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Sammandrag: Statliga nedskärningarna i bidrag för konst och ett bredare utbud av 

fritidsaktiviteter påverkar efterfrågan av teaterföreställningar. Teatern kan inte 

existera utan en samverkan mellan scenkonstnärerna och åskådarna, vilket leder till 

att publiken är teaterns största resurs. För att upprätthålla ekonomiska möjligheter, 

utan att påverka den konstnärliga integriteten, så måste teatern känna sin publik och 

deras orsaker för att gå på teater. 

Syftet med denna studie är att analysera vilka orsaker Teater Viirus publik har för att 

gå på teater. Avhandlingens bisyfte är att segmentera publiken på basen av de olika 

motiven för att gå på teater och jämföra de olika segmenten med varan.  

Den teoretiska referensramen består av tidigare undersökningar om motiv för att 

konsumera konst och teater. Undersökningen baserar sig främst på Ben Walmsleys 

fem motivkategorier för att gå på teater: Andliga motiv, Sensuella motiv, Emotionella 

motiv, Intellektuella motiv och Sociala motiv. 

För att besvara avhandlingens syfte utfördes en kvantitativ undersökning i form av en 

webbenkät. Data samlades in under våren 2014 och svaren av 148 respondenter 

användes i analysen. Även frågor om publikens demografiska bakgrund och 

konstkonsumtionsvanor inkluderades i enkäten. 

Resultaten bekräftade tidigare undersökningar. Emotionella motiv var det viktigaste 

motivet för att gå på teater och fyra segment kunde identifieras. Dessa kallades för 

Potentiella, Entusiaster, Underhållning och Teaterfolk. På basen av resultaten har 

praktiska implikationer för teatern utarbetats. 
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1 INLEDNING 

 
Är teater ett socialt forum där man kan förverkliga sig själv med likasinnade eller 

fungerar det som en form av eskapism för att göra vardagen intressantare? Kanske man 

helt enkelt vill känna stora känslor och bli omskakad av ett suggestivt liveuppträdande. 

Våra motiv för handling är onekligen komplexa, särskilt då det handlar om konsumtion 

av en konstupplevelse, som är både individuellt och subjektivt. Denna avhandling 

undersöker varför teaterpubliken på Teater Viirus i Helsingfors går på teater och 

strävar efter att skapa förståelse för de orsaker som publiken har till att konsumera 

teater. 

Teater kan inte existera utan en samverkan mellan scenkonstnärerna och åskådarna. 

Publiken är teaterns största resurs – ingen publik, ingen teater, vilket leder till att 

publikarbetet borde prioriteras högt inom branschen. Enda sedan grekiska 

amfiteatrarna byggdes har teatern varit en viktig del av det västerländska samhället. 

Teater har spelats med politiska, ekonomiska, kulturella motiv och inspirerat, roat, 

omtumlat publiken i århundraden. Framför allt har teatern varit ett ställe för 

människorna att träffas, umgås och njuta av scenkonst. 

Det ekonomiska värdet av organisationer som producerar scenkonst baserar sig inte 

endast på arbetsplatser, biljettintäkter och pausförsäljning. Organisationen som 

producerar scenkonst gör sin hemstad attraktivare för både skattebetalare och turister, 

som i sin tur hämtar inkomster till staden genom skatter och övrig konsumtion (Moses, 

2001). Det kan handla om middagar på restauranger efter föreställningen, övernattning 

på hotell och transporter till och från föreställningen. Städerna tävlar med varandra om 

konsumenterna på en nationell och internationell nivå och konst attraherar 

människorna till konsumtion och boende i respektive städer (Skot-Hansen, 2005). 

En stor del av teatrarnas budget baserar sig ofta på bidrag från fonder och statliga eller 

kommunala understöd, för att stöda kultur och göra den tillgänglig för allmänheten.  På 

senaste tiden har dock de statliga kulturbidragen i Europa minskat, (Klaic 2012; Stara 

2013) samtidigt som desto fler söker understöd och efterfrågan på de kulturella 

produkterna har stagnerat (Bouder-Pailler 1999:4). Balansen mellan de ekonomiska 

begränsningarna samt konstnärliga och kulturella målen är en av de främsta 

strategiska utmaningarna för kultursektorn idag. (Bouder-Pailler 1999:4) Enligt Skot-

Hansen (2005) koncentrerar sig konstnärerna på de kreativa och konstnärliga 
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individerna, kulturproducenterna på stadens och landets invånare och ekonomerna på 

konsumenternas behov. Alla beslutsfattare borde hitta en syntes där besluten stöder 

varandra och bristen av en syntes emellan dessa beslutsfattare kan vara en del orsak till 

att konstmarknaden anses vara mättad (Colbert, 2009). Då de olika beslutsfattarna inte 

förstår varandras perspektiv och konsumenternas (kreativa individens, medborgarens) 

behov inom konst, klarar de inte av att stöda konstorganisationerna och förbrukarna av 

konst. 

Enligt en utredning som Stara (2013) gjorde om det finlandssvenska teaterfältet är 

teaterchefer och scenkonstnärer bekymrade över nedskärningarna av de statliga 

bidragen (5 milj. per år för stadsandelsteatrar) samt försämringen i de utbildade 

scenkonstnärernas förutsättningar. De olika kulturformerna tävlar allt mer med 

filmbranschen, andra underhållningsbranscher och fritidsaktiviteter och måste därför 

anta en bredare definition av potentiella kunder på marknaden (Hume et al, 2006:312). 

Bland andra har Svenska teatern, som har nationalteater status, och Finlands 

Nationalteatern ställt in föreställningar pga. otillräckliga understöd (Ilkka, 2013). För 

att klara sig på den konstnärliga marknaden, där icke-kommersiell teater 

marginaliseras, vissa kunde även kalla det tävlan i underhållningsmarknaden, måste 

teatrar förnya sig och använda sig av sina styrkor för att nå ett större publikunderlag, 

istället för att t.ex. börja imitera de kommersiella teatrarna (Klaic, 2012). Även 

Lahtinen (1998:165) nämner spänningen mellan det underhållande/populära konsten 

och det seriösa/konstnärliga konsten. 

I Cuadrado et al (2000) undersökning om publikens mål för att gå på teater 

identifierades två utmanande grupper av teaterbesökare.  Grupperna kallades 

”nybörjarna” och ”de likgiltiga”. De likgiltiga var endast intresserade av kända 

skådespel, skådespelare och av kommersiell teater i form av musikaler eller komedier. 

