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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida problematiken i förhållandet mellan kultur 

och näringsliv spelar in i frågan om reklam ska få synas i kulturella verksamheter och i sådana 

fall i vilken utsträckning? I uppsatsen har denna problematik konkretiserats genom en 

undersökning av sponsringen/samarbetet mellan Åhléns och ”Rum för barn”. Svårigheten 

ligger i den tradition som sedan länge funnits inom kulturen där ekonomin och kulturen setts 

som två från varandra vitt skilda poler. Rädslan har varit stor att mista den konstnärliga 

integriteten och därför har ekonomin endast setts som ett nödvändigt ont. Från kulturens håll 

har man länge inte behövt anpassa sig efter den fria marknaden utan verkat fritt från dess 

påverkan. Från marknadens håll har det däremot alltid varit en självklarhet att agera utifrån 

den fria marknadens villkor. Dock verkar det som att kulturen står inför ett paradigmskifte 

och därmed tvingas ta ett allt större ansvar för finansiering då bidragen tenderar att minskas. 

 

Marknadsföringens grundkoncept är enligt Philip Kotler ”meeting needs profitably” (Kotler & 

Keller 2003 s. 5), vilket kan översättas till att möten måste ge resultat. Kotlers teorier 

jämfördes med kulturens grundtanke att målet framförallt är absolut kvalitet samt Pierre 

Bourdieus teorier rörande kulturens förnekande av ekonomin. Elisabeth Lindfors teorier 

användes för att belysa skillnaderna mellan Kotlers grundtankar om marknadsföring och 

marknadsföringens tillvägagångssätt inom kulturen. Ovanstående teorier har sedan undersökts 

för att se huruvida dessa är relevanta i dagsläget.  

 

Det fenomen som undersöktes var, som nämndes ovan, Åhléns sponsring av Kulturhusets 

”Rum för barn”, då detta uppmärksammats från kulturens håll eftersom näringslivet (Åhléns) 

finansierat en stor del av verksamheten. ”Rum för barn” är ett barnbibliotek som funnits på 

Kulturhuset i trettio år. Under 2005 totalrenoverades biblioteket med en tydlig pedagogisk 

tanke. Där finns åldersindelade rum med anpassade aktiviteter, så som matematikstuga och 

målarverkstad.   

 

Empirin visade på att hela 90 stycken av respondenterna inte sett att Åhléns sponsrat ”Rum 

för barn”. Vidare framkom att de flesta var väldigt positivt inställda till samarbetet.  

Utifrån empirin i detta specifika fall drogs slutsatsen att den negativa inställning till det 

kommersiella inom konsten, som är grunden i bland andra Pierre Bourdieus 
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kultursociologiska teorier, inte verkar återfinnas bland kulturkonsumenterna på ”Rum för 

barn”. Skepticismen till ekonomins intrång i kulturen verkar snarare ligga hos konstutövarna 

själva. 



Grupp 3 
Eron Oxing 

Matilda Cervin 810131 
Elin Jakobsson 820606 

Lena Norlén 640616 
Anna Sahlin 801103 

 

 

 
Innehållsförteckning 
 
 
 
1. Inledning       
  1.1 Bakgrund     1 
  1.2 Problembakgrund      3 
  1.3 Problemdiskussion     3 
  1.4 Problemformulering    4 
  1.5 Syfte      5 
 
2. Metod       
  2.1 Forskningsmetod     5 
  2.2 Forskningsansats     5 
  2.3 Angreppssätt     5 
  2.4 Urval      6 
  2.5 Datainsamling     6 
 
3. Teori       
  3.1 Inledning     7 
  3.2 Kultursociologisk teori    7 
  3.3 Marknadsföringens grunder    10 
  3.4 Marknadsföring inom kulturen    11 
  3.5 Teoretisk referensram    12 
 
4. Empiri       
  4.1 Inledning     13 
  4.2 Undersökningen     14 
 
5. Analys      18 
 
6. Resultat      21 
 
7. Slutsats/diskussion     22 
 
8. Kritisk granskning      
  8.1 Övergripande kritik     23 
  8.2 Bortfallsanalys     23 
 
Käll- och litteraturförteckning    24 
 
Bilaga       
  Bilaga 1: Enkät     26 
  Bilaga 2: Diagram     27 
  Bilaga 3: Pearsons r     28 



Grupp 3 
Eron Oxing 

Matilda Cervin 810131 
Elin Jakobsson 820606 

Lena Norlén 640616 
Anna Sahlin 801103 

 

1 

 

1. Inledning 
Vi är studenter på programmet Konst, kultur och ekonomi på Södertörns Högskola. Ett 

återkommande ämne under utbildningen har varit problematiken kring sponsring/samarbete 

rörande kultur och näringsliv. Det är inom kulturen inte en självklarhet att ta emot pengar från 

näringslivet eftersom det funnits en rädsla för att ekonomin ska komma att styra för mycket i 

den konstnärliga processen. Dock har inställningen på många håll förändrats men den 

ursprungliga problematiken kvarstår. Vi har därför valt att undersöka ett fenomen som belyser 

detta dilemma. 

 

1.1 Bakgrund 

Kultursektorn utsätts idag för en allt större press från marknaden. Bidrag är i dagsläget inte en 

självklarhet, utan kulturen får i större utsträckning klara sin ekonomi på egen hand. Detta är 

ett problem för många kulturinstitutioner, då staten sedan långt tillbaka varit dess 

huvudfinansiär. Man har från kulturens håll aldrig behövt rätta sig efter den fria marknaden 

utan kunnat verka fritt från dess påverkan. Med den nya regeringen står ett paradigmskifte för 

dörren, ett nytt lagförslag är att vänta redan i januari 2007, där föreslås att även 

kultursponsring skall bli avdragsgill (Boldemann 2006). Detta är ett steg mot att förlägga 

kulturen på den fria marknaden och verka efter liknande regler som näringslivet. Självklart 

ger ett sådant förslag både positiva och negativa effekter för kulturen. Å ena sidan finns en 

möjlighet att ta emot ekonomiskt tillskott från företag och bli accepterad som egennäring. Å 

andra sidan finns det en risk att kulturen skulle få ge vika för vinstintressen och alltför mycket 

behöva anpassa sig efter behov istället för att själva skapa ett.  

 

Samarbetet mellan Åhléns och Kulturhusets ”Rum för barn” har uppmärksammats främst från 

kulturens håll eftersom det är ovanligt att näringslivet finansierar en så pass stor del av 

verksamheten, närmare bestämt med 3 240 000 kronor. Bidragsdelen brukar i många fall inom 

kulturen utgöra den större delen av finansieringen, men i detta specifika fall har den delen 

utgjorts av 600 000 kronor från Framtidens kultur och 200 000 kronor från Statens Kulturråd 

(Kulturhuset, no date). Efter att Åhléns och Kulturhuset ingått ett treårigt samarbetsavtal 

totalrenoverades barnbiblioteket och öppnades på nytt i oktober 2005. ”Rum för barn” är ett 

barnbibliotek som funnits på Kulturhuset i trettio år. Det är skapat med en tydlig pedagogisk  
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tanke med åldersindelade rum där det finns anpassade aktiviteter, så som matematikstuga och 

målarverkstad.  

