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Sammanfattning 
 
Dagens samhälle genomsyras av marknadsföring, och i takt med att det förändras behövs 

nytänkande och nyskapande. Inom näringslivet har det länge varit självklart att marknadsföra 

sin verksamhet, medan det inom kulturområdet inte prioriterats då det ofta finns ett 

kulturpolitiskt ansvar som grund. Även om syftet inte är att generera vinst, har nästan alla 

kulturella verksamheter ett budskap att förmedla. Att de har sina speciella karakteristika 

påverkar marknadsföringens utformning och de verksammas uppfattning om den.  

 
Syftet med uppsatsen är att utifrån teori och empiri undersöka vilken uppfattning 

marknadsförare inom offentliga kulturverksamheter har om marknadsföring. För att uppnå 

detta syfte har vi tre delproblem; marknadsföringens acceptans, tillämpning och prioritet.  

 

I teorikapitlet har vi studerat både ekonomiska och kulturella teorier som underbyggt de 

empiriska studierna av marknadsföringen i kulturella verksamheter. Teorin har 

givit oss en bild av skillnaden mellan kommersiella och icke- kommersiella verksamheter, 

samt hur marknadsföring kan se ut och uppfattas inom kulturområdet. 

 

De empiriska studierna har gjorts utifrån intervjuer med de som ansvarar för 

marknadsföringen på två museum och en konsthall. För att få ett vidare perspektiv har även 

en författare med marknadsföringskompetens inom kulturområdet intervjuats. De likheter och 

skillnader som framkom i empirin analyserades sedan utifrån delproblemen tillsammans med 

det teoretiska materialet 

 

Slutsatserna av analysen visar att marknadsföring i offentliga kulturverksamheter inte 

uppfattas i sin helhet. Dessa verksamheters specifika egenskaper gör att de som ansvarar för 

marknadsföringen uppfattar den som information, snarare än som ett strategiskt verktyg. 

Deras insatser uppfattas dock till viss del innefatta strategisk planering, men vad som saknas 

är framhållandet av en vision. Detta resonemang visar att marknadsföring inte uppfattas i dess 

traditionella betydelse, vilket beror på att den ses som något som bör anpassas utifrån de 

kulturella dimensionerna. Avslutningsvis kom vi fram till att marknadsföring inom 

kulturområdet inte längre förknippas med näringslivets kommersiella användning av detta 

redskap.  
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1. Inledning 
Att marknadsföra sin verksamhet har sedan länge varit något självklart inom näringslivet, 

medan verksamheter inom kulturområdet inte medvetet ägnat sig åt eller prioriterat 

marknadsföringsaktiviteter. Detta beror på att de flesta verksamheter inom näringslivet drivs 

av ett finansiellt vinstsyfte. Idag genomsyras samhället av marknadsföring och i takt med att 

samhället förändras behövs nytänkande och nyskapande även för verksamheter inom 

kulturområdet. Det finns idag många olika fritidsaktiviteter och sätt att få upplevelser, vilket 

gör det viktigt för verksamheter inom kulturområdet att strategiskt försöka locka människor 

att ta del av vad som erbjuds. Även om syftet inte är att generera vinst, har nästan alla 

kulturella verksamheter ett budskap att förmedla.         

 

1.1 Problembakgrund 

I 1974 års kulturpolitiska mål står det att kulturen ska motverka kommersialismens negativa 

verkningar genom att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet. 

Kommersialismens negativa verkningar avspeglar sig i likriktning, förytligande och 

centralisering, men också i växande klyftor mellan olika människor och grupper.1 

Utifrån detta verkar det som att kultur ses som kommersens motsats. Kommersiella 

verksamheter är marknadsorienterade och riktar i första hand sin marknadsföring till de  

målgrupper som är mest motiverade, dvs. mest benägna att intressera sig för produkten eller 

tjänsten. I traditionell marknadsföring börjar man således med att ta reda på vilka behov 

marknaden har och anpassar utifrån det sin produkt.2 I kulturlivet är det däremot inte 

självklart att man prioriterar på samma sätt eftersom det ofta finns ett kulturpolitiskt ansvar 

som grund.3 Colbert anser att skapandet av konst och kultur därför inte styrs av marknadens 

efterfrågan, utan att det istället är produktions- eller produktorienterat. Det innebär att en 

redan färdig produkt förs ut och att man därefter tar reda på vilken del av marknaden som kan 

tänkas vara intresserad av produkten.4 Detta betyder att produkten utformas utifrån 

verksamhetens tycke och smak, snarare än vad som efterfrågas på marknaden.  

 

                                                           
1 www.kulturradet.se  
2 Colbert, F. (2001), s 15 
3 Härnqvist, L. (1995), s 93 Colbert, F. (2001), s 15-16 
4 Colbert, F. (2001), s 15-16 
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De ovan beskrivna företagsstrategierna visar på en polaritet som inte nödvändigtvis behöver 

stämma överens med verkligheten. Colberts syn medför stora risker i och med att 

verksamheten inte har kontroll över hur produkten kommer att uppfattas av publiken.5 

Konstnärliga verk har även många dimensioner, vilket gör att människor upplever olika saker 

och därför tar del av konsten av olika skäl. Det gör det svårt att nå de många olika 

målgrupperna. Att kulturella verksamheter inte styrs av marknadens efterfrågan gör att 

konstnärliga framsteg mäts med en annan måttstock än ekonomisk lönsamhet, t ex 

publikantal.6 Detta gör att icke- vinstdrivande verksamheter, som söker bidrag och andra 

finansieringsmedel, inte har tillräckligt med resurser, vilket kan påverka marknadsföringen 

negativt.    

 

Utifrån vad som beskrivits ovan kan det konstateras att marknadsföring har olika funktioner 

beroende på verksamhet. Kulturella verksamheter har sina speciella karakteristika, vilket 

således påverkar marknadsföringens utformning och de verksammas uppfattning om den. 

Inom ramen för denna uppsats har vi undersökt kulturella verksamheter i form av museer och 

konsthallar. Att marknadsföra sin verksamhet och vara publikorienterad har, som ovan 

nämnts, blivit allt viktigare, vilket gör att kulturella verksamheter måste tänka i nya banor vad 

gäller marknadsföring. Vi anser att det konstnärliga kontra det kommersiella är ett intressant 

fenomen. Detta gjorde oss intresserade att undersöka hur marknadsföring uppfattas i 

kulturella verksamheter där vinst och konkurrenskraft inte är primära motiv för 

marknadsföring. Intresset stärktes under vår praktik då vi lade märke till att de 

marknadsföringsansvariga inte arbetade på ett traditionellt sätt, och att de inte använde 

marknadsföringstermer.     
 

1.2 Problemformulering 

Vilken uppfattning om marknadsföring har verksamma inom kulturområdet?    
 

1.2.1 Delproblem 

• Är marknadsföring accepterat?  

• Hur tillämpas marknadsföringen i praktiken?   

• Hur hög prioritet har marknadsföringen? 

                                                           
5 Stenström, E. (2000), s 150 
6 Karlsson, D & Lekwall, L. (2002), s 26 
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1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vilken uppfattning verksamma inom kulturområdet har om  

marknadsföring.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att bortse ifrån kulturella verksamheter inom den privata sektorn, pga att de har ett 

vinstsyfte och därför inte faller inom ramen för vårt undersökningsproblem. Undersökningen 

är därför avgränsad till den offentliga sektorn och våra empiriska studier till fyra objekt. 

Istället för att undersöka alla de anställdas uppfattning koncentrerar vi oss till de som ansvarar 

för marknadsföringen. Vi bortser från marknadsföring mot staten, sponsorer, journalister och 

övriga intressenter, och begränsar därmed undersökningen till publiken. Detta för att vår 

undersökning inte ska bli alltför bred och mångfacetterad.  
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2. Metod 
Nedan redogörs för hur vi gått tillväga vid insamlandet av empiriskt och teoretiskt material, 

samt hur och varför detta har använts för att uppnå syftet med uppsatsen. 

 

2.1 Val av metod  

Vi har använt en kvalitativ metod, där forskningsobjekten betraktas i ett holistiskt perspektiv 

och forskarens jag har stor inverkan i konstruktionen och tolkningen av data.7 Att vi utgått 

från kvalitativa data beror på att på vår frågeställning är av sådan karaktär att någon annan 

metod inte lämpar sig. Kvalitativ data har främst inhämtats från intervjuer, samt tolkning av 

olika teorier. Våra empiriska studier genomfördes främst på Musikmuseet och Liljevalchs 

konsthall, men även på Moderna museet och med en författare som har 

marknadsföringskompetens inom kulturområdet. Institutionerna utgör exempel på offentliga 

kulturverksamheter och är utgångspunkten för vårt undersökningsproblem. Teorin ligger till 

grund för empirin, vars resultat sedan analyserats tillsammans med teorin. Det finns inte 

mycket forskning om uppfattningen av marknadsföring inom kulturområdet, däremot finns 

många teorier om marknadsföring generellt sett. Marknadsföringsteorier har därför valts som 

utgångspunkt för empirin, men det är intervjuerna som givit oss den konkreta informationen 

och en djupare förståelse för de verksammas uppfattning.8  

 

2.1.1 Primär och sekundär data 

Primär data har inhämtats från intervjuer, dokument och annan information från 

praktikplatserna. Sekundär data har framförallt erhållits från litteratur, rapporter, utredningar 

och avhandlingar, men även från vetenskapliga artiklar, utredningar och Internet. Dessa data 

har använts för att få en djupare förståelse för olika företeelser inom kultursektorn.  

 

2.1.2 Intervjuer   

De empiriska studierna utgörs främst av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

frågorna besvarades i en flexibel ordningsföljd. Denna intervjuform gjorde att samtalet inte 

styrdes alltför mycket. Istället fick respondenten möjlighet att ta upp det han/hon tyckte var  

 

                                                           
7 Denscombe, M. (2000), s 204, 244 
8 Ibid, s 204-206  
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viktigt och på sätt utveckla sina idéer och tala mer utförligt. Att betoningen låg på den 

intervjuade gjorde att svaren blev öppna9 och att vi fick viktig information  

utöver det vi är intresserade av.  

 

Istället för masstudier valde vi att genomföra intervjuer med fyra respondenter. Det gav oss en 

djupare och mer detaljerad undersökning för att genom det enskilda kunna belysa det 

generella. Intervjuerna genomfördes med de marknadsföringsansvariga på de tre 

institutionerna. De är intressanta för vår undersökning då de utgör exempel på offentliga 

verksamheter och svarar väl mot vårt undersökningsproblem. De gav oss information om 

verksamheterna i allmänhet och marknadsföringen i synnerhet. Vårt val att främst undersöka 

den praktiska verkligheten på Musikmuseet och Liljevalchs beror på att vi ville få en mer 

djupgående förståelse för hur de verksamma uppfattar marknadsföring. Vi ansåg det även 

intressant att få perspektiv på marknadsföring från en utomstående. Därför intervjuades en 

författare som tidigare arbetat med marknadsföring i kulturverksamheter, och som nyligen 

skrivit en bok om marknadsföring i kulturverksamheter. 

 

2.1.3 Litteratur 

Den litteratur som använts har inhämtats från områdena marknadsföring och kultur. Utifrån 

den har vi studerat både ekonomiska och kulturella teorier som applicerats på, och 

underbyggt, våra empiriska studier av marknadsföringen i kulturella verksamheter. 

Litteraturen har, utifrån ett icke-kommersiellt respektive kommersiellt perspektiv, givit oss en 

bild av hur marknadsföring kan se ut och uppfattas i kulturella verksamheter.   

 

2.2 Tillförlitlighet 

Att vi använder en kvalitativ metod, där våra egna värderingar och förståelse påverkar 

tolkningen av både teori och empiri, kan göra att resultatet inte blir helt tillförlitligt. Det kan 

även vara svårt att undvika generaliseringar i analysen av materialet då vi endast utgått från 

ett fåtal respondenter. Det finns inte heller några belägg för att våra respondenters synsätt 

representerar hur verkligheten ser ut. Ett problem med våra intervjuer är att svaren kan  

 

                                                           
9 Denscombe, M. (2000), s 135 
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påverkas av hur verksamheten vill framställa sig och att vår förförståelse kan påverka 

frågornas utformning, samt hur respondenternas svar tolkas.10 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Denscombe, M. (2000) 
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3. Teori  
I detta kapitel beskrivs teorier som jämför det kulturella med det traditionella perspektivet på 

marknadsföring. Utifrån det har vi försökt skapa en helhetsbild av vad marknadsföring 

innebär inom kulturområdet. Det traditionella perspektivet fungerar som utgångspunkt för att 

vi ska kunna förhålla oss till hur marknadsföring i kulturella verksamheter kan se ut och 

uppfattas.  