Nybörjarna hade inte en riktning, men kunde bli en del av de likgiltiga om teatrarna 

inte klarade av att erbjuda tjänster och upplevelser som de var intresserade av. 

(Cuadrado & Molla, 2000) Men vad händer om de kommersiella teaterformerna inte 

passar ihop med teaterns varumärke och målsättningar? För att kunna planera 

kommunikationen och idka en meningsfull interaktion med konsumenterna måste 

tjänstegivaren ha en bättre förståelse för publikens behov och motiv för att gå på teater 

(Pincus, 2004; Walmsley B., 2011). 
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För att kunna skapa ekonomiska förutsättningar för fortsatt kvalitativ 

teaterverksamhet, utan att påverka avsevärt på den konstnärliga integriteten, behövs 

det studier om publikens förhållande till konsten och konstinstitutionerna. 

1.1 Problemområde 

Människors motivation och motiv har varit föremål för forskning i psykologi och inom 

marknadsföring med inriktning på konsumentbeteende i flera olika sammanhang 

sedan 60-talet. Paradigmen om motivation har ändrat under åren, men den centrala 

delen där motivation anses vara resultatet av otillfredsställda behov har varit 

bestående. (Pincus J, 2004:375)  

Enligt Fillis (2011) har det under de senaste åren gjorts mer forskning om vad som 

motiverar konstkonsumenter att konsumera olika former av konst. Även om 

konstformen teater kan tillämpa forskningen inom andra konstformer är forskningen 

om vad som driver teaterpublikens komplexa motiv för tillfället otillräcklig (Walmsley, 

2011:336). 

Redan 1918 gjorde tidningen New York Times en kort ostrukturerad undersökning om 

Astor teatern i New York och över 60 % svarade att orsaken till att de gick på en 

specifik föreställning på Astor var att någon av deras bekanta hade rekommenderat den 

(New York Times, 1918). Även om teaterkonsumenten har undersöks ett antal gånger 

sedan New York Times undersökning var det först 1999 som Bouder-Paillers (1999) 

gjorde ett förslag på en modell för att undersöka teaterpublikens orsaker för att gå på 

teater, så att teatrarna kunde förstå sina kunders behov bättre. Modellen baserar sig på 

tre huvudmål för teaterbesökare: social hedonism, intellektuell stimuli och 

känslomässiga upplevelser. På basis av denna modell kom Cuadrado et al. (2000) fram 

till fyra olika grupper av teaterbesökare: entusiasterna, nybörjarna, de likgiltiga och 

teaterfantasterna. Undersökningen efterlyste vidare forskning och verifiering av dessa 

grupper. Walmsley (2011) gjorde en mer omfattande kvalitativ undersökning om 

publikens motivation för att gå på teater och kom fram till fem olika typer av 

engagemang för konsumtion av teater, vilka han namngav: andlig, sensuell, 

känslomässig, intellektuell och social. Undersökningens olika typer av engagemang 

baserar sig på de olika drivarkrafter för motiv, som Walmsley härledde från sina 

studier. Enligt undersökningen är strävan efter emotionella upplevelser den största 

orsaken för att gå på teater, vilket motbevisade tidigare forskning om att eskapism vore 

en av de viktigaste orsakerna för att konsumera all form av konst. 
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Walmsley föreslår att dessa fem typer av motiv till att gå på teater borde undersökas 

vidare med en mer omfattande enkätundersökning (Walmsley, 2011) Följaktligen kan 

konstmarknaden dra nytta av att segmentera deras publik enligt vad de söker från en 

konstupplevelse, för att kunna skapa mer målinriktade strategier. (Petkus jr. 2002) 

År 1998 publicerade Kaj Lahtinen sitt licentiatarbete i bokform med namnet ”Vem 

tillhör teatern”. Den empiriska undersökningen diskuterade kort om publikens motiv 

för att gå på teater, men undersökningen koncentrerade sig främst på demografiska 

faktorer och publikens smakuppfattningar. Lahtinen rekommenderade att teatrarna 

skulle erbjuda ett mångsidigt och innovativt teaterutbud för olika publikgrupper och för 

att erbjuda rätt tjänster så måste teatern känna till publikens behov. (Lahtinen 1998) 

Både Bouder-Pailler (1999) och Stara (2013:92) (om det finlandssvenska 

publikunderlaget) efterlyser kvantitativa studier om teatrarnas publikunderlag.  

Därmed kan man dra konklusionen om att det finns en lucka i litteraturen om 

teaterpublikens motiv och segmentering av teaterpubliken på basis av vilka motiv de 

har för att gå på teater och att det borde forskas vidare i ämnet enligt kvantitativa 

forskningsmetoder. Då publiken för olika teatrar kan ha olika motiv för att gå på teater 

är det nödvändigt att undersöka en specifik teaters publik, i detta fall teater Viirus 

publik i Helsingfors. 

1.2 Arbetets syfte 

Avhandlingens syfte är att analysera vilka orsaker teaterpubliken har för att gå på 

teater. Det gör jag med att undersöka Teater Viirus publik och vilka motiv de har för att 

gå på teater. Den kvantitativa undersökningen baserar sig främst på Ben Walmsleys 

artikel ”Why people go to the theatre” från 2011. 

Som avhandlingens bisyfte undersöks även om publiken kan segmenteras i olika 

grupper på basen av vilka motiv de har för att gå på teater och vilka skillnaderna i de 

olika segmenten är. 

1.3 Arbetets avgränsningar 

Arbetet är begränsat till den publik som redan är motiverade att besöka Teater Viirus, 

då information om enkäten kommuniceras till Viirus existerande publik. Diskussionen 

om varför människor inte går på teater tangeras endast av diskussionen om varför de 

går på teater, men diskuteras inte desto utförligare. 
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Data är insamlat via en webbenkät och respondenterna fick själva bestämma om de 

ville vara med i undersökningen, vilket kan resultera till att respondenterna generellt 

sätt kan vara mer positivt inriktade till teater än personer som går på teater mer sällan. 

Då svaren samlades in via en webbenkät är det även omöjligt att säkert veta vem 

respondenterna är. Konsumentgrupper, som inte är vana med elektroniska enkäter, 

kan falla bort, då det inte erbjöds alternativet att fylla i enkäten i pappersformat. 