 

Kulturhuset beskriver ”Rum för barn”: 

 
På fjärde våningen i det stora Kulturhuset vid Sergels torg finns vi, det sedan ett år tillbaka  
ombyggda Rum för Barn. Här kan man alltid läsa och låna böcker, måla, lyssna på en saga eller 
sjunga en sång. Vårt bibliotek vänder sig direkt till barnen. 
De tre rummen är formade efter barnens olika åldrar, behov av rörelse och motoriska utmaningar.  
Här finns kojor att krypa in och gömma sig i, hängmattor där man kan njuta ostört av en bok,  
märkliga ting att förundras över (Kulturhuset no date: Rum för Barn). 

 

Samarbetet med Åhléns syns i form av företagets logotyp på en informationstavla innanför 

entrén till ”Rum för barn”.  

Kulturhuset beskriver på sin hemsida att samarbeten mellan kultur och näringsliv 

fortfarande är ett relativt outnyttjat sätt för kommunikation. Däremot märks en förändring 

där företag börjar inse fördelar med samarbeten. Kulturhuset menar att företag kan vinna 

mycket på möten med kulturen. En rad fördelar som Kulturhuset lyfter fram med 

kultursamarbeten är kostnadsbesparande lösningar, bredd och djup, goodwill, intern stolthet 

och engagemang samt genvägar till konsumenten. De motprestationer som Kulturhuset 

själva erbjuder företagen är bland annat exponering, annonsering och konferensutrymmen. 

De har även formulerat ett syfte utifrån en utvärderingsmodell där det handlar om att ”öka 

medvetenheten om företagets varumärke på både den svenska och den europeiska 

marknaden samt att kommunicera ett aktivt samhällsengagemang” (Kulturhuset 2006). 

  

Åhléns VD Bjarne Mumm säger i en pressrelease: 
Som alla affärsdrivande företag ligger det i vår roll att värdera olika typer av samverkan från en 
mängd aspekter. Med tillägg till den positiva kommersiella nytta vi ser för företaget ger 
biblioteksprojektet Åhléns en ytterligare möjlighet att bidraga till det samhälle vi verkar i. Såsom 
samarbetet nu har formulerats mellan Kulturhuset och Åhléns ger det oss inte bara goda traditionella 
marknadsföringsmöjligheter, som vi naturligtvis hälsar med glädje, utan också närkontakt med våra 
kunder på ett för oss nytt sätt /---/. Genom arbetet med barnbiblioteket kommer vi att få ett nytt forum 
att möta våra kunder i och inte minst att lära av dem och förstå deras behov bättre (Åhléns  2004: 
Pressrelease).   

 

Bjarne Mumm ser detta samarbete som ett tecken på en ny tid där gränserna mellan privat och 

offentligt företagande börjar suddas ut. Mumm är noga med att poängtera att respekten för 

respektive verksamhet fortfarande är ömsesidig och viktig att bibehålla. Han ser samarbetet 

som en möjlighet till positiv utveckling för alla inblandade. 
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Från Åhléns håll ses samarbetet med Kulturhuset både som en utveckling på affärssidan men 

även ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.  

 

1.2 Problembakgrund 
Generellt råder ett problem med samarbeten mellan kultur och näringsliv. Det existerar ett 

motsatsförhållande mellan marknadsföringens grunder försäljning och förtjänst och kulturens 

grunder där målet framför allt är absolut kvalitet. Självklart har även kulturen ett behov av 

förtjänst då det är en förutsättning för överlevnad, vinst är dock ofta av sekundär natur. 

 

Traditionellt finns det inom kulturteorin en allmän uppfattning om att det råder en inre 

motsättning mellan konsten och ekonomin. Pierre Bourdieu tar upp detta i sina teorier om det 

sociala rummet med dess olika fält samt i teorierna om ekonomiskt och kulturellt kapital. 

Enligt Bourdieu bygger konsten på ett förnekande av ekonomin. Han menar att kulturen styrs 

av andra lagar än den inom företagsvärlden (Bourdieu 1993 s.155ff). Från ekonomins håll 

sammanfattar Philip Kotler marknadsföringens grundkoncept med att ”Meeting needs 

profitably” (Kotler & Keller 2003 s.5). Detta visar på de skilda synsätt som råder inom de 

olika fälten.  

 För att försöka hitta ytterligare en infallsvinkel har författarna använt sig av 

Elisabeth Lindfors teorier om marknadsföring specifikt i konstföretag (Lindfors 2005). Hon 

menar att varumärken och konstprojekt ska mötas på olika plan, men understryker vikten av 

att satsa på marknadsföring och publikarbete. Något hon tror kommer att vara avgörande för 

konstföretagens framtid (Lindfors 2005: passim). 

  

1.3 Problemdiskussion 

Författarna ser att det inom många kulturyttringar finns en tradition av att arbeta utifrån lusten 

att förmedla en känsla. Man arbetar i en kreativ process och det primära målet är att ständigt 

utveckla det konstnärliga fritt från yttre påverkan. Motsatsförhållandet visar sig tydligt när 

man jämför med näringslivets kreativa processer där skapandet av en produkt alltid utgår från 

kundens behov och marknadens efterfrågan. Det primära målet är alltid vinst.  

 

Förutom ovannämnda motsatsförhållande råder även en begreppsproblematik gällande 

benämningen av fenomenet sponsring/samarbete. Problemet att finansieras av näringslivet 

ligger främst hos kultursfären. 
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Mirja Särkiniemi (s) som 2004 var vikarierande ordförande i kulturnämnden i Stockholms 

Stadshus, säger ”Så länge sponsringen sker på kulturens villkor så är det bara positivt” 

(Olsson, Lotta 2004). 

Detta är något som författarna anser vara talande för inställningen till sponsring hos många 

kulturarbetare. Det finns ett stort behov och en vilja till att behålla den konstnärliga 

integriteten i verksamheten. 

 Finns det belägg för denna problematik hos kulturkonsumenterna? Anser de 

verkligen att det är så problematiskt som kulturarbetarna och kulturteoretikerna tror? 

 

Från näringslivets håll har författarna inte lyckats finna några tydliga ställningstaganden 

gentemot samarbeten med kultursfären. Huruvida det råder någon problematik eller ej var 

därför svårt att utröna. En bidragande faktor till att samarbeten mellan just näringslivet och 

kulturen inte förekommit mer frekvent kan vara att kultursponsring än så länge inte har varit 

avdragsgill för företagen.  