 

3.1 Definition av marknadsföring  

Marknadsföring är en omfattande funktion i de flesta företag och innebär allt från 

marknadsundersökningar och produktutveckling, till leveranser och behandling av 

reklamationer. Marknadsföring är alltså någonting mer än försäljning och reklam.11 

 

3.2 Marknadsföringssituationen i kulturverksamheter 

Begreppen marknad, produkt, köpare, säljare, sortiment och konkurrens var tidigare inte 

rumsrena i kultursammanhang. Enligt Härnqvist har denna uppfattning dock förändrats till det 

bättre, men är fortfarande förenat med ett visst motstånd. Begrepp som marknadsföring och 

målgrupp används allt oftare i kulturella verksamheter, men de verksamma vill inte gärna   

kalla konstverk för produkter, eller se sitt kulturarbete som ett kommersiellt förhållande 

mellan köpare och säljare. De är egentligen bara neutrala beteckningar som varken behöver 

väcka positiva eller negativa associationer.12 Vidare tar hon upp att marknadsföring ofta bara 

förknippas med reklam, medan den i själva verket även omfattar beslut om sortiment, 

marknad, distribution, konkurrensmedel, personlig försäljning, leverenssystem och service. 

Inom kulturområdet innebär detta allt från beslut om verksamhetens inriktning till kontakterna 

med publiken.13   

 

Det har ansetts suspekt att överhuvudtaget tänka på att sälja konst och det finns fortfarande 

kvar en del av denna inställning hos det konstkulturella etablissemanget, menar Härnqvist. 

Arbetet med kultur har andra dimensioner än kommersiella verksamheter, vilket kan vara en 

förklaring till misstänksamheten mot professionella marknadsföringsmetoder. Dessa metoder  

                                                           
11 Wallentin, C. Estevall, L. (1999), s 276  
12 Härnqvist, L. (1991), s 21, 22 
13 Ibid, s 21-27, 30-32  
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ses ofta som instrument, vilka på ett ovärdigt sätt används för att maximera den ekonomiska 

vinsten. Härnqvist anser dock att marknadsföringsmetoderna som används i kommersiella 

sammanhang på ett bra sätt kan appliceras på kulturområdet, även när målet inte är att 

maximera vinst.14 Hannagan menar att en annan dimension är att inte många  

icke- vinstdrivande verksamheter ägnar sig åt att skapa kundtillfredsställelse, utan 

koncentrerar sig istället på verksamheten i sig, t ex museer som vårdar sina samlingar.15 

 

Enligt Stenström har administrationen i kulturella verksamheter länge stått i skymundan, 

vilket beror på att konst ställts i opposition mot företag, och att den ena sidan måste 

marginaliseras för att den andra ska kunna värderas. Det är framför allt marknadsförare som 

har en svår roll, menar hon, då de inte får lägga sig i det som ska marknadsföras, utan tvingas 

alltid agera på ett post-skapande plan. De arbetar även under sämre villkor och förutsättningar 

än marknadsförare i annan verksamhet och betraktas ofta som interna fiender i konstnärliga 

verksamheter.16  

 

3.3 Varför marknadsföring behövs 

Hannagan skriver att marknadsföring tidigare inte var ett traditionellt instrument inom den 

offentliga sektorn, men pga förändringar i finansieringen och en ökad konkurrens har intresset 

för marknadsföring ökat. Numera befinner sig därför kulturella verksamheter i stadiet mellan 

produkt- och marknadsorientering.17 

 

Härnqvist menar att de flesta kulturverksamheter har problem att nå ut med budskapet om att 

deras aktiviteter finns och de bör därför förbättra spridningen, tillgängligheten och 

kunskaperna om dem. Det gäller inte minst den experimenterande, utvecklande och 

provocerande konsten. Denna smala konstkultur är egentligen bred, angelägen och nödvändig 

för en förbättrad kommunikation människor emellan och för alla individers 

självförverkligande. Den är även viktig för hela samhällets välbefinnande och utveckling.18  

 

 

                                                           
14 Härnqvist, L. (1991), s 9-10 
15 Hannagan, T.J. (1992),s 7 
16 Stenström, E. (2000), s 146 
17 Hannagan, T.J. (1992), s 6 
18 Härnqvist, L. (1991), s 8 
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Många kulturarbetare tror att om det de gör bara är tillräckligt bra, så kommer de bli 

uppmärksammade. Detta menar Engström och Odencrants leder till att de verksamma inte ser 

marknadsföring och personlig försäljning som ett problem för just dem. Det spelar ingen roll 

hur bra en verksamhet är om den inte talar om vilka kulturaktiviteter som erbjuds.19  

 

3.4 Skillnaden mellan kulturella och kommersiella verksamheter 

I skapandet av konst och kultur ser inte konstnären, enligt Karlsson och Lekwall, till 

marknadens efterfrågan och undersöker inte i förväg hur publiken vill att den ska se ut. De är  

alltså produktions- eller produktorienterade, medan de flesta andra företag är konsument- eller 

marknadsstyrda. Detta gör att marknadsföringen sätts in först när produkten är färdig.20 

Grunden för detta, menar Stenström, är idén om konstens autonomi, vilket innebär att konsten 

som idealtyp ska vara fri och helst stå bortom kommersialismens krav.21   

 

Skapandet i kulturella verksamheter måste för att vara kreativt låta sig styras av en konstnärlig 

vision, vilket enligt Karlsson och Lekwall gör mötet med publiken riskabelt då det är svårt att 

ha kontroll över hur det konstnärliga verket kommer uppfattas och tolkas. Detta innovativa 

skapande gör att alla delar i processen, från skapandet till mottagandet, har en stor 

osäkerhet.22 

 

Konstnärliga framsteg mäts med en annan måttstock än ekonomisk lönsamhet och det finns 

inga garantier för att utvecklingen av en produkts kvalitet leder till större efterfrågan och 

lönsamhet. Man kan säga att ju mer nyskapande det konstnärliga verket är, desto mindre blir 

efterfrågan på marknaden.23 

 

Kulturföretag konkurrerar inte med varandra då det krävs en kulturell kompetens för att förstå 

och ta till sig konst, vilket innebär att ju mer man ser, desto mer vill man se.24 Stenström 

menar att kulturella verksamheter, till skillnad från kommersiella, hjälper varandra att skapa  

 

                                                           
19 Engström, R &Odencrants, U. (2003), s 7 
20 Karlsson, D & Lekwall, L. (2002), s 26 
21 Stenström, E. (2000), s 147 
22 Karlsson, D & Lekwall, L. (2002), s 26 
23 Ibid 
24 Karlsson, D & Lekvall, L. (2002), s 26 
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en marknad och öka intresset för konst generellt, snarare än att slåss om andelar på en på 

förhand given marknad.25 

 

3.5 Kulturell och kommersiell affärsstrategi 

Utmärkande för kulturella verksamheter är en betydande marknadsosäkerhet då alla 

konsumenter skapar sin egen uppfattning om produkten. Björkegren anser att den kan 

hanteras genom en kommersiell eller en kulturell affärsstrategi. Den kulturella strategin 

innebär att konst görs på konstnärens villkor och att man satsar på konstnärskap i hopp om att 

en del av konstnärerna ska bli säljande konstnärer på lång sikt. Ekonomisk lönsamhet ses här  

som ett medel för kulturellt värdeskapande istället för att vara ett mål i sig. En kommersiell 

affärsstrategi innebär däremot konst på marknadens villkor och det kreativa arbetet sker här i 

konsumentens meningsproduktion. Denna strategi fokuserar på snabb 

investeringsåterbetalning genom att ge ut ett begränsat antal produkter som stöds av stora 

marknadsföringsinsatser för att kunna täcka dess kostnader.26 

 

3.6 Mål 

Enligt Stenström är konstens mål mänsklig och estetisk utveckling, medan företagets mål är 

ekonomisk och materiell tillväxt. Därför är det i konstens fall interna behov som tillåts styra 

verksamheten, medan det i företagets fall är externa behov på marknaden som styr. Med andra 

ord anses konsten vara produkt- eller produktionsorienterad och företag marknadsorienterad.27 

Denna syn behöver inte nödvändigtvis stämma överens med verkligheten då kulturella 

verksamheter även kan befinna sig mellan dessa poler.  

 

Kulturpolitiken har delvis uppgiften att bygga upp ett kulturliv som gör det möjligt för så 

många som möjligt att komma i kontakt med konsten. Därför krävs tillgång till ett brett utbud 

av kulturaktiviteter som bör finnas tillgängliga i alla delar av landet och spridas genom 

kanaler som för de breda lagren i kontakt med dem. Marknadsföringen handlar inte om att 

sälja till varje pris, utan istället om att göra konsten reellt tillgänglig för så många som  

 

                                                           
25 Stenström, E. (2000), s 149 
26 Björkegren, D. (1992), s 57  
27 Stenström, E. (2000), s 56 
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möjligt. Det innebär att tala om vad som finns, var det finns och hur man kommer över det. 

Detta kan göras utan att den konstnärliga integriteten eller kvaliteten försummas.28  

 

Viktigare än de ekonomiska aspekterna, även från kulturpolitiska håll, är enligt Härnqvist 

övertygelsen att konsten har något att ge alla människor. Det handlar om att förmedla att det  

de gör är angeläget även om betydelsen inte går att mäta. Kulturella verksamheter har det 

gemensamma målet att nå ut till en bred publik, medan varje enskild verksamhet strävar efter 

att överleva och växa. Det är enligt Härnqvist vanligt att kulturella verksamheter koncentrerar 

sin marknadsföring på att tala om vad de gör och är bra på istället för att försöka nå ut till en  

ny publik. Det beror på att detta kulturpolitiska mål kan vara ekonomiskt olönsamt på kort 

sikt och att det därför anses viktigare att öka intresset ytterligare hos de redan intresserade.29  

 

3.7 Marknadsanpassning  

Verksamma inom kulturverksamheter förknippar ofta marknadsföring med 

marknadsanpassning. Stenström menar att marknadsföring inte behöver betyda att 

verksamheter måste anpassa sig och på så sätt göra avkall på den konstnärliga integriteten. 

Den kreativa processen kan alltså vara frikopplad från anpassning, vilket innebär att de först 

skapar och sedan marknadsför produkten. Det gör att de i marknadsföringen kan presentera 

verken i enlighet med de konstnärliga ambitionerna och kvalifikationerna. Verksamheten kan 

alltså kommunicera med publiken i egen anda, vilket är marknadsföringens funktion. Syftet är 

att upprätta en kontakt mellan verksamheten och den intresserade kretsen, oberoende av den 

breda publiksmaken och ett beräknande vinstsyfte. Ovanstående visar att marknadsanpassning 

inte är detsamma som marknadsföring, utan endast ett redskap. Marknadsanpassning är ett 

sätt att tillmötesgå kundernas önskemål och förekommer även på kulturområdet, t ex i form av 

handikappanpassning.30 

 

Evrard (1991) menar att marknadsföring av konst handlar om att föra ut en redan färdig 

produkt eller ett erbjudande. Colbert (1989) talar om samma sak när han säger att 

marknadsföring av konst följer en omvänd logik än annan marknadsföring.31 Diggles (1986) 

grundtanke är att produkten måste accepteras som den är och att marknadsföringens uppgift  

                                                           
28 Härnqvist, L. (1991), s 10 
29 Ibid, s 8-11 
30 Stenström, E. (2000), s 147 
31 Ibid 
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då blir att ordna fram den publik eller de köpare som konstnären behöver komma i kontakt 

med. Han anser vidare att marknadsföring måste anpassas till artistiska verksamheter och att 

produkten leds till publiken och inte tvärtom. På grund av konstens natur är inte syftet med  

produkten att tillfredställa marknadens behov, utan konsten finns till för sin egen skull då det 

endast är artistens uttrycksbehov som uppfylls.32 I andra kulturella verksamheter, som museer 

och konsthallar, kan situationen dock se annorlunda ut.  

 

3.8 Resurser 

Den ekonomiska situationen i kulturella verksamheter inom den offentliga sektorn skiljer sig, 

enligt Härnqvist, från kommersiella verksamheter då de kännetecknas av resursbrist. 

Konkurrensen om de få statliga bidragsgivarnas pengar är stor, vilket gör att kulturella 

verksamheter inte kan nå mer än endast en liten del av sin presumtiva publik. All 

konstproducerande verksamhet kan alltså sägas vara beroende av att någon ställer resurser till 

förfogande, t ex kunder, sponsorer eller bidragsgivare. De har inte heller råd med 

marknadsföringstekniska åtgärder via reklambyråer.33  

 

3.9 Den traditionella och kulturella marknadsföringsmodellen  

Colbert beskriver två olika marknadsföringsmodeller, den traditionella och kulturella.  