Jag har varit med i flera amatörteaterproduktioner sedan 2004 och går på teater minst 

en gång i månaden, men oftast 2-3 gånger i månaden. Även om jag inte har studerat 

teaterproduktion, har jag en stark uppfattning om vad arbetet innebär och min 

bakgrund i teatervärlden kan till viss mån påverka mina förutfattade meningar om 

teaterpubliken. 

Då antalet respondenter i undersökningen var 148 stycken, kan man inte dra några 

generaliseringar om hur de olika orsakerna för att gå på teater fördelas bland 

teaterpubliken. Arbetets strävar endast efter att bevisa att människor har olika orsaker 

för att gå på teater och skapa mer förståelse för vilka de olika motiven är och om det är 

möjligt att dela publiken i olika grupper på basen av deras motiv för att gå på teater. 

1.4 Definitioner 

Motiv 

I detta arbete använder jag ordet motiv för att förklara orsaker för varför människor gör 

någonting. Inom forskning om konsumentbeteende har även orden motivation, mål 

och värden använts som synonymer (Bouder-Pailler 1999, Slater, 2007) men motiv är 

enligt min mening det tydligaste. Då tidigare forskning presenteras används det ordet 

som artikelns eller bokens skribent har använt som synonym för ordet motiv, d.v.s. 

orden motivation, mål eller värde. 

Teaterpublik 

I det här arbetet definierar jag publik som någon som konsumerar någon form av konst 

och ordet teaterpublik för personer som går på teater. 

Konst 

Diskussionen om vad konst är kunde det skrivas flera magisteravhandlingar om, men i 

detta arbete definierar jag konst som någonting som tar plats i en kontext för konst, 
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som i en teater, galleri, museum, biograf, konsertsal och därmed anses inte t.ex. idrott 

eller andra fritidsaktiviteter som konst. 

Scenkonst 

I detta arbete definieras scenkonst som en konstform som tar plats på en scen, som 

t.ex. balett, teater eller opera.  

Segmentering 

I detta arbete syftar segmentering på indelningen av konsumenterna, i detta fall 

publiken, i olika grupper som baserar sig på deras motiv, behov eller andra egenskaper.  

1.5 Arbetets upplägg 

Avhandlingen består av fyra delar: den teoretiska bakgrunden för forskningen, metod-

diskussionen, presentationen av resultat i den empiriska delen och diskussionen om 

resultaten, inkluderande praktiska implikationer samt rekommendationer för vidare 

forskning. 

Då arbetets syfte är att undersöka teaterpublikens motiv börjar den teoretiska delen 

med att presentera tidigare forskning om motiv. 

Den teoretiska delen behandlar först motiv inom konsumentbeteende. Efter det 

diskuteras tidigare forskning om publikens motiv i kontexten av konst och teater.  I 

kapitlet presenteras Walmsleys artikel om teaterpublikens motiv för att gå på teater och 

hans indelning i de olika huvudgrupperna för motiv, som har varit avgörande för denna 

undersökning som baserar sig till stor del på Walmsleys artikel. Samtidigt presenteras 

den forskningen som har gjorts om den finska och finlandssvenska teaterpubliken. 

Sedan diskuterar jag det finlandssvenska teaterfältet för att bringa klarhet i dess nuläge 

och utmaningar. Sedan presenteras Pine & Gilmore teori om Upplevelseekonomi och 

varför den är viktig i planering av kulturutbud. Teoretiska kapitlet slutar med en 

diskussion om varför segmentering är så viktigt och hur konst- och teaterpubliken har 

segmenterats i tidigare undersökningar. 

Metodkapitlet presenterar valet av forskningsmetoden och argumenten för att använda 

det kvantitativa tillvägagångssättet i denna undersökning.  I kapitlet presenteras även 

enkätens upplägg och insamlingen av data. Då etiken i vad vi gör är personligen mycket 

viktig för mig, diskuteras vad som är viktigt i forskningsetik i slutet av kapitlet. 
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Efter metodkapitlet presenteras resultaten av undersökningen i kapitlet Viirus 

publikens motiv. Med hjälp av faktoranalys granskas de olika motiven och till sist utförs 

en klusteranalys för att segmentera publiken enligt deras motiv att gå på teater. 

I det avslutande kapitlet diskuteras resultaten, undersökningens avgränsningar samt 

praktiska implikationer och rekommendationer för vidare forskning. 

Då avhandlingen undersöker Teater Viirus publik, presenteras Teater Viirus i korthet i 

nästa del kapitel. 

1.6 Teater Viirus 

Teater Viirus r.f. grundades år 1987 av de från Helsingfors Teaterhögskola 

nyutexaminerade skådespelarna Johan Storgårds, Robert Enckell, Mats Långbacka och 

regissören Arn-Henrik Blomqvist. (Nåls 2007) Gruppen ville skapa nytänkande och 

samhälleligt engagerande teater, då de kände att den finlandssvenska teatern endast 

erbjöd traditionell institutionsteater. Namnet, Viirus, kommer från en ordlek som 

gruppen hittade på när de läste om virus, som är en smart liten organism, i 

Hufvudstadsbladet och kom fram till ordleken Vi-i-rus, vilket resulterade i det extra 

i:et. Gruppen började på det före detta kulturcentret Lepakko, men flyttade strax till 

Råholmens gamla reningsverk, som de renoverade till en teater år 1991. Helsingfors 

stad ändrade stadsplanen för Råholmens område år 2007 och Teater Viirus flyttade 

emellan olika teaterlokaler och Gasverkets lokaler i Södervik tills teatern flyttade år 

2010 till Teaterhörnans hus i Kronohagen och verkar där än idag. År 1992 var teatern 

en av de första som introducerade Stand-up komik i Finland, men klubben lades ner 

redan ett år senare, för att sedan återupplivas år 2002 av Stan Saanila. (Nåls 2007) År 

2014 utnämndes Teater Viirus till Årets teater. (YLE)  

År 2011 skedde ett generationsbyte och en ny grupp av teaterkonstnärer tog över 

verksamheten. Teater Viirus mål är idag att skapa högaktuell samhällsförankrad 

scenkonst som är provokativ och överraskande. Teatern prioriterar nyskrivna pjäser 

t.ex. på våren 2014 satt de upp en pjäs som baserar sig på den finlandssvenska 

författaren Kaj Korkea-Ahos roman ”Gräset är mörkare på andra sidan”. (viirus.fi) 

Teater Viirus hör till de icke-kommersiella statsandelsteatrarna som får lagstadgat 

verksamhetsunderstöd (Stara 2013) och teaterns budgeterade årsomsättning är 1,1 

miljoner euro. Uppskattningsvis ¼ av intäkterna kommer från lagstadgade understöd 

av Undervisnings- och Kulturministeriet (Viirus rf budget 2014, viirus.fi). Teatern har 



 

 

8 

11 stamanställda, varav fem är skådespelare och dessutom ett antal timanställda och 

frilansskådespelare. Teaterns kontorslokaler, scen och övningsutrymmen ligger på 

Sjötullsgatan i Teaterhörnan huset i Kronohagen, deras lager ligger i Vik och deras 

kansli och biljettförsäljning på Elisabetsgatan i Kronohagen.  