 

I viss mån verkar det som att det till synes dikotomiska förhållandet (två från varandra helt 

skilda poler) mellan kultur och näringsliv börjar luckras upp, dock främst i fråga om 

språkbruket (Stenström 2000, s 233). Det Emma Stenström menar med detta är att konsten 

inte längre enbart beskrivs i romantiska termer och att företagen inte enbart skildras som 

rationella. Det kvarstår fortfarande en del problematik gällande samarbetet eller sponsringen 

mellan kultur och näringsliv. Stenström poängterar bland annat att skapandet av konst inte 

styrs av marknadens efterfrågan och att konsten är underordnad den konstnärliga visionen, 

även ekonomi och marknadsföring.  

 

1. 4 Problemformulering 
Problemet att finansieras av näringslivet ligger främst hos kultursfären då det finns ett stort 

behov och en vilja till att behålla den konstnärliga integriteten i verksamheten. 

Ska sponsringen/samarbetet mellan kultur och näringsliv få synas i kulturella verksamheter 

och i sådana fall i vilken utsträckning? 
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1.5 Syfte 
Syftet var att undersöka i vilken utsträckning sponsringen/samarbetet mellan Kulturhuset och 

Åhléns syns i barnbiblioteket ”Rum för barn” på Kulturhuset, samt att ta reda på inställningen 

till sponsringen/samarbetet hos besökarna. 

 
2. Metod 
2.1 Forskningsteori 
Författarna använde sig av en kvantitativ ansats i form av en enkät. Inställningen till 

fenomenet sponsring har undersökts hos respondenterna samt om det fanns ett samband med 

hur mycket respondenten nyttjar kulturlivet i stort. På grund av uppsatsens storlek och nivå 

har författarna valt att bortse från ett antal andra faktum, bland annat att samarbetet kan 

betraktas som reklam för barn. 

 

2.2 Forskningsansats 
Uppsatsen bygger på en deduktiv metod, det vill säga att författarna utgick från redan kända 

teorier som härleddes till konkreta sammanhang. Teorierna hämtades från Philip Kotler, 

Pierre Bourdieu och Elisabeth Lindfors.  

 

2.3 Angreppssätt 
Enkäten bestod uteslutande av nio prestrukturerade frågor, det vill säga frågor med på förhand 

givna svarsalternativ. Öppna frågor valdes helt bort då dessa är mer tidskrävande både att 

fylla i och att analysera. I det stora hela var ambitionen att hålla enkäten kort och koncis, då 

fenomenet som undersöktes tenderar att bli komplext och då kräver viss förförståelse, vilken 

man inte kan räkna med att respondenterna besitter.  

 Vissa frågor låg på intervall- och kvotnivå och andra på nominalnivå. Kvotnivå 

innebär att svarsalternativen kan rangordnas och det är lika stora mellanrum mellan värdena. 

Det finns även en absolut nollpunkt. Ett exempel på kvotnivå är frågan om ålder. Intervallnivå 

har ingen absolut nollpunkt, men påminner annars om kvotnivå. Frågorna som rymmer skalor 

räknas som intervallnivå. Nominalnivå betyder att variablerna är ömsesidigt uteslutande och 

inte kan rangordnas. (Johannessen & Tufte 2002 s.145f) 
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2.4 Urval 
Urvalet har skett icke-slumpmässigt och går därför inte att generalisera. Att undersökningen 

gjordes under endast en dag skulle kunna vara ytterligare en bidragande faktor till att 

resultatet inte var generaliserbart och därmed inte representativt för hela Sveriges befolkning. 

Vidare gjordes det ett bekvämlighetsurval. Detta eftersom författarna enbart frågade 

besökarna i ”Rum för barn” om vad de ansåg om fenomenet.  

 

2.5 Datainsamling 
I datainsamlingen har både primär och sekundär data använts. Den primära datan bestod av en 

enkätundersökning. Denna utfördes uteslutande dagtid den 27 december 2006 i ”Rum för 

barn” på Kulturhuset i Stockholm. Enkäterna lämnades enbart till besökarna på ”Rum för 

barn”. Någon undersökning hos Åhléns ledning gjordes inte då det dels rådde tidsbegränsning 

och för att uppsatsen syftade till att få kulturkonsumenternas syn på fenomenet. Vad gäller 

begreppsvaliditeten så anser författarna att denna var relativt hög då data väl representerade 

det fenomen som undersöktes. Reliabiliteten var lätt att bedöma då urvalet både var icke- 

slumpmässigt och byggt på ett bekvämlighetsurval, följaktligen blev reliabiliteten låg. Det 

finns en risk att resultatet skulle skifta vid en ny undersökning med tanke på urvalet. 

Reliabilitet är med andra ord undersökningens tillförlitlighet, alltså om den skulle ge samma 

resultat vid en ny mätning (Johannessen & Tufte 2002 s.265). 

 På grund av tidsbegränsning tillfrågades endast hundra stycken respondenter. 

För att minimera eventuella feltolkningar på enkäten har dels opponentgruppen fått ge sina 

synpunkter på enkätens utformande och dels gjordes en miniförstudie för att få fram de 

mest relevanta begreppen och formuleringarna. 

 

Den sekundära datan hämtades från Kulturhusets hemsida, Åhléns hemsida, DN på Internet 

och Emma Stenströms ”Konstiga företag”. 



Grupp 3 
Eron Oxing 

Matilda Cervin 810131 
Elin Jakobsson 820606 

Lena Norlén 640616 
Anna Sahlin 801103 

 

7 

3. Teori 
3.1 Inledning 
Teorierna som uppsatsen byggde på var Philip Kotlers och Kevin Lane Kellers teorier som 

behandlar grunderna inom marknadsföring. Dessa teoretiska utgångspunkter jämfördes sedan 

med Pierre Bourdieus teorier om det sociala rummet med dess fält och teorin om att kulturen 

styrs av ett förnekande av ekonomin. Dessa kompletterades med Elisabeth Lindfors teorier om 

marknadsföring inom kulturen som belyser problematiken i mötet mellan kultur och 

näringsliv. 

 

3.2 Kultursociologisk teori 
Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog med forskning som bygger på en 

komplex blandning från sociologi, fransk filosofi och strukturalistisk antropologi. Han har 

gjort sig känd för sina många teorier inom vitt skilda forskningsfält. Bland annat beskriver 

han motsatsförhållandet mellan kultur och ekonomi. 