Den traditionella modellen utgår från marknaden för att fylla ett behov hos konsumenten. 

Utifrån företagets resurser och mål bearbetas informationen om marknaden så att de kan 

utvärdera det existerande behovet och deras kapacitet att tillfredsställa det. Därefter anpassas 

de fyra konkurrensmedlen, pris, produkt, plats och påverkan, för att i budskapet uppnå önskad 

effekt hos de potentiella kunderna. Marknaden är alltså både utgångspunkten och slutpunkten 

i denna marknadsföringsprocess.34 
 

 
 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                    
                             
 
                                                                                                                                         
        
 
                                                           
32 Colbert, F. (2001), s 13-14 
33 Härnqvist, L. (1991), s 8, 10-11 
34 Colbert, F. (2001), s 15-16 
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Figur 1. Den traditionella marknadsföringsmodellen, Colbert, F.(2001), s 15 
Den kulturella marknadsföringsmodellen har samma komponenter som den traditionella, men 

marknadsföringsprocessen för produktorienterade kulturella verksamheter skiljer sig dock. I  

den kulturella miljön startar marknadsföringsprocessen utifrån verksamheten, i själva 

produkten, vilket innebär att den traditionella modellen inte speglar denna verklighet. När 

produkten är klar försöker de bestämma vilken del av marknaden som anses vara mest 

intresserad av produkten. När de potentiella kunderna är identifierade bestämmer företaget  

hur de tre konkurrensmedlena, pris, plats och påverkan, ska utformas i marknadsföringen till 

dessa. Marknadsföringsinsatserna sätts alltså in först när produkten är klar. I denna process är 

produkten utgångspunkten och marknaden slutpunkten, vilket är typiskt för kulturella 

verksamheter.35  

 

                 Figur 2. Den kulturella marknadsföringsmodellen, bearbetad. Colbert, F. (2001), s 16 
 
                                                           
35 Colbert, F. (2001), s 16-17 
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Den kulturella modellen kan även beskriva verkligheten i andra typer av företag. I industrin 

och kommersiella företag kan upptäckten av nya produkter eller användningsområden leda till 

att de söker efter marknader där produkten kan introduceras. Då är utgångspunkten företaget 

och dess produkt, precis som i kulturella verksamheter, men det finns en stor skillnad mellan 

de två situationerna- målen. Det kommersiella företaget söker nämligen en marknad där 

vinsten kan optimeras och om det inte finns något intresse för produkten tas den bort. De 

produktorienterade kulturella verksamheterna har däremot konst, snarare än vinst, som det 

främsta målet och att uppnå det målet är måttet för framgång. 

 

3.9.1 Marknadsföringsmodellens komponenter  

Marknad  

Kommersiella verksamheter studerar marknadens behov innan produkten skapas och delar in 

marknaden i olika segment. Kulturella verksamheter delar däremot upp marknaden i segment 

utifrån den färdiga produkten. Marknaden delas in i fyra huvudgrupper, där 

konsumentmarknaden utgör en av dem. Varje segment har olika motivation och intresserar sig 

för olika aspekter av produkten, vilket gör att verksamheterna måste utforma 

marknadsföringsstrategier för varje marknad. Vid bearbetning av konsumentsegmentet måste 

de t ex ta hänsyn till de många olika fritidsaktiviteter som finns att välja mellan och de aktörer 

som de konkurrerar med.36  

 

Omgivning 

Alla typer av verksamheter måste vid utformningen av marknadsföringsstrategier ta hänsyn 

till externa faktorer som påverkar marknaden och verksamheten. Omgivningen påverkas av 

två element; konkurrens, som de endast har liten kontroll över och makromiljö (demografiska, 

kulturella, ekonomiska, politisk- legala och teknologiska variabler), som de inte alls kan 

kontrollera.37 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Colbert, F. (2001), s 50-51 
37 Ibid, s 18-19 
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Marknadsföringens informationssystem 

Systemet har tre komponenter; intern data, som finns tillgänglig inom själva företaget, 

sekundär data, som är publicerad av privata och offentliga företag, samt data om marknaden 

som insamlats av företaget.38  

 

Marknadsmixen 

Varje marknadsföringsstrategi består av de fyra komponenterna, pris, plats, produkt och 

påverkan, vilka utgör delarna i marknadsmixen. Framgångsrik marknadsföring skapas genom 

en balans mellan dessa och verksamheters mål är att skapa en synergi genom att kombinera 

dess styrkor. Det visar att komponenterna är kontrollerbara till skillnad från konkurrens och 

makromiljö. Även om de fyra P:na utgör en helhet måste varje del definieras i en logisk  

ordning. Marknadsföraren måste först veta om produkten kan säljas innan priset sätts och 

distributionen bestäms. En reklamkampanj skulle bli omöjlig utan kunskap om produkten och 

priset.39 Nedan beskrivs endast komponenterna produkt och påverkan då de är mest väsentliga 

för vårt undersökningsproblem. 

   

• Produkten är kärnan i alla verksamheter och särskilt meningsfull i den kulturella sektorn, 

där produkten utgör startpunkten för marknadsföringsaktiviteterna. Kulturella produkter 

faller i kategorin specialiserat köp, vilket innebär att det är genomtänkt i förväg. 

Konsumenten är beredd att göra en stor ansträngning för att få tag i produkten, t ex resa 

långt och kompromissar inte om den inte är tillgänglig. De flesta kulturella produkter 

definieras som komplexa, speciellt när produkten kräver specifik kunskap för att 

uppskattas.40  

 

Livscykeln utgör en central del i marknadsföringen och definieras inom de flesta 

verksamheter i fyra stadier; lansering, tillväxt, mognad och nedtrappning. Dessa fyra steg 

tillämpas ofta inte på konstprodukter vars livscykel slutar efter lanseringsstadiet. För 

många konstprodukter är alltså lanseringen det sista steget i produktlivscykeln, medan det 

för kommersiella produkter är det första steget. För att maximera potentialen av en ny 

produkt bör den ha en lång livscykel. Om den är begränsad ökar risken för nya verk, men  

                                                           
38 Ibid, s 19 
39 Colbert, F. (2001), s 19-20 
40 Ibid, s 28-31 
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skapar ofta ett intresse som minskar perceptionen av risken och leder till köp. Produktion 

inom den kulturella sektorn har särskilt stor risk då varje produkt är ny och inte kan testas 

innan lanseringen. Den har även en förutbestämd livslängd oavsett kommersiell framgång 

och kan varken lagras av vare sig konsumenter eller producenter.41 

 

• Påverkan bestäms sist av allt i marknadsmixen och inkluderar fyra olika komponenter; 

reklam, personlig försäljning, sales promotion och PR. I förberedelsestadiet av en 

kampanj måste verksamheten veta vilka produkter som erbjuds, till vilket pris och var. De  

måste på förhand även ha kunskap om målgruppernas kännetecken och de mest 

övertygande försäljningsargumenten för dessa.42 

 

3.10 Segmentering, målgrupper och positionering  

Kotler och Scheff delar in den strategiska marknadsföringen i segmentering, målgrupper och 

positionering, vilket är utgångspunkten i marknadsplaneringen. Segmentering innebär att 

marknaden grupperas utifrån behov och kännetecken, för att därefter kunna välja de som är 

mest värda att satsa på. Till sist utarbetas marknadsföringsstrategier och produkterna 

positioneras för att passa de utvalda målgrupperna.43  

 

Verksamheter väljer ofta flera segment som passar deras mål och resurser, vilket har fördelen 

att de attraherar en bred publik. Segmentering sker utifrån geografiska, demografiska eller 

psykografiska faktorer och de mest använda i kulturella verksamheter är de två förstnämnda. 

Den demografiska variabeln spelar en viktig roll i arbetet med att identifiera nuvarande och 

potentiell publik och ofta kombineras två eller flera variabler, t ex utbildning och inkomst. 

Innan målgrupper väljs måste verksamheter lära sig så mycket som möjligt om varje segment 

för att se hur de kan tillfredsställa behov, intressen och önskemål på bästa sätt. Konstnärliga 

verksamheter bör studera trender och faktorer i omgivningen för att hitta nya segment eller 

koncentrera sig på att utveckla de nuvarande. Genom positionering lyfter de fram aspekter av 

produkten som starkast lockar deras målgrupp. På så sätt uppnås verksamhetens mål att föra 

ut sin image och produkt så att de får en plats i målgruppens medvetande.44  

 
                                                           
41 Crealey, M. (2003), s 24-33 
42 Colbert, F. (2001), s 20-21 
43 Kotler, P & Scheff, J. (1997), s 93-95, 109, 115-116 
44 Ibid 
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3.11 Marknadsplanen 

Kotler och Scheff applicerar den traditionella marknadsplanen även på kulturområdet, vilken 

fokuserar på de viktigaste delarna i marknadsföringen, mobiliserar resurser och mäter resultat. 

Nedan beskriv marknadsplanens olika steg. 

• En kort summering av de huvudsakliga målen för att ge ledningen en överblick av de 

centrala delarna i marknadsplanen. 

• Den nuvarande marknadssituationen beskrivs genom att presentera bakgrundsfakta om 

marknaden, produkten, konkurrensen, distributionen och faktorerna i makromiljön.  

• Utifrån nuvarande marknadssituation identifieras möjligheter och hot i omgivningen, 

respektive styrkor och svagheter i verksamheten (SWOT-analys).  

• Utifrån informationen ovan sätts målen med marknadsplanen. Det finns två typer av mål; 

marknadsföringsmål (t ex att förbättra imagen) och finansiella mål (t ex maximera vinst).  

• Marknadsföringsstrategin utgörs av marknadsföringsverktyg som används för att uppnå de 

satta målen. Den visar hur strategier för målgrupper och positionering bygger på 

verksamhetens differentiella fördelar. Marknadssegmenten identifieras och strategier för 

varje segment utvecklas.  

• Utifrån marknadsföringsstrategierna utvecklas en handlingsplan som besvarar frågor om 

vad som ska göras, när det ska göras, vem som ska göra det och hur mycket det kommer 

att kosta. 

• Utifrån handlingsplanen sätts en marknadsföringsbudget.  

• Kontroller av mål och budget sker kontinuerligt för att följa utvecklingen och se hur de 

stämmer överens med resultaten.        

• Marknadsföringsstrategin implementeras för att marknadsföringen ska bli framgångsrik.45  

 

För att arbeta konstruktivt med marknadsplanen anser Härnqvist att verksamheter bör börja 

med att tänka igenom var de står idag och vad de ska uppnå. Marknadsföringens syfte är att få 

kulturverksamheten att utvecklas i rätt riktning och uppfattas på rätt sätt. Den behöver därför 

planeras så att alla marknadsföringsåtgärder blir samstämmigt riktade mot målet och 

resurserna bör läggas på långsiktigt planerad och konsekvent marknadsföring.46 

                                                           
45 Kotler, P & Scheff, J. (1997), s 436-438 
46 Härnqvist, L. (1991), s 83 
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Den långsiktiga marknadsföringen ska föra verksamheten från det läge där den befinner sig 

idag till det läge den vill uppnå i framtiden, t ex om fem år. Den kortsiktiga planeringen 

innebär att genom konkreta handlingar steg för steg föra verksamheten från dagsläget till läget 

om fem år. Verksamheten kan under denna period t ex förbättra sin kunskap om marknaden 

och kommunikationen med den, samt öka sin kompetens och insikt om vad mottagarna väntar 

sig. För att detta ska kunna uppnås krävs ekonomiska resurser, samarbete med medarbetarna 

och att besluten regelbundet följs upp.47 

 

Vidare anser hon att marknadsföring inte bara innebär reklam och försäljning, utan även alla 

beslut som rör verksamhetens marknad, målgrupper och insikter om vad marknaden behöver,  

och kompetensen att erbjuda detta. Verksamheten har två marknadsföringsuppgifter som 

måste planeras; utvecklingsarbetet för att nå ut med produkten och att sedan behålla sin 

position på marknaden. Marknadsföringen ska dels förbättra verksamheten och dels visa detta 

utåt. Det måste finnas en överensstämmelse mellan det du kan och vill ge, och det mottagaren 

kan och vill ta emot. Därför måste marknadsföraren ta reda på information om dem; var de 

finns, hur de nås och vilka förväntningar de har.48  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     
47 Härnqvist, L. (1991), s 85-86 
48 Ibid, s 84-85 
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4. Empiri 
Under denna rubrik redogörs för vad som framkommit i intervjuerna med de fyra 

respondenterna vad gäller marknadsföring och uppfattningen om den. Inledningsvis görs en 

allmän beskrivning av Musikmuseet och Liljevalchs, vilka utgör grunden för empirin. 