”De djärvaste och intressantaste idéerna är för svåra att förverkliga för 

det finns inte ett tillräckligt publikunderlag för icke-kommersiell teater. 

Det anses vara ”svår” konst och går inte att marknadsföra” 

 
 
Maria Lundström, konstnärlig ledare, Teater Viirus r.f (Stara, L., 2013) 
 
 
Viirus konstnärliga ledare, Maria Lundström, vill erbjuda Viirus publik alternativa 

föreställningar som tilltalar alla, men samtidigt väcker åsikter, känslor och tankar. För 

tillfället vill Teater Viirus arbeta med publikunderlaget och med att förbättra 

interaktionen och dialogen med deras publik. Samtidigt arbetar teatern med att bli mer 

tillgänglig för grupper med specialbehov, som t.ex. personer med nedsatt hörsel eller 

personer som är rullstolsbundna. Viirus har ett aktivt samarbete med gymnasier och 

ordnar diskussionstillfällen efter föreställningarna och på gymnasier i Nyland. Teaterns 

publik kan vara med i en grupp, ”Viirus Vänner”, där man som medlem bl.a. har 

möjlighet till rabatterade teaterbiljetter och medlemsbrev per e-post. Initiativet är ett 

sätt för teatern att närma sig sin publik och kunna bygga upp sin verksamhet mer 

kundfokuserat. (Viirus.fi) 

Figur 1 VIIRUS logo 
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2 MOTIV FÖR KONSTKONSUMTION 

 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om varför människor idkar 

konstupplevelser och teater samt tidigare forskning om teaterpubliken. 

2.1 Publikens motiv inom konst 

Enligt Fillis (2011:11) är det rätt bekymrande att konst anses som en skild enhet ifrån 

affärsvärlden och han anser att marknadsföring kan fungera som en bro över denna 

barriär. Konstnärliga mål handlar om konstnärens och publikens estetiska tillväxt och 

affärsvärldens mål om vinst och tillväxt (Fillis 2011:12), men de kan ändå använda sig 

av samma marknadsföringsteorier för att uppnå sina mål. Både konst och affärsvärlden 

har samma grundförutsättningar i marknadsekonomin där de måste fokusera på sina 

kunders behov, för att tillfredsställa dem. Konsumtion av konstprodukter och tjänster 

(inkl. teater) är annorlunda än konsumtion av andra produkter, då konsumtionen av 

konst innefattar även hedonistiska, symboliska och estetiska dimensioner (Bourgeon-

Renault, 2000). Även Hirschman och Holbrook (1982) instämmer att all konsumtion 

av fritidsaktiviteter är annorlunda från konsumtion av produkter. De skriver att 

tidigare forskningar inte har beaktat hela upplevelseperspektivet och det symboliska 

värdet då de undersökt konsumtion av fritidsaktiviteter och konst (Hirschman och 

Holbrook, 1982). Konstens mål kan dock skilja sig från affärsvärldens mål, då konstens 

strävar efter konstnärlig vinning, emedan affärsvärlden strävar efter tillväxt och 

ekonomisk vinning.  

Även om motiv för konsumtion av konstupplevelser kan vara väldigt olika beroende på 

konstformen, kan tidigare forskning ge oss en inblick i vilka olika motiv det finns för 

konstkonsumtion i stora drag och sedan undersöka mer specifika motiv för att 

konsumera de olika konstformerna. 

Slater anser, att det är problematiskt, att man har forskat i ett decennium i orsakerna 

till varför människor gå på museer, men endast ur en personlig och socialt deskriptiv 

synvinkel. I stället för att studera psykologiska faktorer som värderingar, motiv och tro 

(Slater 2007:149). Som grund för sin undersökning använder Slater huvudsakligen 

resultaten från undersökningar av Falk och Dierking (1992). De kom fram till att det 

finns tre olika motiv för att besöka museum. Dessa var social rekreation, utbildning och 

eskapism. Museibesökare går på museum för att få nöje och för att ha det roligt i en 

bekväm miljö, lära sig någonting nytt, samtidigt som de ville överföra deras intressen 
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till sina barn. Den tredje orsaken, eskapism, för att gå på museum var att fly vardagen 

och att få slappna av och använda sin fantasi. (Slater 2007:151) Man måste komma ihåg 

att det finns multipla motiv som manifesteras på olika sätt och i olika sociala grupper, 

t.ex. eskapistiska motiv hade högre varians för personer som besökte museet för sig 

själva, än personer som kom i grupp (Slater 2007).  

Thynes (2001) forskning om museibesökarens värden stöder Slaters forskning om 

motiv, då Thynes kom fram till att tid med familjen var den största orsaken till att 

besöka museum. Thyne intervjuade 18 personer, varav flera var utländska turister, på 

Otago museum i Dunedin i Nya Zealand. Människor som delar samma värden har 

nödvändigtvis inte samma motiv, men undersökningen stöder betydelsen av 

interaktion med vänner och familj samt sociala relationer som ett motiv för att besöka 

museum.  

Slater kom fram till att eskapism var den största orsaken till att människor besöker 

museum (29,4 % variation), att lära sig någonting nytt var den näst vanligaste orsaken 

(21,8 %) och samverkan med familj och vänner kom som tredje orsak (20 %) (Slater 

2006:158). Resultatet var intressant för att tidigare forskning hade kommit fram till att 

lära sig någonting hade varit den största orsaken till att besöka museum (Slater 

2007:149). Slater anmärkte att då undersökningen gjordes i en stor stad, kan den 

stressiga miljön motivera människorna att söka eskapistiska upplevelser till en högre 

grad och att respondenterna även hade starka hedonistiska motiv och motiv för att lära 

sig (Slater 2007:159). 