 I Klassisk och modern Samhällsteori (2003) av Heine Andersen och Lars Bo 

Kaspersen beskrivs några av Bourdieus teorier. Boken inrymmer bland annat teorin om 

rummet av sociala positioner med både ekonomiskt och kulturellt kapital. Ekonomiskt kapital 

handlar om materiell rikedom. Kulturellt kapital handlar om symboliska tillgångar, som 

exempelvis titlar, legitimationer samt böcker, paradigm och metoder. Det kan även vara i 

förkroppsligad form, ett i kroppen införlivat sätt att göra saker och ting på, vilket gör det 

möjligt för aktörerna på fältet att spela det förväntade ”spelet”. Symboliskt kapital däremot är 

en kategori för sig. Det visar att den som har ett stort ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital 

dessutom har ett stort symboliskt kapital. Kan jämföras med uttrycket, ”framgång föder 

framgång”. 

 

”Det sociala rummet är strukturerat eller organiserat utifrån två differentieringsprinciper: (1) 

den totala mängd av kapital som aktörerna besitter, och (2) fördelningen mellan ekonomiskt 

kapital och kulturellt kapital.” (Andersen & Kaspersen, 2003 s.409) Denna modell om det 

sociala rummet bygger enligt Bourdieu på en relationell förståelse. Det vill säga att grupperna 

enbart existerar i förhållande till varandra och i kraft av sina inbördes likheter och olikheter. 

Modellen visar på vissa förutsägbara kontakter och avstånd mellan grupperna. Vad som är 

intressant är aktörerna och dess positioner i det sociala rummet och hur det visar 

sannolikheten för att de skall mötas, samarbeta och förenas. Denna sannolikhet blir  
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följaktligen mycket liten när det rör sig om aktörer från olikartade positioner, vilket i vårt fall 

rör sig om konstnärer/kulturarbetare kontra företagsledare. För att åskådliggöra Bourdieus 

teori visas nedan hans schema av rummet av sociala positioner. 

 

 
(Andersen & Kaspersen 2003 s. 408)  
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Ett annat begrepp som Bourdieu utvecklat är fält. Alla fält utgör ett socialt rum. Ett fält 

definieras som ett nätverk av objektiva relationer mellan positionerna inom detta, vilket i sin 

tur är relaterat till de kapitalformer som är aktiva på fältet. Olika typer av kapital är alltså 

representerade på de skilda fälten. Fälten handlar om olika spelregler och värderingar. ”Det 

konstnärliga fältet har enligt Bourdieu konstruerat sin grundläggande logik som en negation 

av det ekonomiska fältets logik. Ekonomisk framgång är inget prestigefyllt på det 

konstnärliga fältet.” (Andersen & Kaspersen, 2003 s.417) Den grundläggande logiken på det 

konstnärliga fältet är ”konst för konstens egen skull” (Andersen & Kaspersen, 2003 s.417). 

Enligt honom bekräftas denna regel både av konstutövarna själva och av kulturkonsumenterna 

från de dominerande klasserna i samhället.  

Varje fält har sina egna specifika regler om vad som är rätt och fel, normalt eller onormalt. 

”Det mest osynliga är som regel det mest ’självklara’ – det som betraktas som så naturligt att 

det inte ens behöver diskuteras.” (Andersen & Kaspersen, 2003 s.418) Detta gör att det inte är 

helt oproblematiskt att delta på fältet i och med att det kräver fördjupad kunskap och 

förståelse. 

 

I boken Kultursociologiska texter (1993) skriver Bourdieu att konsten styrs av ett förnekande 

av ekonomin, att det rör sig om en handel av ting som det inte handlas med (Bourdieu, 1993 

s.155f). Konstvärlden styrs av en vägran att acceptera det kommersiella, en kollektiv 

förnekelse av ekonomiska intressen och vinster. Bourdieu säger att förnekandet av ekonomin 

egentligen inte handlar om ett förnekande utan medvetna strategier för att införskaffa sig 

symboliskt kapital som går ut på att göra sig ett erkänt namn (Bourdieu, 1993 s.156). 

Bourdieu menar alltså att konstvärlden styrs av andra lagar än företagsvärlden, att reklam till 

exempel inte fungerar inom konstvärlden eftersom man då förlorar det symboliska värdet. 

Konstvärlden styrs av en magi och tro samt ett ackumulerande av det symboliska kapitalet, 

som förutsätter ett kulturellt och ekonomiskt kapital (Bourdieu, 1993s.157f). 
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3.3 Marknadsföringens grunder 

Philip Kotler är en världsledande amerikansk författare inom ämnet marknadsföring. Han har 

gjort sig känd för sina många vetenskapliga artiklar samt varit konsult till många stora företag. 

 

I sin och Kevin Lane Kellers bok Marketing Management 12e definierar Kotler grunden i 

marknadsföring. Han menar att marknadsföring främst handlar om att identifiera och 

tillmötesgå mänskliga och sociala behov. En av de kortaste definitionerna av marknadsföring 

är ”Meeting needs profitably” (Kotler & Keller 2003 s. 5) som kan översättas som ”möten 

måste ge resultat” eller ”möten måste leda till beslut”. Som företag ser man ett behov och 

utvecklar sin affärsstrategi efter det. Kotler tar IKEA som exempel, vilka gjorde sig 

framgångsrika efter att man identifierat ett behov av billiga möbler av bra kvalitet. 

 

Kotler talar om begrepp som exchange, transaction och transfer (Kotler & Keller 2003 s.6f). 

Dessa är enligt honom kärnbegrepp inom marknadsföring. Exchange innebär enkelt uttryckt 

att man erhåller något, till exempel en produkt, genom att ge något i utbyte. I vårt fall är 

transfer det intressanta, detta begrepp beskriver ett utbyte (exchange) mellan två parter där 

den ena ger den andra något men inte får något konkret tillbaka, det genomförs alltså ingen 

transaktion (transaction). Till denna form av utbyte räknas bland annat gåvor och välgörenhet.  

För att klargöra vad ett utbyte (exchange) innebär radar Kotler upp fem kriterier (Kotler & 

Keller 2003 s.6f): 

 

1. Åtminstone två parter måste ingå. 

2. Varje part har något som kan vara av intresse för den andra parten. 

3. Varje part är kapabel att kommunicera och leverera. 

4. Varje part är fri att acceptera eller neka till utbytet. 

5. Varje part anser att det är viktigt eller önskvärt att köpslå med den andra parten. 

 

När parterna kommit överens om villkoren kan sedan en transaktion äga rum, eller som i vårt 

fall, en transfer. 

 

I kapitlet som heter Designing and managing integrated marketing communications (Kotler & 

Keller 2003 s.535 ff) talar Kotler om att marknadsföring behöver mer än en bra produkt och 

ett attraktivt pris. Som företag måste man också föra en dialog med framtida och nuvarande 
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aktieägare samt kommunicera med allmänheten. För de flesta företag är frågan inte om man 

ska kommunicera eller ej utan snarare vad man ska säga, hur man säger det och till vem och 

hur ofta. Man måste vara väl medveten om hur företaget kommunicerar för att kunna 

kontrollera processen. 