Informationen från dessa har bearbetats tillsammans, medan de två andra intervjuerna 

behandlats var för sig då de endast fungerar som komplement. Materialet från 

respondenterna på de tre institutionerna har delats in i rubriker utifrån intervjufrågorna för 

att göra redogörelsen så tydlig som möjligt. Avslutningsvis redogörs för vad som framkom i 

intervjun med författaren.       
 

4.1 Musikmuseet 
Uppdrag 

Musikmuseet ingår i Statens musiksamlingar, där även Statens musikbibliotek och Svenskt 

visarkiv ingår. Kulturdepartementet formulerar myndighetens uppdrag och ger anslag utifrån 

en uppskattning av publikantal. År 2005 fick Musikmuseet 1,2 Mkr i verksamhetsbudget, 

varav 310 Tkr gick till marknadsföring. De strävar efter att få dessa medel att gå precis jämt 

ut då ett eventuellt överskott måste ges tillbaka till staten och eftersom de blir skuldsatta om 

de överstiger sin budget. Musikmuseet söker även medel från fonder och stiftelser, samt 

samarbetar med andra museer, skolor, högskolor och universitet. Övriga medel får de från 

visningar, konserter, butiken, medlemsavgifter, sponsorer och uthyrning av konsertsalen.49  

 

Musikmuseets huvuduppgift är att ge perspektiv på samhällsutvecklingen, samt att främja 

musikintresset genom att dokumentera och förmedla musik och musikliv i äldre tid och i 

samtiden, främst i Sverige. (dess mål och uppgifter)Det innebär att vårda, bevara och göra det 

musikaliska kulturarvet tillgängligt genom att samla in musikinstrument och anordna 

utställningar, musikpedagogiska aktiviteter och konserter. Generellt kan sägas att museets 

verksamhet som helhet har som mål att främja den i regleringsbrevet beskrivna 

samhällsutvecklingen. Genom att samla, bevara, problematisera och förmedla musik som 

kulturarv kan en grund läggas för större medvetande om den kulturella historia som bidragit 

till att forma människors liv. De vidtar också speciella åtgärder för att främja t ex 

jämställdhet, tolerans, mångfald osv. Uppdraget handlar alltså  

                                                           
49 Intervju, Musikmuseet 
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förutom det materiella även om det immateriella, såsom musiktraditioner, 

musikpersonligheter, könsaspekter och annat som omger musiken.50  

 

Organisation  

Musikmuseet är uppdelat i tre avdelningar; 1) ledning, administration, information,  

2) samlingsavdelning och 3) förmedlingsavdelning.51  

 

Ämnesområdena Musikmuseet kan arbeta inom, och ta hänsyn till vid planering av 

dokumentation och förmedling är: 

• produktion (skapande) av musik i samhället 

• distribution (förmedlande) av musik i samhället 

• konsumtion (användande) av musik i samhället52 

 

Begreppen dokumentation och förmedling fungerar som samlingsbegrepp för de fyra 

verksamhetsområdena: 

• att samla. Föremålsförvärv och kunskapsuppbyggande genom bl a kontextinsamling, 

arkivförvärv, metodutveckling mm 

• att vårda. Konservera, kopiera, ordna och registrera, vakta mm 

• att forska. Egen kunskapsfördjupning, arkivservice mm 

• att visa. Utställningar och visningar av dessa, program, publikationer, konserter, 

försäljning mm53 

 

Målgrupper  

År 2004 hade Musikmuseet 34.063 besökare, vilket visar att en kontinuerlig ökning skett de 

senaste åren. Ökningen är störst bland antalet enskilda besökare, vilket beror på varumärket 

Musikmuseet. Museet har en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor, men med 

tonvikt på kvinnor. Den största besökargruppen utgörs av barn i åldern 7- 19 år, medan de får 

minst besökare av de som är i åldern 60 och uppåt. 74% av besökarna är under 40 år, vilket 

visar att museet har en ung besökarprofil. Ett skäl till det är att besökarna har möjligheten att  

                                                           
50 Mål och uppgifter, Musikmuseet 
51 Organisation (2003) 
52 Mål och uppgifter, Musikmuseet 
53 Ibid 
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spela instrument och att få göra saker på museet som attraherar barnfamiljer och ungdomar, 

både i grupp och enskilt. 29% av besökarna kommer från Stockholm och utlandet, 21% från 

Stockholms län och övriga Sverige och 42% av besökarna kommer från platser utanför 

Stockholms stad.54  

 

Musikmuseet utgör en liten del av marknaden men har breddat verksamheten och har numera 

en stor och varierad programverksamhet, som vanligen arrangeras i samarbete med andra 

parter.55 Målgrupperna utgörs av: 

• specialintresserade inom musikområdet såsom musikstuderande, forskare, musiker m fl 

• en bred allmänhet i hela landet, t ex utställningsbesökare 

• barn och ungdom, t ex vid programverksamhet 

• journalister56 
 

Museet ska för dessa målgrupper anpassa aktiviteterna och förmedlingsformerna, och 

kontinuerligt bedömas gentemot dessa. Vid sidan av dessa etablerade målgrupper har museet 

börjat arbeta med att öka tillgängligheten för funktionshindrade genom bl a musikrummet 

Lirum som är utformat för personer med lätt utvecklingsstörning.57 För att nå denna grupp 

används riktad marknadsföring till gruppboenden och särskolor. Musikmuseet har även satsat 

relativt mycket på den pedagogiska verksamheten, inte minst för barn och ungdomar genom 

förskole- och skolvisningar, studiebesök och aktiviteter för barnfamiljer med 

instrumentbygge, sång, spel, rytmik mm. För att nå dem används även här riktad 

marknadsföring till förskolor, skolor och lärartidningar.58  

 

Åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet: 

• Omfattande webbplats 

• Annonsering i rikspress och bearbetning av riksmedia 

• Nationella inbjudningar till vernissage och andra verksamheter 

 
                                                           
54 Förmedling, Musikmuseet 
55 Ibid 
56 Kommunikationsplan, Statens musiksamlingar 
57 Mål och uppgifter, Musikmuseet 
58 Förmedling, Musikmuseet 
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• Satsning på att utvidga vänföreningen59 

 

Ett viktigt medium för att ge information till utövare, musikmedia, musikvetare och 

allmänheten är utställningarna. Utställningspolicyn är att använda museets samlingar och 

kunskaper för att belysa frågeställningar som är aktuella för många idag. De ser alltså 

utställningsmediet som ett sätt att informera om, och skapa debatt kring viktiga 

samhällsfrågor med de egna föremålen och erfarenheterna som grund.60 
 

Musikmuseets främsta kanaler är hemsidan, museinyckeln∗ och annonser i de stora 

dagstidningarna (DN, SvD, Metro), samt i specialtidningar vid speciella verksamheter. Vidare  

används kalendarier på Internet, direktutskick, affischering på kulturplats, flygblad, 

trycksaker, utskick av program till bibliotek, skolor och förskolor, samt mediekontakter. 

Eftersom budgeten är liten satsar museet på annonsering i de stora tidningarna och utnyttjar 

de rabatter de har genom branschmedia. Gratispubliceringar på redaktionell plats är mycket 

värt och det anses därför viktigt att utveckla kontakterna med medierna. Mediekontakterna 

ska präglas av öppenhet, snabbhet, trovärdighet och även vara sakligt korrekta. Verktygen i 

kontakten med medierna utgörs av pressmeddelanden, telefonkontakter, inbjudningar till 

vernissager, konserter, föredrag, evenemang och presskonferenser.61 

 

4.2 Liljevalchs konsthall 
Uppdrag 

Liljevalchs konsthall tillhör Stockholms Kulturförvaltning vilka finansierar en del av 

konsthallens verksamhet genom stadens kulturbudget. Liljevalchs arbetar med utställningar, 

seminarier och debatter som ska väcka och utveckla kunskapen om den moderna och samtida 

konsten. Detta genom att tillhandahålla kunskaper och förmedla upplevelser av hög kvalitet, 

både till konsteliten och den intresserade allmänheten. 62 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
59 Förmedling, Musikmuseet 
60 Ibid 
∗ Helsida i dagstidning där kulturverksamheter annonserar om aktuella aktiviteter. 
61 Kommunikationsplan, Statens musiksamlingar 
62 Verksamhetsberättelse (2005), Liljevalchs 
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I verksamhetsplanen för år 2005 beskrivs inriktningsmål och åtaganden, som är fastställda i 

samråd med Kulturförvaltningen.  

Inriktningsmålen är kortsiktiga och beskriver att Liljevalchs har i uppdrag att: 

• väcka intresse för, och utveckla den moderna och samtida konsten 

• utveckla utställningsmediet och kunskaps- och upplevelseform 

• främja svenskt och internationellt kulturutbyte 

• utveckla konstförmedlingen för redan existerande och nya publikgrupper 

• stimulera och utveckla barn och ungdomars konstintresse 

• skapa en god miljö i konsthallen för såväl besökare som konst 

• vara en mötesplats för samtal om konst och samhälleliga frågor 63 

 
Åtagandena beskriver att Liljevalchs inom ramen för fördelade medel åtar sig att: 

• producera och presentera intresseväckande och kunskapsrika utställningar 

• genomföra föreläsningar och seminarieverksamhet i relation till utställningsprogrammet 

och konstlivet i stort 

• tillhandahålla pedagogisk hjälp till besökare i konsthallen  

• sprida kunskap om konsthallen nationellt och internationellt 

• förbättra ljus och klimatförhållandena i konsthallen 64 

 

Åtagandena följs upp genom olika metoder för att de ska veta att de är på rätt väg. Frågor och 

synpunkter mottas genom direktkommunikation med besökarna, gästboken, hemsidan, brev, 

fax och publikenkäter. Efter varje utställning genomförs en utvärdering som omfattar det 

ekonomiska utfallet, statistik och uppfyllelse av åtaganden, samt registrering av antalet 

besökare. 65    

 

Det viktigaste kravet Kulturförvaltningen ställer på Liljevalchs är att de ska klara ekonomin, 

och därför har de som mål att uppnå minst 100.000 besökare per år. Om besöksantalet 

överstiger får de inte behålla vinsten och om det däremot understigs avskrivs förlusten, pga att  

 

                                                           
63 Verksamhetsberättelse (2005), Liljevalchs 
64 Ibid 
65 Ibid 
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de inte ska vara vinstdrivande. Liljevalchs får 6 Mkr per år i bidrag från Kulturförvaltningen 

och drar själva in nästan lika mycket pengar, främst genom biljettintäkter och försäljning av  

konstverk från den årliga Vårsalongen. 450 Tkr av deras totala intäkter går till 

marknadsföringsbudgeten och används främst till stolptavlor på stan, museinyckeln i DN, 

SvD och Metro, samt till hemsidan. När denna löpande marknadsföring har gjorts finns det 

inte mycket kvar av budgeten, vilket innebär att de inte kan genomföra några djupare 

analyser. För att synas mer har de dock samarbetsavtal med bl a reklambyråer och Metro.  

Liljevalchs får t ex annonsera gratis i Metro mot att de får ordna events på Liljevalchs och 

erbjuda deras medlemmar rabatterad entré. De samarbetar och marknadsför sig även ibland 

tillsammans med andra institutioner, både nationellt och internationellt. 66 

 

Organisation 

Liljevalchs är en platt organisation, vilket innebär att det bara finns en chef. Konsthallschefen 

har det övergripande ansvaret, vilket omfattar allt från budget och verksamhetsplanering till 

utställningsstrategi och konsthallens identitet. Under honom finns tre olika sektioner; staben 

(ekonomi och administration), huset (fastigheten) och utställningarna. På Liljevalchs är 11 

personer anställda på heltid, men de har även timanställda som arbetar som utställningsvärdar, 

i kassan och butiken. Därutöver tar de in tjänster utifrån, bl a snickare och kuratorer, till varje 

utställning. 67 

 

Målgrupper 

År 2004 hade Liljevalchs 126.000 besökare. Den främsta målgruppen representeras av de som 

bor i Stockholms innerstad och som är mellan 20-30 och 50-60 år. De mellan 30-50 år är den 

minst representerade åldersgruppen pga att den till största delen utgörs av barnfamiljer. 