Nicholson och Pearce (2001) undersökte motivation hos människor som besökte olika 

tillställningar (en countrymusikfestival, en fisketävling, en matfestival, en vinfestival 

och en flygplansvisning) och kom fram till att deltagarna främst besökte evenemangen 

p.g.a. ett specifikt intresse i evenemangets tema. (Nicholson & Pearce 2001:452) Den 

andra stora orsaken för att besöka evenemangen var att evenemangen gav besökarna 

möjligheten att vara sociala med likasinnade människor. Besökarna ville ha roligt och 

umgås med sina vänner och familj, men även träffa nya människor. Flera respondenter 

hävdade även att deras bekanta eller partner hade ”dragit med dem” till evenemanget. 

(Nicholson & Pearce 2001:452) Det tyder på att kulturhändelser är viktiga 

tillställningar för parförhållanden. 

Bouder-Pailler kom fram till att flera undersökningar hävdar att motivationen för 

konsumtion av kultur baseras sig på inre motiv. Själva tillfredställelsen av behovet sker 
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under tiden konsten konsumeras och är direkt relaterad till den. Enligt Bouder-Pailler 

är detta missledande:”…när någonting är konsumerat utav hedonistiska orsaker, 

borde de inre målen inte utesluta de yttre”. Yttre motiv betyder att tillfredställandet av 

behovet är skilt från själva händelsen, som endast är en etapp för att uppfylla behovet. 

Inre motiv igen är förknippade med händelsen, konsumtionen och upplevelsen och allt 

händer samtidigt. (Bouder-Pailler 1997:7) 

Som exempel var det flera i teaterpubliken, enligt Walmsleys (2011) undersökning, som 

ville gå ut och äta eller dricka ett glas vin i samband med teaterföreställningen. Det är 

en social händelse och ett yttre motiv för att gå på teater, då behovet tillfredsställs skilt 

från konsumtionen av konsten, men är ändå förknippad till den. 

I nästa kapitel diskuteras teaterpublikens motiv för att gå på teater. 

2.2 Teaterpublikens motiv 

För att förstå vad som driver publikens motiv för att gå på teater måste teatern ses som 

en helhetsupplevelse (Pine & Gilmore, 2008) med dess alla tekniska och funktionella 

delar som utgör en helhet. Den tekniska delen syftar på själva föreställningen eller 

showen och de funktionella på allting som är byggt omkring föreställningen (Hume, 

2007:141) – pausserveringen, biljettförsäljningen, programbladet, webbsidorna mm. 

Hume et al. (2007) hävdar att orsaken till att en stor del av scenkonstpubliken kommer 

tillbaka är de funktionella delarna av tjänsten, d.v.s. kvalitén på alla tjänster som utgör 

helheten. Värde-för-pengar och värde-för-tid är avgörande faktorer för tillfredställelse 

och är viktiga inför valet om att återkomma eller låta bli att återkomma. (Hume et al 

2007:143) Deras forskning baserar sig på tjänstemarknadsföringsparadigmen och för 

att förstå publikens motiv för att gå på teater behövs ett mer holistiskt perspektiv som 

mäter teatern som en helhetsupplevelse med dess funktionella, tekniska och 

konstnärliga mål.  

Hirschman och Holbrook (1982:96, egen övers.) skriver: ”Produkter som filmer, 

konserter, föreställningar och noveller kan framkalla komplexa fantasier och 

tillfredsställa djupgående och viktiga emotionella behov.” De fortsätter med att säga att 

konsumtionen av sådana produkter kräver mycket mer mental aktivitet av 

konsumenterna. (Hirschman & Holbrook 1982:96) Det stöder Walmsleys syn på att 

konsumentbeteende och motivation måste ses från ett holistiskt perspektiv för att man 

skall förstå hur konsumenterna av konst upplever helheten (Walmsley 2011).  
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Det är viktigt att komma ihåg att publikens motiv för att gå på teater, kan även vara 

olika beroende av vilken teater de brukar gå till. Publiken på en teater söker exempelvis 

kanske efter mer underhållning, emedan publiken på en annan teater kanske söker 

efter intellektuell stimulans. 

Enligt Walmsley (2011) och Bouder-Pailler (1999) gjordes den mest omfattande 

undersökningen om varför människor går på teater av Bergada & Nyeck. De kom fram 

till fyra olika drivkrafter som motiverar teaterpubliken att gå på teater: underhållning, 

intellektuell stimulans, en personligt berikande upplevelse och social hedonism. 

Underhållande eskapism ger teaterpubliken ett sätt att utan desto mer intellektuell 

prestation slappna av, få tankarna bort från vardagliga bekymmer och njuta av 

föreställningen som underhållning. Utbildande teater ger publiken kunskap i form av 

en kulturell upplevelse som samtidigt är underhållande. Intellektuellt berikande teater 

utvecklar det personliga intellektet med att utmana publiken. Teater erbjuder även en 

möjlighet till social samverkan med likasinnade människor. (Bergada & Nyeck, 1995) 

Bouder-Pailler (1999) gjorde en kvantitativ undersökning om den franska 

teaterpublikens orsaker för att gå på teater och kom fram till tre grupper varav ett var 

ett yttre motiv som hon kallade social hedonism. Motivet social hedonism innefattade 

socialt umgänge och interaktion emellan teaterbesökarna. Människor söker efter 

tillhörighet och särskilt inom teaterkonsumtion har referensgruppen en stark inverkan 

på individen (Bouder-Pailler 1999:8). Intressant att anmärka är att Bouder-Pailler 

hänvisar även till Bourdieus särskiljningslogik – individer tenderar att söka sig till 

praxis som är lite ovanför deras sociala status och då händelsen blir mer tillgänglig till 

”lägre” sociala grupper, flyttar gruppen sig till aktiviteter som tidigare inte varit 

tillgängliga. Med tanke på dyra biljetter och en sorts elitistisk prägel på vissa teatrar är 

Bourdieus särskiljningslogik viktigt att inkludera i den sociala hedonismen (Bouder-

Pailler, 1999). 

Bouder-Pailler identifierade även två inre motiv: intellektuellt berikande motiv och 

uppväckande av känslor. Teaterpubliken vill bli utmanade och lära sig utav 

upplevelsen. Det var även viktigt för dem att vara med om stora känsloupplevelser. 