 

Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö (2003), med svensk översättning av Richard 

Gustafsson, beskriver begreppet sponsring. Kotler menar att företag kan välja olika områden 

att sponsra, till exempel kan företagen sponsra samhällsnyttiga frågor såsom ”Nej till droger” 

eller liknande, man kan även sponsra idrottsevenemang eller som i vårt fall, kultur (Kotler 

2003 s.148). Genom att välja att sponsra saker som de flesta människor ser som viktiga menar 

Kotler att företagen kan bättra på sitt rykte, öka medvetenheten om varumärket, öka lojaliteten 

bland kunderna och därigenom sin omsättning samt att öka den positiva pressbevakningen 

(Kotler 2003 s.148). 

 

I samma avsnitt talar Kotler om sponsring som antingen en kostnad eller en investering. Om 

de satsade pengarna inte leder till ökad omsättning eller ökat värde för företaget betyder det 

att sponsringen räknas som kostnad. Om man vill att sponsringen skall vara en investering ska 

företaget vara noggrant i valet av område eller evenemang att sponsra (Kotler 2003 s.149). 

 Kotler påpekar att företag måste fastställa vilka mål som sponsringen skall 

komma att uppnå. Pengarna bör ha en positiv effekt på kännedom, profil eller kundlojalitet, 

vilket då kan leda till ökad omsättning. Det är dock svårt att uppskatta vilket värde de satsade 

sponsorpengarna får för företaget (Kotler 2003 s.149). 

 

3.4 Marknadsföring inom kulturen 

Elisabeth Lindfors anser att satsningen på marknadsföring och publikarbete kommer att vara 

avgörande för konstföretagens framtid. Lindfors menar i sin bok Marknadsföring i 

konstföretag (2005) att det knappast är rimligt att tro att stat och kommun kommer att fortsätta 

ge bidrag till konstinstitutioner om de inte utökar sin målgrupp (Lindfors 2005 s.30). Lindfors 

är författare och skribent och har tidigare varit marknadschef på Stockholms Stadsteater. 

 

Elisabeth Lindfors talar om att det ”i de flesta konstföretag pågår diskussionen om vem som 

ska synas först och bäst, antingen det gäller enskilda projekt eller mer eller mindre 

självständiga enheter.  



Grupp 3 
Eron Oxing 

Matilda Cervin 810131 
Elin Jakobsson 820606 

Lena Norlén 640616 
Anna Sahlin 801103 

 

12 

Varumärken och konstprojekt ska mötas på olika plan”(Lindfors 2005 s. 82). Vad Lindfors 

menar är att det i större konstföretag är viktigt att hålla samman de enskilda enheterna för att 

upprätthålla ett starkt varumärke. I detta finns det dock ofta stora motsättningar mellan 

konstnärerna (de enskilda enheterna) i företaget. 

 ”Det finns stora vinster med att hålla samman de stora konstföretagen, att 

samordna information och PR, visa ett större utbud och ge större valfrihet.” (Lindfors 2005 s. 

82) 

 

Det finns en paradox när man talar om publikarbete inom kulturen. Å ena sidan är det för 

kulturen viktigt att bevara den redan befintliga publiken och nå den typiska 

kulturkonsumenten. Den typiska kulturkonsumenten enligt Lindfors är en högutbildad kvinna 

i övre medelåldern från storstadsregionen. Anledningen till att man vill bevara den redan 

befintliga publiken beskriver Lindfors som att: 
 

I konstföretagen finns en oro för manipulation, att locka människor till konstprojekt på felaktiga  
grunder. /---/ Utsättas för risken att missförstås och att bedömas av människor som inte har tillräckligt 
med kunskap eller att mötas av fördomar och dumhet (Lindfors 2005 s.32) 

 

Å andra sidan vill man skapa nya kontakter och nå nya målgrupper. Det Lindfors anser vara 

viktigt i sökandet efter nya målgrupper är att skapa atmosfär och trivsel runt projekten. Vad 

paradoxen i detta resonemang består av är att kulturkonsumenten idag är som den var för 40 

år sedan (Lindfors 2005 s. 111). Detta trots att det inom kultursektorn enligt Lindfors gjort 

upprepade försök till att hitta en ny publik. Lindfors tycker att de svenska biblioteken är ett 

utmärkt exempel på demokratiska rum med tidigare nämnda trivselatmosfär. ”Ett vardagsrum 

som inte stöter ovana besökare. Det är unikt och märkvärdigt” (Lindfors 2005 s. 110). 

    

3.5 Teoretisk referensram 
Bourdieus teorier användes för att förklara den tradition som råder inom många 

kulturinstitutioner, strävan efter en konstens autonomi fri från marknadens krafter. Bourdieus 

grundtanke är att konsten bygger på ett förnekande av ekonomi och att det rör sig om en 

handel av ting som det inte handlas med. Han menar vidare att kulturen styrs av andra lagar 

än dem inom företagsvärlden. Reklam menar Bourdieu inte fungerar inom konstvärlden 

eftersom man då förlorar det symboliska värdet. I analysen har denna teori fungerat som 

utgångspunkt för att se huruvida förnekandet av ekonomin fortfarande existerar inom kulturen 

och i vilken utsträckning reklam ska synas. 
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Kotlers teorier användes för att belysa marknadsföringens grundtankar och synen på 

sponsring/samarbete. Nyckelbegrepp som används är transfer vilket beskriver 

utbytesprocessen i ett samarbete och ”meeting needs profitably”. Dessa har använts för att 

spegla eventuella skillnader mellan samarbeten inom näringslivet och samarbeten mellan 

kultur och näringsliv. 

 För att belysa skillnaderna mellan marknadsföringens grundtankar och 

marknadsföringens tillvägagångssätt inom kulturen har Lindfors teorier använts. Hon menar 

att varumärken och konstprojekt ska mötas på olika plan men understryker vikten av att satsa 

på marknadsföring och publikarbete. Något hon tror kommer att vara avgörande för 

konstföretagens framtid. Lindfors teorier har även använts för att belysa den typiske 

kulturkonsumenten.  

 Den beroende variabeln är vad respondenterna tycker om att Åhléns sponsrat 

”Rum för barn”. De oberoende variablerna är de övriga frågorna i undersökningen. 

 

4. Empiri  
4.1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras den sammanställda datan från enkäterna som delades ut på ”Rum 

för barn” den 27 december 2006. 

Den insamlade datan kodades först för att underlätta sammanställningen. Efter det överfördes 

datan till Excel och presenterades i stapeldiagram.  

 

Med hjälp av Excel-verktyget ”Analyse-It” utfördes vissa uträkningar såsom Pearsons r. Detta 

för att påvisa om det förelåg något samband mellan utvalda variabler. 