Liljevalchs uppdrag från Kulturförvaltningen innebär att de ska försöka nå ut till en så bred 

publik som möjligt, men de vänder sig främst till den publik som kan tänkas vara eller bli 

intresserad av konst. För att nå de mellan 30-50 år anordnar de sponsorkvällar för företag i 

konsthallen och vernissager i hopp om att folk ska komma tillbaka och sprida informationen 

vidare till bekanta. De satsar dock inte lika mycket på barn och ungdomar, då de anser att det 

finns andra kulturinstitutioner inom Kulturförvaltningen som har bättre kompetens och 

möjlighet att möta deras behov, t ex Kulturhuset. De hade tidigare en konstverkstad som var  

                                                           
66 Intervju, Liljevalchs 
67 Ibid 
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riktad till barn, men som ersattes med konstpedagogik. För att värna om den breda publiken 

försöker de skapa en balans mellan olika typer av utställningar genom att anordna både 

modernistiska och samtida utställningar. Liljevalchs anser det även viktigt att bearbeta deras 

medlemmar, sponsorer, journalister och den inre kretsen, som t ex konstnärer och andra som 

står dem nära. 68 

 
4.3 Intervjuer 
 
4.3.1 Musikmuseet och Liljevalchs konsthall 

Vi har intervjuat de som ansvarar för marknadsföringen på Musikmuseet respektive 

Liljevalchs.  

 

Personen som intervjuades på Musikmuseet är utbildad informatör och har titeln 

informatör/marknadsförare. Att museet har en renodlad marknadsföringstjänst beror på att 

hon arbetar för myndigheten Statens musiksamlingar som utgörs av Musikmuseet, Statens 

musikbibliotek och Svenskt visarkiv. Detta är ett resultat av behovet av en enhetlig profil och 

en mer strategiskt planerad marknadsföring. Innan hon började arbeta åt myndigheten delade 

de anställda på detta ansvar. Hennes uppgift på Musikmuseet är att ensam ansvara för 

marknadsföringen, vilket innebär att hon tar hand om presskontakter, trycksaker och 

annonsering. Till musikbiblioteket gör hon dessutom trycksaker, visitkort, brevpapper, skyltar 

och manus till telefonkatalogen. Åt visarkivet gör hon bokformgivning, trycksaker, 

brevpapper, visitkort, pressmeddelanden och manus till telefonkatalogen.  

 

På Liljevalchs intervjuades konsthallschefen och utställningskoordinatorn. Liljevalchs har 

ingen utbildad marknadsförare/informatör, pga att de inte har tillräckligt med resurser, men 

även för att det är svårt att ta in någon utifrån som inte är insatt i det konstnärliga arbetet. 

Tjänsten är istället uppdelad mellan tre personer; konsthallschefen, utställningskoordinatorn 

och den webbansvarige. Konsthallschefen har det övergripande ansvaret och 

utställningskoordinatorns huvudsakliga uppgift är att koordinera utställningarna, men även att 

fungera som en kontaktperson utåt och koordinera marknadskommunikationen. Hon 

annonserar och tar kontakt med olika företag som kan tänkas marknadsföra Liljevalchs och  

 

                                                           
68 Ibid 
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bestämmer även en deadline då pressreleasen ska vara klar. Den webbansvarige har till 

uppgift att skriva presstexter och se till att det finns pressbilder. Både Liljevalchs och 

Musikmuseet anser att frontpersonalen, dvs utställningsvärdar samt kassa- och butikspersonal, 

även har en marknadsföringsfunktion eftersom de är ansiktet utåt. Liljevalchs provar för 

närvarande ett nytt arbetssätt genom att ha en person på halvtid, vars uppgift är att 

kommunicera ut budskapet, bearbeta press, journalister och media, samt att försöka sälja in 

dem redaktionellt.  

 

Skillnader mellan kulturella och kommersiella verksamheter 

Musikmuseets informatör/marknadsförare anser att grunden för att kulturella verksamheter 

skiljer sig från kommersiella är att de inte har uppdraget att generera vinst. Lönsamheten mäts 

istället i publiksiffror och utifrån kontinuerliga publikenkäter. Statliga kulturverksamheter kan 

inte bara fokusera på en målgrupp, utan ska vara tillgängliga för alla då de finansieras av 

skattemedel. Detta försvårar marknadsföringsarbetet och gör att deras marknadsföring handlar 

mer om att informera om folks rättigheter. De får inte sticka ut för mycket i sin 

marknadsföring, utan använder istället en mer nedtonad reklam som har syftet att väcka 

intresse.   

 

Kommersiella verksamheter har en produkt som de vill sälja till varje pris, vilket däremot 

Liljevalchs inte ser som sitt syfte. De anser det vara fult att sälja in sig och vill istället genom 

etik och kvalitet informera om, och kommunicera utställningarna. Eftersom deras uppdrag 

inte är att uppnå vinning anordnar de, förutom populära utställningar, även utställningar med 

kvalitet.  

 

Ordet marknadsföring 

Informatören/marknadsföraren på Musikmuseet anser att marknadsföring inom den offentliga 

sektorn handlar mer om att informera om folks rättigheter eftersom man, istället för att sälja 

en vara för att skapa vinst, driver verksamheten med skattemedel. Information handlar om att 

tala om att museet finns och hur besökarna ska hitta dit. Meningen är att de olika 

målgrupperna ska få sitt lekbehov, behov av information och vetande kring musik 

tillfredsställt genom att använda den expertis som finns. Begreppet kommunikation används 

idag oftare än information, då de som informeras också ska kunna ge respons och ha  
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möjlighet att ställa frågor. Begreppet har stärkts genom utvecklingen av Internet och dess 

interaktivitet. Hon anser att den negativa synen vissa har på marknadsföring beror på att det  

idag råder en kraftig inflation i marknadsföring och information, vilket gör att många blir 

trötta på allt som tränger sig på. Detta enorma informationstryck, menar hon, gör det jobbigt 

att vara informatör.   

 

Marknadsföringstermer som köpare, säljare, sortiment och produkt anser hon passar bättre i 

kommersiella affärsverksamheter. Hon tycker dock att dessa ord fått ett oförtjänt dåligt rykte 

inom den offentliga sektorn, vilket hänger ihop med inflationen av marknadsföring och  

80- talets överreaktion mot att sälja. Detta har dock vänt, då det inom både den offentliga och 

kommersiella sektorn går trender i vad som anses fint och fult. Även om hon inte använder sig 

av alla traditionella marknadsföringstermer så tänker hon ändå på ett marknadsföringsmässigt 

sätt. Hon försöker t ex resonera med sina chefer och medarbetare om att de inte bara ska 

vända sig till allmänheten, utan istället tänka ut vilka de vill nå, och vilka som har behov av 

deras verksamhet. I detta arbete delar hon först upp allmänheten i exempelvis 

specialintresserade, musikstuderande, barnfamiljer och musikforskare, och försöker sedan ta 

reda på vad de är intresserade av och hur man kan nå dem.  

 

På Liljevalchs anser konsthallschefen att de inte sysslar med marknadsföring och har svårt att 

definiera vad begreppet innebär. De vänder sig inte direkt till någon kundkategori, utan istället 

till massmedierna för att de i sin tur ska föra ut informationen till marknaden. Han menar 

vidare att marknaden ofta förknippas med att en vara säljs vilket kan leda till en 

kommersialisering om det förekommer i kulturella verksamheter. De säljer istället något mer 

immateriellt som t ex en upplevelse eller känsla. Han anser att ordet 

marknadskommunikation, som innefattar både image och utställningspolitik, passar bättre i 

deras verksamhet eftersom det handlar om att kommunicera ut ett budskap.  

  

Utställningskoordinatorn på Liljevalchs menar att marknadsföring handlar om att föra ut ett 

budskap till så många som möjligt, och att om begreppet är fult eller inte beror på hur det 

förmedlas. Kulturvärlden har allt mer tagit efter affärsvärldens sätt att agera, vilket inte 

behöver betyda att de säljer sig själva. Liljevalchs har t ex som policy att aldrig sätta upp 

logotyper i utställningen, utan finns istället i tryckmaterialet. Hon menar vidare att det är de  
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själva som styr utställningsprogrammet, medan journalister och reklambyråer har uppgiften 

att marknadsföra dem som en upplevelse.  

 

Begrepp som t ex marknad, köpare, säljare, sortiment och konkurrens används inte enligt 

konsthallschefen. Eftersom de varken anser sig ha en marknad som de säljer en produkt till  

eller målet att maximera vinst har dessa termer inte någon relevans. Ordet konkurrens anses 

dock inte vara negativt, utan är istället något som gör att verksamhetens motivation stärks. 

Utställningskoordinatorn menar att de närliggande institutionerna, t ex Moderna museet och 

Waldemarsudde, är deras främsta konkurrenter. Fri entré menar hon inte har påverkat 

Liljevalchs, eftersom det bara är basutställningarna på andra kulturinstitutioner som är fria.  

 

Konsthallschefen menar att offentliga institutioner har det totala publikantalet som 

lönsamhetsmått trots att parametrarna skiljer sig, vilket gör att konkurrens ändå kan uppstå. 

För att konkurrera på samma villkor borde man istället bara se till hur många som besöker 

betalutställningarna. Institutioner som har infört fri entré får även pengar från staten, vilket 

försvårar konkurrenssituationen ytterligare.  

 

Marknadsföringens prioritet 

På Musikmuseet anses marknadsföring ha hög prioritet och marknadsföringsresurserna 

utnyttjas på bästa sätt. Som ett exempel berättar hon att de ställt in en konsert pga att de inte 

planerat annonseringen. Trots att mer resurser läggs på marknadsföring än på samlingarna 

skulle hon ändå behöva tre gånger så mycket. Marknadsföraren på museet är delaktig i 

planeringsgruppen för utställningarna, vilket underlättar hennes roll. Eftersom Musikmuseet 

är en relativt liten arbetsplats är hon väl insatt i det som ska marknadsföras. Att hon inte 

känner sig missgynnad i sin roll som marknadsförare kan också bero på att hon själv utövar,  

och har kunskap om musik. Hon upplever därför inte något motstånd från medarbetarna, 

bortsett från när tjänsten var ny. När hennes tjänst skapades för fyra år sedan ansågs det finnas 

ett behov av en mer sammanhållen marknadsföring och profil. Innan sköttes 

marknadsföringen av olika personer som dessutom inte hade någon utbildning. Att 

medarbetarna idag har ett större förtroende för henne behöver inte bero på att de varit 

misstänksamma mot marknadsföring i sig, utan mer pga det nära samarbetet. Personalen har 

generellt sett en medvetenhet om vikten av att varje verksamhet behöver informationsinsatser 

för att tala om att de finns. Läget var alltså gynnsamt för att, genom en mer sammanhållen och  
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strategisk satsning på information, öka tydligheten utåt. Sedan 70- talet har hon upplevt en 

förändring av synen på marknadsföring generellt sett. Informatörsyrket har sedan dess skapats 

och marknadsföringsutbildade från ekonomiområdet finns numera även inom den offentliga 

kultursektorn. Idag arbetar de kort sagt mer professionellt, och marknadsföring är inte alls lika 

misstänkliggjord som förut.  

 

På Liljevalchs anser utställningskoordinatorn att marknadsföringen har hög prioritet, då den är 

avgörande för en verksamhets existens och marknadsför sig därför så långt det är möjligt. Hon 

menar att marknadsföring har fått en allt större betydelse även i kulturverksamheter, pga det 

stora informationsflödet som finns idag. Konsthallschefen anser däremot att den är lågt  

prioriterad, men önskar dock att det vore tvärtom. Han menar att marknadsföring handlar om 

att nå ut till olika målgrupper och att de inte kommit så långt. Anledningen är att de inte 

endast säljer en produkt, utan har istället en produkt som förändras hela tiden och som måste 

marknadsföras på olika sätt. En annan orsak är, som tidigare nämnts, att de inte har en 

definierad marknadsföringstjänst. Han anser att det bästa vore att anställa en person som både 

kan driva marknadsföringsfrågor och som har kompetens inom kulturlivet, men eftersom de 

inte har tillräckligt med resurser ser han ett motstånd i att de inte har möjlighet att satsa mer 

på marknadsföring.  

 

Utställningskoordinatorn upplever inte några större motstånd i sitt arbete och menar att alla 

anställda har intresse av att det som ska marknadsföras utförs på ett bra sätt. Hon ser dock ett 

motstånd i att många skyller på marknadsföringen om en utställning går dåligt. Ibland har de 

utställningar som är svåra att marknadsföra och då kan det uppstå problem med att nå ut till 

besökarna. De kulturpolitiska målen anses inte vara något motstånd, då Kulturförvaltningen 

sällan lägger sig i det program Liljevalchs presenterar.  

 

Planering av marknadsföring 

Informations/marknadsföringsarbetet på Musikmuseet integreras med övrig verksamhet för att 

bli välplanerad och effektiv. Det innebär att hon samarbetar med personal som har kontakt 

med besökare och användare av museets tjänster, samt med producenter av utställningar m fl. 

De flesta projekt på museet behöver informationsstöd och en egen informationsplan där tider, 

åtgärder, målgrupper och vad som ska kommuniceras framgår. Hon gör även 

sammanställningar som rapporteras till referensgrupperna och ledningen, samt arkiveras och  
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tas fram när nästa annons etc ska göras. Musikmuseet strävar efter att vara en lärande 

organisation för att kontinuerligt kontrollera och förbättra kvaliteten i insatserna. Vid 

planeringen av marknadsföringen tar hon del av utställningsgruppens tankar med 

utställningen, och vilken primär respektive sekundär målgrupp utställningen ska rikta sig till. 