Underhållning togs bort från hennes undersökningsresultat för att enligt Bouder-

Pailler är det en självklarhet att människor söker efter underhållning när de går på 

teater, oberoende av vilka andra motiv de har. (Bouder-Pailler 1999:11) De olika 

orsakerna för att gå på teater grundade sig på tidigare forskning och forskningens syfte 

var att verifiera existerande teorier om publikens motiv för att gå på teater. Det finns få 
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nyare undersökningar om teaterpublikens behov, och enligt Walmsley (2011) behövs 

det mer kunskap från teaterpublikens perspektiv om vad som driver dem att gå på 

teater. 

Walmsley (2011) hävdar att publikens komplexa motiv för att gå på teater inte än är 

förklarad. I sin kvalitativa undersökning, som denna avhandling använder som 

huvudsaklig referens, kom han fram till att de flesta söker emotionella upplevelser och 

emotionell verkan. Publiken ville bli emotionellt påverkade och beskrev lyckade 

föreställningar som autentiska och sanna (Walmsley 2011:343). 

Andra viktiga motivationsfaktorer var underhållande utbildning, d.v.s. teater som 

utbildar publiken på ett underhållande sätt. Publiken vill bli känsligt, intellektuellt och 

etiskt utmanade. Sedan först kom eskapism - publiken vill få annat att tänka och 

komma bort från sina vardagliga bekymmer genom att fly till en annan värld. 

(Walmsley 2011) 

Ben Walmlsey (2011) delade alla motiv i fem kategorier. I tabell 1 presenteras de olika 

motiven för att gå på teater. Walmsley har använt Morris Hargreaves McIntyres teorier 

som basis för sin egen tabell. Nedanför tabellen förklaras de olika kategorierna. 
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Tabell 1 Teaterpublikens motiv. Fritt översatt från Walmsley 2011 

 
Motiv för att gå på teater 
 

 
Kategori för motiv 

 
Känslan av att tillhöra till ett umgänge av intresse 
Ritual 
Eskapism & dras ifrån verkligheten 
Etiskt utmanas 
Reflektion 
Tillgång till kreativa människor & processer 
Estetisk njutning och utveckling 
Förmedla ett arv vidare till barnen/barnbarnen 
Kvalité jag-tid 
 

 
 
 
 
 
Andlig 

 
Kalla rysningar effekten 
Invärtes reaktion/respons 
Känna av kemin och spänningen/välbehaget 
 

 
 
Sensuell 

 
Empati 
Få en emotionell kick 
Bli berörd 
Dras in och bli engagerad 
Återgivning av verkligheten & personlig relevans 
Utforska i människorelationer 
Nostalgi 
Utforska eller fira kulturell identitet 
Historieberättelse 
 

 
 
 
 
 
Emotionell 

 
Utveckla världsuppfattning 
Bli intellektuellt utmanad 
Självförbättring 
Lära sig om historia och aktuella problem 
Stimulera andra intellektuellt 
 

 
 
 
Intellektuell 

 
Förstärkt socialt umgänge 
Kvalitétid med familjen och vännerna 
Vara delaktig i en här och nu-upplevelse 
Underhållning: En bra utekväll 
Middag och en show 
Bekväma sittplatser & goda siktlinjer 
God kundbetjäning & teaterfaciliteter 
 

 
 
 
Social 

 

Andliga motiv 

Andliga motiv handlar om ego-centrerade behov, där jaget står i fokus. Viktigaste 

motivet är eskapism, då en stor del av publiken sökte efter upplevelser som får dem att 

glömma bort vardagen och slappna av. De andliga motiven består även av bl.a. kvalité-

tid för en själv och att överföra sina värderingar till sina barn. (Walmsley 2011:345) Till 

kategorin hör även tillhörigheten, som även Bouder-Pailler (1999) diskuterade i sin 
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undersökning och kunde bra även höra till sociala motiv, men är kategoriserad som ett 

andligt motiv, då det handlar om självidentifiering.  

Sensuella motiv 

Vissa respondenter kände att de ville få en fysisk upplevelse när de gick på teater. De 

var ute efter starka sinnesförnimmelser och påverkade dem rent fysiskt. De ville känna 

av spänningen i hela kroppen och få kalla rysningar eller andra kroppsliga reaktioner 

som de kallade för inre spänning. Respondenterna berättade dock att fysiska 

förnimmelserna ofta kom som en reaktion från musik eller opera. (Walmsley 2011:346) 

Emotionella motiv 

Walmsley kom fram till att emotionella motiv var det största orsaken för publiken att 

gå på teater. En stor del berättade för honom att de ville känna stora känslor, både 

melankoliska och glada samt få en befrielse, som skakar om en känslomässigt. 

Respondenterna gillade oftast föreställningar som hade personlig relevans och 

handlade om känslor i vardagliga situationer som de varit med om. Sådana 

föreställningar kunde via god historieberättarförmåga och en känsla av återgivning av 

verkligheten, engagera publikens känslomässiga sida och ge dem en känslomässig kick. 

Flera respondenter tyckte att de bästa teaterupplevelserna hade varit både berörande, 

kraftfulla, intensiva och upprörande. (Walmsley 2011:343)  

Intellektuella motiv 

Den andra viktigaste orsaken för publiken att gå på teater var att de vill lära sig och de 

ville bli intellektuellt stimulerade på ett underhållande sätt (Walmsley kallade detta för 

edutainment på engelska). Respondenterna ville bli intellektuellt och konstnärligt 

utmanade då de gick på teater. De ville lära sig om samtida och historiska händelser 

och få nya aspekter på sin omgivning. Publiken ville även bredda på sin 

världsuppfattning. (Walmsley 2011:344) 

Sociala motiv 

Sociala motiven innehåller behovet att umgås med sin familj och vänner, men även att 

uppleva ett live-uppträdande (här och nu) i grupp. Även underhållningsvärdet och 

helhetsupplevelsen av bra kundbetjäning och en trevlig kväll hör till de sociala motiven. 

(Walmsley 2011:345) 
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2.3 Teatern i Finland 

Det här del kapitel handlar om den finlandssvenska och den finska teaterns 

förutsättningar. År 2013 gjordes en omfattande undersökning om det finlandssvenska 

teaterfältet, för att kartlägga konstformens förutsättningar i Finland. Undersökningen 

baserar sig på omfattande intervjuer med finlandssvenska teaterchefer, 

teaterproducenter och scenkonstnärer. (Stara 2013) Även om forskningen inte har 

kontrollerats och är därmed akademiskt ogiltigt, ger den en god inblick i 

finlandssvenska teaterns nuläge.  