 Ytterligare beräkningar som genomfördes var bortfallsanalys. Detta gjordes för 

att beräkna skillnaden mellan bruttourvalet och nettourvalet. Uträkningar av medelvärden 

utfördes också. 
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4.2 Undersökning 
Här nedan redovisas de diagram som ställts samman. Bruttourvalet var 100 stycken 

respondenter.  

 

Fråga 1: Ålder
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  Av diagrammet framgår att majoriteten av respondenterna var mellan  

  31-40 år. Det vill säga 54 stycken. 

 

Fråga 2: Kön
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  Fördelningen mellan män och kvinnor blev relativt jämn trots det icke-slumpmässiga 

  urvalet. 53 stycken kvinnor och 39 stycken män.  

  Ett visst bortfall förekom (8 st), detta diskuterades vidare i bortfallsanalysen. 
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Fråga 3: Har du högre utbildning än gymnasieskola?

77
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  77 stycken av respondenterna hade högre utbildning än gymnasieskola. 

  18 stycken hade inte det. Ett visst bortfall förekom (5 st), detta diskuterades  

  vidare i bortfallsanalysen. 

 

Fråga 5: I vilken utsträckning tar du i övrigt del 
av kulturutbudet i Stockholm?
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  8 stycken av respondenterna tog del av kulturutbudet i Stockholm minst  

  en gång i veckan. 

  40 stycken minst en gång i månaden. 

  42 stycken några gånger per år. 

  9 stycken mer sällan. 

  Ett visst bortfall förekom (1 st). 
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Fråga 6: Vad tycker du om "Rum för barn"?
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Skala där 1 är mycket dåligt och 5 är 
mycket bra  

  Medelvärde: 4,36 

  Detta visar på en positiv inställning till ”Rum för barn”.   

  Ett visst bortfall förekom (1 st). 

 

Fråga 7: Syns det att Åhléns sponsrat 
"Rum för barn"?
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90 stycken såg inte att Åhléns sponsrat ”Rum för barn”. Endast 9 stycken hade    

uppmärksammat sponsringen. Ett visst bortfall förekom (1 st). 
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Fråga 8: Vad tycker du om att Åhléns har sponsrat 
denna verksamhet?
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Skala där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket 
bra  

  Medelvärde: 4,25 

  Detta visar på en positiv inställning hos respondenterna till att Åhléns  

  sponsrat ”Rum för barn”. 

  Ett visst bortfall förekom (4 st), detta diskuteras vidare i bortfallsanalysen. 

 

Fråga 9: Hur fick du information om "Rum för 
barn"?
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65 stycken har fått information genom vänner och bekanta.  

12 stycken genom tidningar/radio/tv. 11 stycken genom Internet. 0 stycken genom Åhléns   

och 25 stycken genom andra källor än de redan angivna. Vissa av respondenterna fyllde i 

flera svarsalternativ, därav det totala antalet 113 svar. 
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5. Analys 
Utbytet mellan Åhléns och Kulturhuset kan beskrivas i termer av Kotlers begrepp transfer, 

vilket han beskriver som ett utbyte mellan två parter där den ena ger den andra något utan att 

få något konkret tillbaka. Denna transfer kan innebära, som i det här fallet, att ett företag 

sponsrar en kulturinstitution. Enligt Kotler kan företagen genom detta bättra sitt rykte, öka 

medvetenheten om varumärket bland kunderna samt att öka den positiva pressbevakningen. 

Frågan är hur Åhléns ska kunna uppnå dessa mål när man från företagets håll medvetet valt 

att tona ner samarbetet. Detta märkte författarna tydligt då det var svårt att finna information 

om Åhléns medverkan i projektet. Det enda sätt Åhléns valt att visa sitt varumärke på, var på 

en informationstavla i entrén till biblioteket. Enligt empirin har majoriteten (90 st.) av 

respondenterna inte sett att Åhléns sponsrat ”Rum för barn”. Ingen säger sig heller ha fått 

information om ”Rum för barn” genom Åhléns.  

 Kotlers definition av grunderna i marknadsföring ”Meeting needs profitably”, 

kan användas för att ifrågasätta Åhléns val av profilering. Om alla möten, för att vara lyckade 

marknadsföringsmässigt sett, måste leda till någon form av resultat, varför vill man då inte 

synas för konsumenterna?  

 I enkäten framgick att 12 stycken fick sin information från tidningar/radio/tv. 

Enligt Kotlers syn på vad som bör vara effekterna av ett lyckat sponsringssamarbete, 

exempelvis positiv mediabevakning, bör detta från Åhléns håll ses som mindre lyckat. 

 

Åhléns VD Bjarne Mumm menar att en tanke med samarbetet var att Åhléns ville skapa ett 

nytt forum att möta kunderna i och därigenom förstå deras behov bättre. Utan att gå djupare in 

på Åhléns mål med samarbetet, är det svårt att avgöra på vilket sätt detta skall uppnås.  

 Kotler påpekar att det är viktigt att fastställa mål för sponsringen, samtidigt som 

det är svårt att uppskatta värdet av denna. Han menar också att sponsringen antingen måste 

ses som en kostnad eller en investering. Om de satsade pengarna inte leder till ökad 

omsättning eller ökat värde för företaget betyder det att sponsringen räknas som kostnad. 

Huruvida omsättningen för Åhléns ökat på grund av att man sponsrat är väldigt svårt att 

fastställa. Detta därför att företaget omsätter så pass mycket pengar varje år och en ökning av 

den skulle vara svår att direkt sammankoppla med satsningen på ”Rum för barn”. Det är med 

andra ord inte lätt att betrakta sponsringen från Åhléns håll som något annat än en kostnad för 

företaget, dock verkar det som om det från ledningens håll finns en antydan om att det är en 

investering. Detta eftersom Åhléns VD Bjarne Mumm uttrycker att samarbetet kan betraktas  
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ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Det finns även ett uttalat mål om att öka närkontakten 

med kunderna samt möjlighet att få ett nytt forum att möta kunderna i för att lära av dem och 

förstå deras behov bättre.  

 

De tre första frågorna om ålder, kön och utbildning har bland annat använts för att kartlägga 

den typiske kulturkonsumenten, i detta fall på ”Rum för barn”. Elisabeth Lindfors definierar 

den typiske kulturkonsumenten som en välutbildad kvinna i övre medelåldern, 45 – 64 år, från 

storstadsregionen. De flesta av våra respondenter var medelålders, 31-40 år. Alltså en aning 

yngre än den typiske kulturkonsumenten enligt Lindfors. Dock ska detta sättas i relation till 

att ”Rum för barn” är ett barnbibliotek och våra respondenter till största del var föräldrar till 

små barn, därav kan dominansen av åldern 31-40 år förklaras. Majoriteten hade även en högre 

utbildning än gymnasieskola vilket är det enda som stärker bilden av den typiska 

kulturkonsumenten. Med andra ord skulle man kanske våga påstå att Kulturhusets ”Rum för 

barn” lyckas med det som många gånger verkar omöjligt, att locka nya målgrupper, vilket 

Lindfors anser vara nödvändigt för kulturens överlevnad. 