Hon går igenom målgrupperna med de olika avdelningarna och får på så sätt kunskap om vad 

de efterfrågar. Sedan utformas ett förslag till både en lång- och kortsiktig marknadsplan. Detta  

mynnar ut i en halvårsplan som innehåller annonsbokningar och konsertprogram. Som en 

uppföljning diskuteras var tredje vecka denna utåtriktade verksamhet.  

 

På grund av att det är svårt att nå alla försöker museet nischa in sig för att få effekt, och 

använder olika kanaler beroende på vilka de vill nå. För att ha en chans att överhuvudtaget 

kunna nå alla utformar museet en treårsplan, samt en ettårsplan och budget. Dessa visar vad 

de konkret ska göra, och utifrån det får medarbetarna komma med förslag. Detta material 

skickas sedan till Kulturdepartementet, och följs upp varje år. 

 

Musikmuseet anser att de till största delen är produktorienterade då de utgår från sitt uppdrag 

att vårda, bevara och sprida kunskap om kulturarvet. De marknadsanpassar dock sina 

samlingar och musikhistoriska kunskaper så långt det är möjligt genom att anknyta uppdraget 

till nutida frågeställningar. De utgår alltså från uppdraget och undersöker utifrån det vad 

marknaden kan tänkas behöva, vilket skapar blandningen mellan de två strategierna.  

 

Informatören/marknadsföraren anser generellt sett att kulturverksamheter inte är lika 

produktorienterade som tidigare. Museet lägger stor vikt vid att belysa samhällsfrågor som 

riktar sig till en bred publik, men vill även anordna basutställningar med t ex instrument som 

efterfrågas hos specialintresserade. Bidrag från sponsorer, stiftelser och fonder ges främst till 

utställningar som tar upp aktuella ämnen, t ex genusfrågor, medan basutställningar med  

instrument och musikhistoria får stå i skymundan. Detta är en av anledningarna till att de till 

viss del är marknadsorienterade och att de känner sig lite styrda utifrån. Det märks inte minst i 

massmedias debatt om att kultursektorn är styrd av de som ger dem pengar.  

 

Musikmuseet är marknadsinriktade redan på idéstadiet, vilket gör att de försöker motverka 

marknadsosäkerhet. Det gör de genom att på de stora utställningarnas idéstadium använda 

referensgrupper, vars uppgift är att ta reda på vad marknaden vill ha. Förutom sina egna idéer  
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tar de även hänsyn till förslag från andra inom kulturlivet, lärare eller allmänheten. För att få 

ytterligare kunskap om marknaden hjälper även Stockholms Museiinformatörer (SMI) 

varandra. Musikmuseet utformar även kontinuerligt enkäter och tar ibland del av andra 

museers attitydundersökningar och utredningar. 

 

Informatören/marknadsföraren upplever stor marknadsosäkerhet när det gäller vuxna och 

dessa försöker museet locka genom att få dem att beställa visningar. Att nå ut till nya 

publikgrupper ser hon generellt inte som ett stort problem. Det kan däremot vara svårt i 

Stockholmsområdet pga det stora utbudet av aktiviteter och den stora pressen på journalister.  

Musikmuseets främsta konkurrenter utgörs av bildkonstmuseerna Nationalmuseum, Moderna 

museet, Waldemars udde och Thielska museet. Ett samarbete sker dock mellan museerna på 

Östermalm. 

 

Liljevalchs marknadsanpassar inte sina utställningar, utan utvecklar istället varje år ett 

utställningsprogram utifrån vad de själva vet, tror eller tycker är bra konst och utställningar. 

De anställda kommer med förslag och synpunkter på programmet, vilka konsthallschefen 

sammanställer i en verksamhetsplan. Denna skickas till Kulturförvaltningen, där de uppger 

hur många besökare de tror kommer och vad de vill förmedla med utställningarna. Enligt 

deras uppdrag måste de utveckla ett program som inte bara lockar många besökare, utan även 

har en viss kvalitet. De ska visa både populära utställningar och mer svårtillgänglig konst, där 

de har ett ansvar gentemot konstnärerna. Detta är ett av deras kulturpolitiska mål, vilket visar 

att de inte är marknadsstyrda. De tänker dock på att lägga de populära utställningarna under 

hösten och vintern, medan de smalare visas under våren och sommaren. Om de bara var 

marknadsorienterade skulle de inte kunna ha detta varierade utbud, utan bara kunna satsa på 

populära utställningar. Allt detta visar att Liljevalchs inte är styrda av marknaden, utan 

snarare produktstyrda.    

 

Eftersom Liljevalchs inte ser till marknadens behov upplever de inte någon 

marknadsosäkerhet. De är medvetna om att de smalare utställningarna inte drar lika många 

besökare och att den breda allmänheten istället besöker de mer populära utställningarna. Det 

viktigaste, och som även är ett kulturpolitiskt mål, är att ha ett intressant och varierat program 

som lockar olika typer av målgrupper. En del får de bearbeta mer för att skapa intresse hos, 

vilket de tror kan förbättras i och med deras ökade satsning på marknadsföring.  
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Marknadsföringens syfte 

Informatörsinsatserna på Statens musiksamlingar syftar till att stödja myndighetens  

övergripande mål, medan det sekundära är att stödja de olika verksamheternas utveckling. 

Genom detta ska Musikmuseet, Statens musikbibliotek och Svenskt visarkiv göras välkända 

och lättillgängliga, få målgrupperna positivt inställda till verksamheten och genom 

kontinuerlig kommunikation med dem öka kvaliteten.  

 

Musikmuseets marknadsföring har som syfte att få skattebetalarna att vilja lära sig om sitt 

kulturarv, och på så sätt vara en resurs för hela landet. De ska upptäcka musiken, 

musikhistorien, det musikaliska arvet, musiken i samhället, musiken som kunskapskälla och 

hur de kan använda detta utifrån sina egna behov. De anställda utövar många olika sorters 

musik och anser att folk borde få ett bredare utbud av musikgenrer, då det som finns idag 

generellt är ganska smalt. De som arbetar på Musikmuseet måste känna att det finns en 

mening i vad de gör, och att folk använder det museet erbjuder. Därför anses det viktigt att ta 

emot idéer och annan input från besökarna, vilket innebär att det sker ett givande och tagande 

mellan användarna och förmedlarna. 
  

Liljevalchs har som främsta syfte med sin marknadsföring att nå ut till sin publik, och få dem 

att reagera på utställningarna. De försöker nå nya grupper, som t ex ungdomar och de mellan 

30-50 år, som har fullt upp med arbete och familj. Inför varje utställning bestämmer de vilka 

de ska rikta sig till utöver den vanliga målgruppen. Samtidigt är det viktigt att värna om de 

befintliga besökarna och öka intresset för de smala utställningarna. 

  

4.3.2 Moderna museet 

Marknadsföraren på Moderna museet är utbildad informatör och hennes titel är 

marknadsförare. Det innebär att hon ansvarar för all extern kommunikation tillsammans med  

kommunikationschefen. De är inte involverade i arbetet med utställningar, utan ger bara 

rekommendationer om vad som ska visas och ser till att utbudet är varierat. En del av museets  

externa kommunikationen görs av en reklambyrå och ett samarbete sker med ett designföretag 

som sköter den nya grafiska profilen. Dessa externa parter hjälper Moderna museet med att 

kommunicera betalutställningarna och den fria entrén. På ett sätt handlar museets 

marknadsföring om att skapa vinst då de är beroende av de pengar de får in från  
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betalutställningarna. Genom att vara attraktiva i sin kommunikation försöker de uppfylla 

besöksmålen och bibehålla storleken på anslaget. 

 

Ordet marknadsföring innebär för henne ett verktyg för att uppnå mål och resultat. På 

Moderna museet handlar det delvis om att dra in pengar, men främst om att få dit besökare.  

Begrepp som varumärke och varumärkesbyggande används bara på 

kommunikationsavdelningen, men hon tycker inte att man ska vara rädd för att använda ett 

kommersiellt språk och den begreppsvärld som redan finns. För att dessa uttryck ska passa i  

kulturvärlden anser hon att de måste avkodifieras.  

 

På Moderna museet har marknadsföringen lika hög prioritet som den övriga verksamheten 

och internt förstår de anställda att marknadsföring behövs. Till skillnad för 6-7 år sedan finns 

idag en marknadskommunikationsavdelning, vilket hon tror är en följd av att hela samhället 

förändrats, och att det finns en större acceptans mot att kultur inte längre ses som finkultur. 

Idag ser man kultur som något för alla, och för att svara mot dessa nya förutsättningar och mål 

krävs andra medel. När museet flyttade upplevde de anställda på marknadsavdelningen att de 

inte klarade av att förmedla allt som hände i samband med detta, och anlitade därför hjälp från 

en reklambyrå. Detta mynnade ut i en ganska fräck kampanj som var ganska djärv för att 

komma från ett museum och har gjort att de ligger i framkant. Till en början fanns ett 

motstånd bland medarbetarna mot denna nya profil, vilket ledde till att marknadsavdelningen 

fick förklara sina tankegångar. Resultatet blev att de flesta numera anser att det 

marknadsavdelningen gör är bra och ser nyttan i det. Till detta hör även att den nya chefen 

Lars Nittve är intresserad av kommunikation och marknadsföring. 

 

All verksamhet på museet ska förmedla visionen tillgänglighet och världsklass. Denna vision 

är grunden för varumärkesbyggandet och genomsyrar hela verksamheten. Varje år sätter alla 

avdelningar upp mål och rapporterar till Kulturdepartementet om de uppnått dessa. Vid  

planeringen av marknadsföringen görs en kommunikationsplan för betalutställningarna och en 

brief som ges till reklambyrån angående målgrupper, inkomstkrav och hur de tänkt nå 

målgrupperna etc. Vidare planeras annonsering, foldrar och vilka tidningar som ska användas. 

Eftersom Moderna museets besökare framförallt läser DN, annonserar de främst där. De 

använder även sina adressregister för att skicka vernissagekort, nyhetsbrev och e-post. Vidare 

annonserar de i alla konsttidskrifter. 
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Moderna museet ser på saker utifrån publikens perspektiv, men försöker samtidigt hålla en 

slags höjd på verksamheten. De försöker ha en blandning av klassiker och nutida utställningar 

under varje period för att få både ett lättillgängligt och smalt utbud. På så sätt följer man de 

kulturpolitiska målen och minskar marknadsosäkerheten. Moderna museet följer 

kulturdepartementets regleringsbrev, vilket innebär att de har hela Sverige som målgrupp. 

I detta ingår även uppgiften att nå nya besökargrupper, t ex invandrare och människor med 

annan social bakgrund. Att genom besökarundersökningar ta reda på vilka som besöker  

museet, samtidigt som de ska nå de andra grupperna är dock svårt pga den begränsade 

budgeten. Det gör, som nämnts, att de måste använda en ton som sticker ut och förlita sig 

mycket på PR. De har sällan råd att vara målgruppsinriktade och bearbeta en målgrupp i taget, 

vilket gör att de bara satsar på att nå ut i Stockholms län.  

 

4.3.3 Författare inom området kultur och marknadsföring 

Den författare vi intervjuat har skrivit en bok om marknadsföring i konstföretag, vilket vi 

ansåg vara intressant för vår studie. Där behandlar hon balansakten mellan konstnären och 

konstföretaget. Hon utgår från konstnärliga verksamheter i dess traditionella bemärkelse. 

 

De flesta företag inom näringslivet ser i första hand till kundernas behov i marknadsföringen 

och talar om vilken nytta kunden har av produkten. Det gör sällan konstföretag, utan visar 

istället i allmänhet upp vad de har. Det ser hon mer som information än marknadsföring, 

vilket gör att de inom kulturföretag ser marknadsföring som något ytligt, t ex affischer och 

annonser. Om man ser på marknadsföring som annonsering, med tanke på den ekonomiska 

situationen och den begränsade rörligheten detta leder till, anser hon att den har hög prioritet. 