I Finland finns det inga kommersiella teatrar, d.v.s. teatrar som är drivna i 

företagsform. Det finns fem finlandssvenska stadsandelsteatrar i Finland: Svenska 

teatern, Åbo Svenska teater, Unga teatern, Wasa teater och Teater Viirus. Som 

stadsandelsteater får teatrarna lagenligt understöd från staten. Förutom 

stadsandelsteatrarna finns det nio etablerade teatergrupper, teatrar som får 

verksamhetsunderstöd från statens scenkonstkommission. (Stara 2013:38) Dessutom 

finns det 34 fria grupper, även kallade för laglösa grupper som har föreställningar mer 

sporadiskt. (Stara 2013:44) Sammanlagt gav de svenskspråkiga professionella 

teatergrupperna ca 2500 föreställningar år 2011 (Stara 2013). 

De flesta etablerade gruppernas hemkommun är Helsingfors. Förutom att teater har en 

betydelse för samhället och möter människornas individuella behov för konstnärliga 

upplevelser fungerar teatrarna som arbetsplatser för scenkonstnärerna och den övriga 

teaterpersonalen. Trenden, som i flera andra branscher, har blivit att skådespelarna 

anställs som frilans och endast 30 % av FSS (Finlands Svenska Skådespelarförbund) 

var fastanställda år 2012 (jämfört med 62 % år 1972). (Stara 2013) Teaterpersonalens 

snabba omsättning kan leda till att kunskap om teaterpublikens behov inte förvaltas i 

teatrarna, utan flyttar med personalen från teater till teater. Det kan leda till en 

heltäckande bild över teaterpubliken, men då teatrarna är koncentrerade på olika 

målgrupper, kan det även leda till att teatrarna aldrig lär känna sin publik. 

2.4 Teaterpubliken 

Biljettförsäljningsföretaget Lippupiste, som säljer biljetter till idrotts-, kultur- och 

andra upplevelse-evenemang, har segmenterat konsumenterna som använder deras 

tjänster och hänvisar till en av deras konsumentgrupper som Teater-segmentet. 

(lippupiste, 2014.) 
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Enligt Lippupiste är den typiska teaterkonsumenten 40-60 år gammal och singel eller 

lever i ett parförhållande utan barn. Eller under 35-åring som inte ännu har barn, men 

kan vara både i ett parförhållande eller singel. Personerna i gruppen är högutbildade 

och bor oftast i centrum eller lite utanför storstäder. Segmentet är mycket aktivt inom 

andra former av kultur och rör på sig regelbundet. De är en social grupp som är 

intresserade av främmande kulturer, av att resa och ekologiska värden. Utav segmentet 

är ungefär 2/3 kvinnor (69%). (lippupiste, 2014) 

Lippupiste-kunderna som tillhör teatersegmentet går främst på komedier, farser och 

satirer, drama och musikaler. De får sin information från tidningar och vänner, men 

även, enligt Lippupiste, från Lippupistes egna elektroniska utskick. (lippupiste, 2014) 

Den finlandssvenska publikens preferenser har inte kartlagts i en större omfattning. 

Från antalet sålda biljetter kan teatrarna dra ytliga slutsatser om vad deras publik vill 

ha, men de verkliga behoven förblir gissningar. Kaj Lahtinen gjorde en kvantitativ 

undersökning om teaterpublikens demografiska bakgrunder och teaterattityder i Åbo 

under första halvan av 90-talet och är för tillfället den enda mera omfattande 

undersökningen om den svenskspråkiga teaterpubliken i Finland. Intressant att notera 

är att enligt Lahtinens undersökning skiljer sig den svenskspråkiga publiken inte 

särskilt mycket från Lippupistes teatersegment – publiken är högutbildade och till 

största delen kvinnor.  

Lahtinen kom fram till att kvinnomajoriteten av teaterbesökarna stigit stadigt. Enligt 

Lahtinens undersökning var 74 % av teaterpubliken kvinnor och enligt Åbo 

stadsteaterns tidigare undersökningar har majoriteten varit 58 % år 1966 och 62 % år 

1977. (Lahtinen 1998:21) Det är intressant att Lahtinen nämner att detta kan korrelera 

med kvinnornas ökade grad av utbildning och självständighet, då teaterpubliken verkar 

vara högre utbildade än Finlands befolkning i genomsnitt. Man måste dock komma 

ihåg att undersökningen är gjord för nästan 20 år sedan och situationen är annorlunda 

idag.  

Utbildningsbakgrunden skilde teatrarnas publik tydligast från varandra. På Åbo 

Svenska teatern (ÅST) hade 80 % av publiken avlagt studentexamen eller en akademisk 

examen, på Åbo stadsteater var det 46 % och på olika undersökta amatörteatrar 

utgjorde motsvarande grupp endast 25 % av publiken. De flesta teaterbesökarna kom i 

grupp (46 %), med vänner (26 %) eller med familj (19 %) emedan endast 3 % gick 

ensamma på teater. Den största delen av publiken (76 %) tyckte att priserna för 
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teaterbiljetterna var lagom. Av studeranden var 15 % av den åsikten att biljetterna är 

för dyra. (Lahtinen, 1998) 

I Lahtinens undersökning tangerar han även teaterpublikens orsaker för att gå på 

teater. Respondenterna fick välja tre utav 20 olika alternativ om varför de går på teater. 

Majoriteten (58 %) av publiken på Åbo stadsteater gick på teater för att koppla av och 

största delen (54 %) kryssade även för alternativet att få känslomässiga upplevelser. 

Över en fjärdedel (28 %) svarade att de går på teater för att bli underhållna och för att 

uppväcka nya tankar. (Lahtinen, 1998) 

Den största finlandssvenska publiken finns i huvudstadsregionen och där finns också 

de flesta teatrarna och fria grupperna. Svenska teaterns teaterchef Johan Storgårds 

uppskattar att Svenska teatern i Helsingfors har potentiellt 200 000 åskådare, men 

endast 4000-5000 ständigt återkommande personer i sin publik. (Stara 2013:77) Enligt 

Helsingfors stad bor det 603 968 invånare i Helsingfors (2013) varav 5,9 % är 

svenskspråkiga, d.v.s. 35 634 personer. (Statistikcentralen) Man skall dock inte 

glömma att finskspråkiga invånare besöker även svenskspråkiga teatrar och att det 

ordnas teaterbesök för förorterna och längre ifrån. 