 Utbildningsnivån är också något som Bourdieu tar upp i sin teori om det 

kulturella kapitalet. Det handlar om symboliska tillgångar, till exempel titlar och 

legitimationer. Det sociala rummet är organiserat utifrån den mängd kapital som aktörerna 

besitter. Varje socialt rum utgör även ett fält och fälten bygger på olika spelregler och 

värderingar. De som innehar det kulturella kapitalet har vissa förutbestämda spelregler, man 

vet hur man ska uppföra sig i de kulturella salongerna. Bourdieu kopplar hög utbildning med 

stor kulturkonsumtion. I vår undersökning kan man se att det finns ett visst samband 

(Pearsons r 0,43) mellan utbildning och i vilken grad man konsumerar kultur.  

 

En beräkning av korrelationen gjordes även mellan fråga fem om kulturkonsumtion och fråga 

åtta om inställningen till sponsringen från Åhléns på ”Rum för barn”, för att ställa det mot 

Bourdieus teori om att konstvärlden styrs av en vägran att acceptera det kommersiella. Det 

fanns dock inget samband (Pearsons r 0,09) mellan våra respondenters kulturkonsumtion och 

deras inställning till sponsringen. 
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Då Bourdieu talar om konstvärlden och dess förnekelse av kommersialismen går det inte att 

utesluta att han endast syftar till utövarna och inte till konsumenterna. Teorin skulle kunna 

ifrågasättas av både Kotlers och Lindfors resonemang då de båda poängterar dels vikten av att 

nå ut till ny publik och dels vikten av att kommunicera med allmänheten. Frågan är då vilkas 

ord som väger tyngst? Är det Bourdieus konstutövare eller Kotlers och till viss del Lindfors 

konsumenter? Lindfors motsäger sig teorin då hon uttrycker en oro för att locka till sig fel 

publik till kulturen just för rädslan som finns att missförstås och bedömas av fel människor. 

Detta visar på den ambivalens som råder inom kulturen. Dels vill man nå ut till nya 

målgrupper och hitta nya finansieringsformer men samtidigt bär man på denna rädsla. Vad 

Lindfors ser är ett nödvändigt närmande från kulturens håll till Kotlers resonemang om att 

man måste identifiera och tillmötesgå mänskliga och sociala behov för att överleva. Än en 

gång blir det uppenbart att problematiken främst verkar ligga hos konstutövarna och inte hos 

konsumenterna. Vilket också korrelationen visar på. 

 

Som nämndes ovan svarade 90 stycken av respondenterna på fråga sju att de inte hade sett att 

Åhléns sponsrat ”Rum för barn”. Författarna ställde detta faktum i relation till fråga åtta om 

vad respondenterna tyckte om att Åhléns sponsrat verksamheten. Av svaren kan man dra 

slutsatsen att det var svårt att uttrycka en åsikt i frågan. Dock har de flesta av respondenterna 

svarat och merparten var positiva. Det visar att det självklart går att ha en allmän uppfattning 

om fenomenet. I det här fallet ville författarna undersöka vad uppfattningen var i det specifika 

fallet. Författarna frågar sig om anledningen till att de flesta var positiva är beroende av att de 

inte sett Åhléns närvaro. 

På grund av detta valde författarna att titta närmare på vad de nio personer som 

svarat att sponsringen syntes på Kulturhusets ”Rum för barn” ansåg om sponsringen. Fem 

personer tyckte att det var mycket bra att Åhléns sponsrat ”Rum för barn”, tre personer tyckte 

att det var bra och en person tyckte att det var dåligt. Medelvärdet av dessa nio personer blev 

4,33 jämfört med 4,25 för samtliga respondenter. Det här visar att synligheten inte påverkat 

dessa respondenters inställning till fenomenet. Som nämnts ovan menar Bourdieu att 

konstvärlden styrs av en vägran att acceptera det kommersiella och författarna återkommer till 

frågan om Bourdieu endast syftar på konstutövarna, inte konsumenterna, då undersökningen 

så tydligt visar att konsumenterna inte ställer sig negativa till sponsring, i alla fall inte i detta 

specifika fall 
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6. Resultat 
Syftet med uppsatsen var att undersöka i vilken utsträckning sponsringen/samarbetet mellan 

Kulturhuset och Åhléns var synligt på barnbiblioteket ”Rum för barn” samt inställningen till 

fenomenet hos besökarna. 

 

• Undersökningen visade att hela 90 stycken inte sett att Åhléns sponsrat ”Rum för barn”. 

• Inställningen till sponsringen var överlag positivt med ett medelvärde på 4,25 av  

maximalt 5. 

 

Nedan följer en kort sammanfattning av analysen.  

• Fenomenet sponsring kan beskrivas med hjälp av begreppet transfer som Philip Kotler  

tar upp. Detta har använts för att försöka analysera Åhléns och även Kulturhusets avsikt med 

sponsringen/samarbetet. 

• Den nedtonade profileringen av Åhléns i ”Rum för barn” gör att författarna ifrågasatt 

Åhléns motiv till samarbetet utifrån Kotlers teori. 

• I analysen framkommer att Åhléns strategi inte följer det, enligt Kotler grundläggande  

antagandet, ”Meeting needs profitably”. 

• Elisabeth Lindfors bild av den typiska kulturkonsumenten stämde inte överens med våra 

respondenters svar. Även synen på sökandet efter nya målgrupper visade på den ambivalens 

som råder inom kultursfären. 

• Det förekom inte heller något samband mellan kulturkonsumtion och inställning till 

sponsring vilket ytterligare tydliggjorde att problematiken med samarbeten mellan kulturen 

och näringslivet främst verkar ligga hos konstutövarna. Som även Bourdieus teorier antyder. 

• Undersökningen visade dock på ett visst samband mellan utbildning och kulturkonsumtion. 

Vilket överensstämmer med Pierre Bourdieus teorier om det kulturella kapitalet. 
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7. Slutsats 

Frågeställningen var huruvida sponsring/samarbete mellan kultur och näringsliv ska få synas i 

kulturella verksamheter och i sådana fall i vilken utsträckning? 

 

Utifrån empirin i detta specifika fall drogs slutsatsen att den negativa inställningen till det 

kommersiella inom konsten, som är grunden i bland andra Pierre Bourdieus 

kultursociologiska teorier, inte verkar återfinnas bland kulturkonsumenterna på ”Rum för 

barn”. Skepticismen till ekonomins intrång i kulturen verkar snarare ligga hos konstutövarna 

själva. Att reklamen inte fungerar inom konstvärlden, som Bourdieu menar, kan ifrågasättas 

utifrån det specifika fallet. Den problematik han tar upp är svår att återfinna bland 

respondenterna i undersökningen. 

