för vänner och bekanta om 

den föreställning de sett. Den andra 

halvan uppger att de ofta berättar för 

vänner och bekanta. Ingen har 

uppgivit ”ibland” eller ”aldrig”. 

 

 

 
 

Figur J 
 

När det gäller kontakt mellan teatern 

och publiken utöver den som sker vi 

biljettinköp uppger 43% att de gärna 

har kontakt i båda riktningarna. 30% 

menar att de vill kunna kontakta 

teatern men att de inte vill bli 

kontaktade av den. 20% svarar att de 

inte vill ha någon som helst kontakt 

utöver den vid biljettinköp och 7% 

vill enbart låta sig kontaktas. 

Figur K 



 

 

 

73% av publiken uppger att de inte 

vill ha något som helst inflytande 

över teaterns verksamhet. 10% vill 

ha inflytande över pjäsval och 7% 

efter att ha sett en föreställning. 7% 

har även uppgivit ”annat” vilket 

inneburit ”beror på vilken slags 

teater” respektive ”behöver inte 

inflytande”. 3% vill ha inflytande 

under repetitionsperioden. 

Figur L 

 

 

Fria Teatern 
 

På frågan om teatervanor har en stor 

majoritet, 64%, av Fria Teaterns 

publik svarat att de ibland går på 

samma teater. 23% går oftast på 

samma teater och 7% går sällan på 

samma teater. Enbart 3% har 

uppgivit att de aldrig besöker samma 

teater och lika många har svarat 

”Vet inte” Ingen respondent har 

svarat ”alltid”. 

Figur M 

 

 

 



Vid val av föreställning förlitar sig 

41% av Fria Teaterns publik på 

annonser i olika medier. 35% väljer 

föreställning utifrån recensioner 

och 24% uppger att de väljer 

föreställning efter 

rekommendationer från bekanta. 

Inga respondenter svarade 

”Affischer och flyers”. 

 

Figur N 

Hälften av Fria Teaterns publik 

finner priset minst avgörande vid 

val av föreställning, medan 27% 

anser det vara näst minst 

avgörande. 11% placerar priset som 

den fjärde mest avgörande faktorn, 

och 8% som den tredje. Enbart 4% 

anser priset vara mest avgörande. 

Ingen finner det vara den näst mest 

avgörande faktorn. 

Figur O 

 

Halva publiken uppger att de alltid 

berättar för vänner och bekanta om 

den föreställning de sett. 47% 

uppger att de ofta berättar för vänner 

och bekanta, medan 3% gör det bara 

ibland. Ingen har uppgivit ”aldrig”. 

 

 

 

 

Figur P 



 När det gäller kontakt mellan 

teatern och publiken uppger två 

tredjedelar att de gärna har kontakt i 

båda riktningarna. 17% menar att 

inte vill ha någon kontakt utöver 

den som sker vid biljettinköp. 10% 

vill enbart låta sig kontaktas och 7% 

vill kunna kontakta teatern men vill 

inte bli kontaktade av den.  

 

Figur Q 

 

65% av publiken uppger att de inte 

vill ha något inflytande över 

teaterns verksamhet. 23% vill ha 

inflytande över pjäsval och 6% har 

uppgivit ”annat” vilket inneburit 

”information om kommande före-

ställningar” respektive ”spelar inte 

så stor roll”. 3% vill ha inflytande 

efter att ha sett en föreställning, och 

lika många vill ha inflytande under 

Figur R           repetitionsperioden. 
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