Men egentligen är marknadsföring ett grundläggande tänkesätt och handlar om varumärke och 

en kommunikativ plattform som ger en helhetsbild och bas i förhållande till publik, 

försäljning, konstverk osv. Detta ska bädda för mötet med konstverket, och hon anser inte att  

det behöver innebära att konstnärliga verksamheter ska utgå från publiken vid skapandet av 

produkten, men däremot när de tänker i marknadsföringstermer. Det betyder att de ska tänka 

på varför en publik ska besöka dem och vad den kan få ut av det. Däremot kan de 

marknadsanpassa sig genom tid, miljö och det runt omkring för att det ska bli så lättillgängligt 

som möjligt. Det tror hon en verksamhet kan jobba väldigt mycket med.  
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De mest framgångsrika konstföretagarna är de som är mest konsekventa (varumärke). De kan 

behålla sin position, sin profil och är duktiga på att positionera sig gentemot andra, vilket 

innebär framgång. Det är därför viktigt att tala om att verksamheten finns, men 

marknadsföring är mer än så. Den kan utvecklas till det bättre genom att bli mer konsekvent. 

Marknadsföringen börjar i företagets själ, alltså varumärket. Därför måste de definiera deras 

inriktning, historia, profil och position. Det är mycket lättare att marknadsföra om de redan 

har en definierad företagsbild, vad som är unikt och som de hela tiden ska poängtera i 

marknadsföringen, så att den blir mer konsekvent. De måste vara enade om detta för att kunna  

gå vidare med marknadsföringen, vilket hon inte tror att de verksamma tänker på. Istället tror 

hon att de koncentrerar sin marknadsföring till annonsering pga att de inte förstår värdet av 

den och att det anses vara fult. Hon tror alltså inte att det handlar om resursbrist.  

 

Offentliga verksamheter gör ofta misstaget att de tror att de måste rikta sig till alla, vilket de 

också ska, men det hindrar inte att de kan rikta in sig på vissa grupper och att göra det vid 

olika tidpunkter. Budskapet blir ofta slätstruket då de vänder sig till en bred publik. De borde 

därför vara målinriktade för att nå nya målgrupper, men den pressade ekonomiska situationen 

idag gör att de inte vågar göra sådant de inte vet fungerar, utan koncentrerar sig istället, som 

ovan nämnts, på annonsering. Material och uttryck behöver inte rikta sig till alla, utan kan 

rikta in sig på specifika målgrupper.  

 

De som arbetar med marknadsföring måste vara väl insatta i kulturområdet för att 

medarbetarna ska respektera dem. Därför är det svårt att anställa folk från näringslivet och 

pga det borde det finnas marknadsföringsutbildningar anpassade till kulturområdet. Hon anser 

att det är svårt att använda traditionella begrepp som t ex varumärke och företag, vilket beror 

på okunskap om marknadsföring.  
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5. Analys 
Analysen är strukturerad utifrån de tre delproblemen acceptans, tillämpning och prioritet. 

Inom dessa ramar diskuteras de likheter som framkom i empirin tillsammans med det 

teoretiska materialet. Detta för att i slutsatserna kunna visa på den generella uppfattningen 

om marknadsföring.  

 

5.1 Acceptans 
Begreppet marknadsföring och dess termer 

I teorin beskrevs att uppfattningen om marknadsföring och dess begrepp har förändrats till det 

bättre, men att det fortfarande är förenat med ett visst motstånd. En förklaring till denna 

negativitet mot professionella marknadsföringsmetoder är att arbetet med kultur anses ha 

andra dimensioner än kommersiella verksamheter. I våra intervjuer framgick det att en 

förändring av uppfattningen har skett i och med dagens stora informationsflöde och utbud av 

aktiviteter. Detta anser de är anledningen till att det blivit allt viktigare för kulturella 

verksamheter att synas och att marknadsföringen har fått en allt större acceptans. Det märks 

inte minst då de allt mer integrerar de kulturella dimensionerna i ett 

marknadsföringstänkande.  

 

I våra intervjuer framkom att det främst är begrepp som marknadsföring, marknad och 

målgrupp som, mer eller mindre, används idag. I övrigt används inte marknadsföringstermer 

eftersom respondenterna menar att de lämpar sig bättre i kommersiella affärsverksamheter. 

Det tyder på att begreppen fortfarande inte är helt rumsrena eller har relevans i kulturella 

sammanhang, vilket beror på att de varken anser sig sälja en produkt eller ha målet att 

maximera vinst. För att begreppen ska kunna användas anser respondenterna att de bör 

anpassas till de kulturella dimensionerna. Musikmuseet anser att marknadsföringens begrepp 

har fått ett oförtjänt dåligt rykte inom den offentliga sektorn, och att en av anledningarna till 

detta är den kraftiga inflationen i marknadsföring som råder idag. Även om de själva inte 

använder sig av alla traditionella marknadsföringstermer tänker de, enligt vårt sätt att se, på 

ett marknadsföringsmässigt sätt.  
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Kulturområdets dimensioner 

Gemensamt för de tre verksamheterna vi studerat, och som skiljer dem från kommersiella 

verksamheter, är att de har ett kulturpolitiskt mål som innebär att kulturen ska vara tillgänglig 

för alla. Att de inte har ett vinstsyfte gör således att de anser sig ha en annan uppfattning av 

marknadsföring och att det krävs andra medel för att svara mot dessa förutsättningar och mål. 

De kulturpolitiska målen har således gjort att deras marknadsföring mer liknar information 

eller kommunikation, vilket tyder på att de inte uppfattar hela marknadsföringens innebörd. 

Därför håller vi med de verksamma om att dessa benämningar lämpar sig bättre för deras sätt 

att arbeta med marknadsföring. Utifrån vårt sätt att se visar det på en medvetenhet om 

skillnaden mellan marknadsföring och information/kommunikation. Till detta hör även att de 

har accepterat marknadsföring och försöker sträva efter att utveckla och satsa mer på den. 

 

I teorin talas det om att marknadsföring inte behöver innebära ett kommersiellt förhållande 

mellan köpare och säljare, vilket vi anser att de intervjuade är medvetna om. Istället tror vi att 

den anpassas utifrån de dimensioner kulturella verksamheter har för att bli användbar. Detta 

tyder således på att marknadsföringstermerna är accepterade inom de studerade 

verksamheterna, men att de måste anpassas efter verksamhetens dimensioner. Det är alltså 

dessa dimensioner som sätter ramarna för hur marknadsföringen uppfattas. 

 

I intervjuerna framgår det att hela innebörden av marknadsföring inte används fullt ut i de 

olika verksamheterna. Den främsta anledningen respondenterna lyfter fram är att de inte har 

tillräckligt med resurser, vilket vi tolkar som att de inte anser sig ha möjlighet att arbeta 

strategiskt med marknadsföringen (från kärnan i verksamheten till reklam). Vi anser dock att 

kunskapsbrist utgör ytterligare en begränsning. Deras medvetenhet och öppenhet visar ändå 

på att den är accepterad utifrån deras preferenser. Att respondenternas 

marknadsföringsinsatser begränsas främst till löpande marknadsföring, t ex annonsering, tror 

vi gör det svårt för kulturella verksamheter att synas och sticka ut tillräckligt i det stora 

informationsflödet, samt att konkurrera med andra aktiviteter.  

 

5.2 Tillämpning  
Planering 

I teorin anses marknadsförare ha en svår roll då de inte får lägga sig i det som ska 

marknadsföras, och att de på så sätt tvingas agera på ett post-skapande plan. Detta gör att de  
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ofta betraktas som interna fiender i konstnärliga organisationer. Respondenterna är däremot 

väl insatta i den övriga verksamheten och kulturområdet, vilket gör att de respekteras. Vi tror 

det främst är utomstående marknadsförare, utan kulturell kompetens, som har en svår roll då 

de inte är insatta i det som ska marknadsföras. De använder dessutom ofta ett språk som inte 

är anpassat till kulturområdet, vilket kan leda till att marknadsföring får en 

kommersialiseringsstämpel. Att marknadsförarna i de studerade verksamheterna är utbildade 

informatörer eller utställningssamordnare tror vi dock blir på bekostnad av att de inte är lika 

medvetna om hela marknadsföringsprocessen, vilket gör att deras uppgift ofta är mer ytlig. 

Det är viktigt att tala om att verksamheten finns, men enligt författaren vi intervjuade är de 

mest framgångsrika konstföretagarna de som är konsekventa och har en definierad 

företagsbild. Utifrån ovanstående anser vi att marknadsförare i kulturella verksamheter ofta 

har för lite kunskap om marknadsföringens egentliga innebörd. På Musikmuseet inser de dock 

att marknadsföringsarbetet måste integreras med övrig verksamhet för att bli välplanerad och 

effektiv. Det kan således tyda på att de ser marknadsföring som något mer strategiskt.  

 

De verksamma inom kulturverksamheter anses i teorin förknippa marknadsföring med 

marknadsanpassning; att först se till marknadens behov och utifrån det skapa en produkt. 

Marknadsföring kan även innebära att tillmötesgå kundernas önskemål på andra sätt, utan att 

göra avkall på den konstnärliga integriteten. Författaren vi intervjuade ger ytterligare ett 

perspektiv då hon anser att konstnärliga verksamheter däremot ska utgå från publiken när de 

tänker i marknadsföringstermer. Enligt vårt synsätt är det kopplingen till marknadsanpassning 

som tidigare givit marknadsföringen dess dåliga rykte i kulturvärlden. Respondenterna tror vi 

är medvetna om att marknadsanpassning inte behöver betyda att sälja sig och att de, pga de 

kulturpolitiska målen och deras uppdrag, måste marknadsanpassa sig till viss del. Liljevalchs 

menar att de inte har någon direkt marknadsföring beroende på att de inte vänder sig direkt till 

någon kundkategori. Detta tolkar vi som att de varken anpassar sitt budskap efter marknaden, 

eller försöker anpassa produkten till en specifik publikgrupp. Författaren vi intervjuade anser 

att budskapet skulle bli mindre slätstruket om de koncentrerade sig på några specifika grupper 

ur den breda publiken. Att Musikmuseet, till skillnad från Liljevalchs, försöker nischa in sig 

för att uppnå effekt visar på ett mer traditionellt synsätt.  

 

I teorin framkommer det att förändringar i finansieringen och en ökad konkurrens är grunden 

för att marknadsföringsintresset ökat och att kulturella verksamheter numera befinner sig i  
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stadiet mellan produkt- och marknadsorientering. Colberts modeller beskriver verksamheter 

som antingen marknads- eller produktorienterade, och att kulturella verksamheter hör till den 

sistnämnda. Vi anser att Colberts åtskilda strategier är svåra att applicera på de studerade 

verksamheterna pga att han inte tar hänsyn till verksamheter med kulturpolitiska mål. Om 

hans teori skulle användas på Musikmuseet och Liljevalchs tror vi att en produktorienterad 

strategi skulle innebära att verksamheten utgår från de utställningar de anser är intressanta, 

och därefter se till vilken publik som kan tänkas vara intresserad. En marknadsorientering 

skulle däremot innebära att verksamheten utgår från marknadens behov och därefter skapar 

utställningen. De kulturpolitiska målen för museer och konsthallar innebär att de ska ha ett 

utbud för både den bredare och smalare smaken, kort sagt att nå alla. Respondenterna anser 

därför att de mer eller mindre använder en blandning av de två strategierna.  

 

Musikmuseet anser att de till största delen är produktorienterade då de utgår från sitt uppdrag, 

men marknadsanpassar sina samlingar och musikhistoriska kunskaper så långt det är möjligt 

genom att anknyta det till aktuella frågeställningar. Det visar att deras samlingar och 

kompetens utgör grunden för själva produkten (utställningen), vilket gör dem främst 

produktorienterade. De utgår alltså från uppdraget och undersöker utifrån det vad marknaden 

kan tänkas behöva. Detta anser de skapa blandningen mellan de två strategierna. Vi tolkar det 

som att uppdraget utgör ramen för vad de ska uppnå och styr dem i sitt skapande.  

 

Även om Liljevalchs, pga sitt uppdrag, har ett varierat utställningsutbud riktar de sig inte till 

några specifika målgrupper, vilket gör att de till största delen anser sig vara 

produktorienterade. Respondenten menar således att de inte marknadsanpassar 

utställningarna, utan istället utvecklar sina utställningar utifrån vad de själva vet, tror eller 

tycker är bra konst. Vi tolkar det som att de anser att själva uppdraget är marknadsanpassat 

men att de främst utgår från sina egna idéer och kunskaper, vilket till största delen gör dem  

produktorienterade. 

  

Man kan alltså se det som att uppdraget är marknadsanpassat pga att verksamheterna ska rikta 

sig till alla och ha ett varierat utbud. Det innebär att även de smalare utställningarna är 

marknadsanpassade. Om de anställda sedan använder sina egna kunskaper och preferenser för 

att komma på idéer när detta utbud bestäms utgår de från den egna verksamheten i 

skapandeprocessen, och blir således produktorienterade. Utifrån en annan synvinkel kan  
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uppdraget, samtidigt som det är marknadsanpassat, också innebära mänsklig och estetisk 

utveckling istället för att generera vinst som i kommersiella verksamheter. Detta mått på 

lönsamhet tror vi gör att de blir mer produktorienterade och att marknadsföringsinsatserna 

begränsas. Utifrån detta synsätt anser vi att det är själva uppdraget som gör en verksamhet 

både produkt- och marknadsanpassad.  