 

Det väntade paradigmskiftet, med kulturens allt hårdare krav på egen finansiering, kräver för 

kulturens del en förnyad syn på mötet med näringslivet. Rädslan för att förlora den 

konstnärliga integriteten genom att verka på den fria marknaden kan inte längre stå i vägen för 

samarbeten med näringslivet. Detta eftersom att sponsring/samarbeten i framtiden kommer att 

vara nödvändiga då staten troligtvis inte längre kommer att fortsätta vara kulturens 

huvudfinansiär. Om kulturen ändå inte accepterar marknadens villkor kommer den 

konstnärliga integriteten i vilket fall vara svår att bibehålla.  

 

Undersökningen visade på att det var väldigt få som sett sponsringen/samarbetet med Åhléns i 

”Rum för barn”. Påverkade detta respondenternas positiva attityd? Hur länge kommer 

företagen att acceptera att de inte får inta en helt synlig plats i kulturens rum? Om reklamen 

synliggörs på ett annat sätt, kommer det då i framtiden att förändra inställningen hos 

kulturkonsumenterna? Dessa frågor är intressanta för vidare forskning inom området. 
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8. Kritisk granskning  
8.1 Övergripande kritik 

Under uppsatsens gång har en återkommande problematik varit objektiviteten till kulturen och 

dess syn på ekonomin. Detta då samtliga författare studerar programmet Konst, kultur och 

ekonomi och har en tydlig koppling till kulturen. Detta har bidragit till att det ibland funnits 

svårigheter att lägga åt sidan olika förutfattade meningar om samarbeten mellan kultur och 

näringsliv. Vidare har detta bidragit till att det ibland förekommit en begreppsproblematik, 

främst gällande termer hämtade från kulturens håll, som för författarna ansetts vara självklara 

och därför ej förklarats på bästa sätt för den oinsatte läsaren.  

 

Ett tydligare formulerat mål med uppsatsen hade underlättat utformningen av enkäten. Vid 

analysen framkom att det hade varit intressant med ytterligare information. Exempelvis hade 

det varit relevant att veta om respondenterna besökte ”Rum för Barn” för första gången. 

Andra frågor kunde ha sållats bort, såsom hur respondenterna brukar nyttja Kulturhusets 

övriga utbud. På frågan vad besökarna tyckte om att Åhléns sponsrat ”Rum för barn” kunde 

med fördel ett ”vet ej”-alternativ lagts till. 

 

Tillförlitligheten hos den sekundära datan kan alltid ifrågasättas då Internet är av föränderlig 

natur. 

 

8.2 Bortfallsanalys 
I undersökningen förekom ett visst internt bortfall. Det största bortfallet förekom på fråga två 

som gällde kön, det var åtta stycken som inte svarat på frågan. Detta kan bero på att frågan 

var placerad till höger om första frågan och resterande frågor var placerade i vänsterkant. 

Frågan kan då ha varit svår att uppmärksamma. 

 

På fråga tre som gällde utbildning blev det ett bortfall på fem personer. En möjlig förklaring 

kan vara att respondenterna helt enkelt valt att inte svara på denna, ganska personliga, fråga. 

 

Fråga åtta hade ett bortfall på fyra personer. Denna fråga handlade om vad man ansåg om 

sponsringen. Att respondenterna inte svarat kan bero på att de inte ansåg sig veta tillräckligt 

mycket om det specifika fallet för att uttala sig i frågan. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Enkät 
 
Enkätundersökning inför B-uppsats i Företagsekonomi på Södertörns Högskola. 

(Undersökningen genomförs av författarna till B-uppsatsen) 

 

Ålder:  <25  26-30  31-40  40<                       Kön: man  kvinna 

Har du högre utbildning än gymnasieskola? ja  nej 

 

Brukar du utnyttja Kulturhusets övriga utbud? ja  nej       Om ja, vilka? 

café/restauranger  Läsesalongen  Stadsteatern  utställningar debatter/seminarier  

annat 

 

I vilken utsträckning tar du i övrigt del av kulturutbudet i Stockholm? 

minst en gång i veckan  minst en gång i månaden   

några gånger per år   mer sällan 

 

Vad tycker du om ”Rum för Barn” på en skala där 1 är mycket dåligt och  

5 är mycket bra?      1                2                3                4                5 

   

Syns det att Åhléns har sponsrat ”Rum för barn”?  ja  nej 

 

Vad tycker du om att Åhléns har sponsrat denna verksamhet, på en skala där 1 är mycket 

dåligt och 5 är mycket bra? 

 1                2                3                4               5 

 

Hur fick du information om ”Rum för Barn”?  

vänner/bekanta  tidningar/radio/tv Internet   

genom Åhléns  annat   

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Diagram 
Fråga 4 och 4.1 analyserades inte i uppsatsen. Här presenteras resultatet från de frågorna.  

 

Fråga 4: Brukar du utnyttja Kulturhusets övriga 
utbud

0

20

40

60

80

100

Ja Nej

A
nt

al Serie1

 
 

Då fråga 4.1 inte ansågs ha någon större relevans för analysen sammanställdes den aldrig till 

diagram. Här nedan presenteras det kodade resultatet.  

0 betyder att man inte utnyttjade Kulturhusets utbud och 1 att man gjorde det. r betyder 

restaurang, u står för utställningar, s för Stadsteatern, l för läsesalongen, d för debatter och 

seminarier och a för annat. 

4.1.u 0 r+u r+s+u r+s 0 0 l+u+a r+s+u r+s+u s+u+a r+l+s+u r+s+u+a r+s r+u s l 0 a r r+u 

r+s+u r+l+u r+l+u+a 0 r+s+u+d s r+s r 0 r l r+l+u+a r+s+u r r+s+u r+u r+l+u r+l+u+a r+l+u 0 

r 0 0 r r+s+u r+l+s r+s+u+a 0 0 0 0 0 0 r+s+u r+a r r+s r+s s+u r 0 r+u 0 r+s r+s r+l+u r+u 0 

r+l+u r+s+u r+u r+s+u s r+s r s r r+s+u r r+s r+u s s+u r+s+u r+l+u r+l+u+d+a s+u r+u 0 r 0 0 

r+l+u r+s+u r 0 0 r r+s+u+d 
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Bilaga 3: Pearsons r 
 
Här har korrelationen för frågorna fem och åtta beräknats. 
 

r statistic 0,09 
95% CI -0,11to 0,29 
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Här har liknande uträkning gjorts och korrelationen mellan frågorna fem och tre visas här i 
kortform. 
 

r statistic 0,43 
95% CI 0,25to 0,58 

 
  