 

Vi anser att verksamhetens natur har en avgörande roll för vilken strategi som används och att 

markandsföring således uppfattas på olika sätt. De studerade verksamheterna utformar sin  

marknadsföring utifrån blandningen mellan de olika graderna av strategierna. I en 

produktorienterad strategi sätts marknadsföringsinsatser in först när produkten är klar, vilket 

vi tror tyder på att de bara innefattar reklam, t ex annonsering. I en marknadsorienterad 

strategi börjar istället marknadsföringen redan innan produkten skapats och utgör således en 

del av hela verksamhetsprocessen. Reklam är därför bara en liten del av denna process och 

innebär, till skillnad från den produktorienterade strategin, att förmedla företagets kärnvärde. 

Vid en blandning av strategierna finns, pga uppdraget, en större medvetenhet om att rikta sig 

till en publik, vilket gör marknadsföringen mer strategisk En mer produktorienterad 

verksamhet anser vi inte uppfattar hela marknadsföringens innebörd eller anpassar budskapet 

på samma sätt som en verksamhet med betoning på marknadsorientering. Detta visar sig då 

Musikmuseet, som är mer marknadsorienterade, har en större medvetenhet och är mer 

strategiska än Liljevalchs. 

  

Syfte  

Marknadsföringens syfte är enligt teorin att få kulturverksamheten att utvecklas i rätt riktning, 

och uppfattas på rätt sätt. Den behöver därför planeras så att alla marknadsföringsåtgärder blir 

samstämmigt riktade mot målet, och resurserna bör då läggas på långsiktigt planerad och 

konsekvent marknadsföring. Respondenternas syfte med marknadsföringen är att stödja 

verksamhetens övergripande mål. På Musikmuseet och Liljevalchs tror vi dock inte att detta 

ges en tillräckligt framstående roll i skapandeprocessen och i det de försöker förmedla, vilket 

återigen visar att de inte uppfattar marknadsföringen i dess helhet. Moderna museet förmedlar 

däremot en tydlig vision som genomsyrar hela verksamheten och är grunden för 

varumärkesbyggandet. Det tyder på att de uppfattar marknadsföring som något som börjar i 

verksamhetens kärna och fortsätter genom hela skapandeprocessen. Ingen av de studerade 

verksamheterna arbetar dock utifrån Kotlers traditionella marknadsplan för att uppnå syftet  
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med verksamheten men kan ändå tänka sig att använda en sådan om den anpassas till 

kulturinstitutioner i tjänste-/upplevelsesektorn. Enligt vårt synsätt visar det på en öppenhet 

gentemot marknadsföring, men som vi tror hindras av kunskapsbrist.   

 

Interna och externa behov 

De behov som enligt teorin tillåts styra verksamheten är i konstens fall de interna, medan de i 

företagets fall är externa behov på marknaden. Viktigare än de ekonomiska aspekterna, även 

från kulturpolitiska håll, är övertygelsen om att konsten har något att ge alla människor och att 

möjliggöra för så många som möjligt att komma i kontakt med den. Vi anser dock att de 

kulturpolitiska målen för de verksamheter vi studerat kan vara utformade utifrån externa 

behov, eftersom de innebär att nå ut till en så bred publik som möjligt. Verksamheterna inom 

ramen för denna undersökning har dock, till skillnad från kommersiella företag, även 

uppdraget att skapa mänsklig och estetisk utveckling. Att deras mått på lönsamhet är att nå 

många anser vi kan bidra till att de tappar en viktig drivkraft när det gäller att använda 

marknadsföring på ett kreativt sätt och skaffa kunskap om den. Detta trots att de även är 

marknadsanpassade. Marknadsföringssituationen skulle troligtvis se annorlunda ut om de 

kulturpolitiska målen kombinerades med ett vinstsyfte.  

 

5.3 Prioritet 

Enligt teorin har intresset för marknadsföring inom kulturområdet ökat. Våra intervjuer tyder 

på att marknadsföring har en relativt hög prioritet, då den anses vara avgörande för att en 

publik ska kunna ta del av vad de gör. Den anses även vara viktig pga det stora 

informationsflödet och de många aktiviteter som finns idag. Respondenterna anser att de 

marknadsför sig så långt det är möjligt och att de använder marknadsföringsresurserna på 

bästa sätt. Att de även strävar efter att utveckla och satsa mer på marknadsföring visar att den 

är prioriterad. Om man, med hänsyn till den ekonomiska situationen och den begränsade 

rörligheten, ser marknadsföring som annonsering anser vi att den har hög prioritet.  

 

Både Liljevalchs och Musikmuseet är två relativt små verksamheter, vilket gör de verksamma 

väl insatta i det som ska marknadsföras. Det framkom även i intervjuerna att den övriga 

personalen generellt sett är medvetna om vikten av att informationsinsatser behövs för att tala 

om att verksamheten finns. Båda verksamheterna anser dock att resursbrist är ett hinder för 

möjligheten att utveckla marknadsföringsarbetet tillräckligt och att det därmed får en högre  
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prioritet. Författaren vi intervjuade menar att verksamheter trots det kan arbeta med allt vad 

marknadsföring innebär då det egentligen handlar om ett grundläggande tänkesätt. På 

Moderna museet och Musikmuseet har marknadsföringen lika hög prioritet som den övriga 

verksamheten. Detta tror vi delvis beror på inställningen till marknadsföring hos den som 

leder respektive verksamhet. Vi anser dock att marknadsföringen skulle få en högre prioritet 

om de verksamma hade mer kunskap och medvetenhet om den.  

 

Respondenternas syfte med marknadsföringen är, som nämnts, att stödja verksamhetens 

övergripande mål. Vi tror dock inte att detta ges en tillräckligt framstående roll i deras 

skapandeprocess och i det som de försöker förmedla, vilket visar att marknadsföringen inte 

prioriteras på bästa sätt. Det anser vi beror på att de ska nå så många som möjligt, och att detta 

kan upplevas som ett hinder för att använda marknadsföring på ett kreativt sätt och skaffa 

kunskap om den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidatuppsats: Marknadsföring  Erica Lennerhed 810404  
Handledare: Karin Winroth   Anna Domeij 791118  
050603  Konst, kultur och ekonomi 

 47 
 

 

6. Slutsatser 
Med hjälp av teori och empiri har vi utifrån delproblemen försökt reda ut de verksammas 

uppfattning om marknadsföring, vilket resulterat i nedanstående slutsatser. Utifrån studier av 

Musikmuseet och Liljevalchs, med komplettering från Moderna museet och en författare 

inom ämnet, har vi under denna rubrik framhållit likheter för att skapa en generell bild av 

uppfattningen i offentliga kulturverksamheter.   

 

Är marknadsföring accepterat?  

Marknadsföring i offentliga kulturverksamheter har blivit allt mer accepterad pga att dagens 

stora informationsflöde och utbud av aktiviteter bidragit till en större medvetenhet och 

öppenhet gentemot detta område. Denna utveckling har gjort att marknadsföring uppfattas 

som något som bör anpassas utifrån verksamhetens dimensioner, och att det är dessa som 

sätter ramarna för synen på den. Trots både resurs- och kunskapsbrist försöker 

verksamheterna sträva efter att utveckla och satsa mer på marknadsföring. Det visar att 

marknadsföring är accepterat utifrån deras preferenser om vad den innebär, vilket gör att 

marknadsföring inte uppfattas i dess traditionella betydelse.  

 

Hur tillämpas marknadsföringen i praktiken? 

Marknadsföring i offentliga kulturverksamheter utgörs av informationsinsatser och liknar 

på så sätt den ytligare delen av marknadsföringsprocessen. Det visar att marknadsföringens 

syfte- att stödja verksamhetens övergripande mål och kärna- inte får någon framstående roll i 

denna process. Anledningen är att de verksamma har för lite kunskap om 

marknadsföringsprocessen och således inte uppfattar marknadsföring i dess helhet. Trots 

kunskapsbrist har de ändå en öppenhet gentemot strategisk marknadsföring eftersom de inser 

att den kan anpassas till kulturella verksamheter för att uppnå verksamhetens syfte. 

 

Offentliga verksamheter har kulturpolitiska mål och därmed ofta en blandning med olika 

grader av en produkt- och marknadsorienterad strategi som de utformar sin marknadsföring  

utifrån. Verksamhetens dimensioner är avgörande för hur strategierna används och gör 

således att marknadsföring uppfattas på olika sätt. En blandning skapar t ex större 

medvetenhet om att verksamheten har en publik att rikta sig till, vilket gör marknadsföringen  
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mer strategisk. Det visar att marknadsföring uppfattas som något nödvändigt för att, i dagens 

informationssamhälle, nå ut med budskapet om att verksamheten finns. 

  

Hur hög prioritet har marknadsföringen? 

Marknadsföring i offentliga kulturverksamheter har utifrån deras förutsättningar en relativt 

hög prioritet pga att det stora informationsflödet och de många aktiviteter som finns idag 

kräver särskilda insatser för att en publik ska ta del av deras aktiviteter. De strävar även efter 

att utveckla och satsa mer på marknadsföring, vilket visar att den är prioriterad.  

 

Utifrån deras synsätt på informationsinsatser uppfattas marknadsföring som något viktigt, 

men den skulle vara av högre prioritet om de hade mer kunskap och resurser. Eftersom 

marknadsföring uppfattas som information, kan dock mer kunskap och större medvetenhet om 

dess egentliga innebörd göra att deras nuvarande insatser snarare uppfattas vara av låg 

prioritet. 

 

Studien har visat att marknadsföring i offentliga kulturverksamheter inte uppfattas i dess 

helhet. Trots att den uppfattas som något nödvändigt för verksamhetens existens har de som 

arbetar med marknadsföring inte tillräcklig kunskap. Kulturella verksamheters specifika 

egenskaper har gjort att de uppfattar marknadsföring som att informera om ett budskap, 

snarare än som ett redskap genom hela verksamhetsprocessen. Deras marknadsföringsinsatser 

uppfattas dock till viss del innefatta strategisk planering, men vad som saknas i detta arbete, 

och i förmedlandet av budskapet, är framhållandet av en vision. Ovanstående visar att 

marknadsföring ses som något som bör anpassas utifrån de kulturella dimensionerna, och att 

den således inte uppfattas i dess traditionella betydelse.   

Sammanfattningsvis kan sägas att marknadsföring inom kulturområdet inte längre förknippas 

med näringslivets dimensioner, utan uppfattas även vara till nytta i andra typer av 

verksamheter. Uppfattningen om marknadsföring som kommersialismens redskap har därmed 

avdramatiserats.  
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Bilagor 
Bilaga 1  

Respondenter 

Kay Isacson, informatör/ marknadsförare, Musikmuseet 

Bo Nilsson, konsthallschef, Liljevalchs konsthall 

Louise Fogelström, utställningskoordinator och event manager, Liljevalchs konsthall 

Elisabeth Lindfors, författare  

Bilaga 2 

Intervju, Musikmuseet och Liljevalchs konsthall 05-04-28 

1. Vilken innebörd lägger du i ordet marknadsföring? 

2. Hur hög prioritet anser du att marknadsföring har i verksamheten?  

3. Hur planeras marknadsföringen?  

4. Vad vill ni uppnå med er marknadsföring då syftet inte är att generera vinst?  

5. Anser du att kulturella verksamheters marknadsföring skiljer sig från kommersiella  

verksamheter?  

6. Vilka för- och nackdelar anser du att verksamhetens marknadsföring har? 

Bilaga 3 

Intervju, Elisabeth Lindfors 05-05-12 

1.Vilken uppgift hade du på Stadsteatern? Vad gör du nu? 

2. Vad handlar din bok om och vilket syfte har den? 

3. Var väcktes ditt intresse för marknadsföring inom kulturverksamheter? 

4. Hur ser marknadsföringssituationen ut i offentliga kulturverksamheter idag? Har den 

förändrats de senaste åren? 

5. Hur tror du att marknadsföring uppfattas i kulturverksamheter?  

6. Finns det ett motstånd mot marknadsföring i kulturella verksamheter? 

7. Anser du att marknadsföring inom kulturområdet har hög prioritet?  

8.Kan marknadsföring appliceras på ett bra sätt i kulturverksamheter? 

9.Vad tror du att kulturella verksamheter vill uppnå med sin marknadsföring då syftet inte är 

att generera vinst? 

10. Anser du att verksamheter inom kulturområdet är produkt- eller marknadsorienterade, 

eller är de en blandning av dessa två? 

                                                                                            