2.5 Teater som en del av upplevelseekonomin 

Pine & Gilmore teori om upplevelseekonomi har sedan dess början varit mycket viktig 

inom marknadsföringen av konst. Teorin hävdar att marknaden har vidareutvecklats 

från en tjänstemarknad till en marknad där kundens upplevelse av helheten måste ses 

över. ( Pine & Gilmore 2008) Enligt Pine & Gilmore handlar upplevelseekonomin om 

att ”en upplevelse förekommer då företaget avsiktligen använder tjänster som en 

scen, och produkter som rekvisita, för att engagera den enskilda konsumenten på ett 

sätt som skapar en oförglömlig händelse.” (Pine & Gilmore 2008:98, egen 

översättning) I en teaterkontext kunde man säga att själva teaterföreställningen är 

huvudtjänsten och reklambladen, nätsidorna, pausbjudningen, själva teaterlokalen och 

faciliteterna och t.ex. ett diskussionstillfälle efter föreställningen, är allt rekvisita och 

tilläggstjänsterna för att bygga upp helhetsupplevelsen för kunden. Hume et al 

(2007:136) konstaterar att tjänsteforskning föreslår att kunderna inte delar helheten i 

immateriella och påtagliga delar, utan upplever den som en helhet. Kunderna kan 

kritisera de olika delarna av upplevelsen, men om de olika delarna inte har mycket vikt 

i helhetsupplevelsen kan kunderna ändå vara nöjda. (Hume et al 2007) 
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Figur 2 Fyra dimensioner av en upplevelse – Fritt översatt från Pine & Gilmore (2008) 

 

Pine & Gilmore delar upplevelser i två dimensioner: hur aktiv konsumenten är i 

producerandet av upplevelsen och om konsumenten är en del av uppbyggandet av 

upplevelsen eller utanför den. I figur 4 ser man dimensionerna i ett koordinatsystem 

med axlarna absorption – immersion och passivt deltagande – aktivt deltagande. 

(Pine&Gilmore 2008:102) Enligt dem kan vi dela upp upplevelser i fyra kategorier som 

ligger på olika sidor av axlarna - underhållning, utbildning, estetik och eskapism. 

Underhållning anses vara passivt från upplevarens sida, konsumenten tar emot 

intrycken och blir underhållen, vilket är ganska vanligt i konstkonsumtion. Utbildning 

kan t.ex. handla om en matlagningskurs eller en fotografiklubb och är mycket aktivt. I 

dessa två upplevelser absorberar konsumenten sensorisk stimulans emedan i 

eskapistiska och estetiska dimensionen sker det en immersion i upplevelsen. (Petkus jr 

2002) Eskapism kräver ett aktivt deltagande av upplevaren, emedan estetik är mer 

passivt, det kräver inte aktivitet av upplevaren, t.ex. då upplevaren betraktar ett vackert 

vattenfall.  
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Inom teater kunde en del av föreställningen stå för underhållningen, emedan 

diskussion om pjäsen eller en rundvandring på teatern kunde stå för utbildningen. För 

att stöda den eskapistiska dimensionen byggs det scenografi och ljudlandskap som får 

publiken att försjunka sig in i teaterns värld och fly från verkligheten och de fina 

dräkterna, koreografin och musiken bidrar alla till den estetiska dimensionen.  

Pine & Gilmore hävdar att det finns fem olika åtgärder upplevelsegivaren måste göra 

för att lyckas skapa en bra helhetsupplevelse för kunden.  (Pine & Gilmore, 2008) 

- Skapa ett tema för upplevelsen 

- Harmonisera intryck med positiva antydningar till temat 

- Eliminera negativa antydningar till temat 

- Blanda in minnesvärda stunder 

- Engagera alla fem sinnen 

Upplevelseekonomin kan lätt börja låta som Disneyland, men det finns flera lärdomar 

som alla industrier kan få ut av teorin. Modellen fungerar bra för att förklara att en 

upplevelse byggs upp av flera dimensioner och att upplevelsegivaren måste hitta 

balansen emellan dessa för att tillfredsställa upplevarens behov, som aldrig är ensidiga 

utan är uppbyggd av alla de olika dimensionerna. 

Vi kan inte sätta alla upplevare, eller medlemmar i publiken, under samma kam och 

därför måste man kunna segmentera dem enligt deras särskilda behov. Det handlar 

nästa huvudkapitel om.  

 

2.6 Sammanfattning av kapitlet 

Tidigare undersökningar har kommit fram till att publiken motiveras utav flera olika 

aspekter då de väljer att gå på teater och andra konstformer. De har kommit fram till 

att eskapism och sociala rekreation och emotionella aspekter är de viktigaste motiven 

för att konsumera konst.  

I denna avhandling används främst Walmsleys kategorier för olika motiv för att gå på 

teater. Dessa är: Andliga, Sensuella, Emotionella, Intellektuella och Sociala motiv. 
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Walmsley kom fram till att emotionella motiv är det viktigaste motiven för 

teaterpubliken. (Walmsley, 2011) 

Majoriteten av teaterpubliken är kvinnor och personer med en högskoleutbildning 

Enligt Lahtinens undersökning kommer de flesta på teater med en grupp. En stor del av 

publiken går på teater för att koppla av och även för att få känslomässiga upplevelser. 

(Lahtinen 1998). 

Pine & Gilmore (2008) hävdar att en konstupplevelse måste ses som en helhet där alla 

delar av upplevelsen påverkar varandra. Detta stöder Walmsleys åsikt om att 

teaterkonsumtionen måste ses från ett holistiskt perspektiv (Walmsley, 2011) 
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3 SEGMENTERING 

I detta kapitel diskuteras segmentering som en teori i marknadsföring och sedan inom 

kontexten av teater. Först diskuteras segmenteringens historia kort och sedan olika sätt 

att segmentera. Sedan diskuteras vilken nytta segmentering kan ha, men även 

fallgroparna i segmentering. Till sist diskuteras tidigare segmentering av konst- och 

teaterpubliken. 

3.1 Olika sätt att segmentera 

Redan på 50-talet föreslog Smith W. (1956) en alternativ marknadsföringsstrategi 

istället för massmarknadsföringen för alla på samma sätt:   

”marknadssegmentering ... består av att betrakta en heterogen marknad 

(karaktäriserad av avvikande efterfrågan) som ett antal mindre homogena marknader 

som en respons på avvikande produktpreferenser inom viktiga marknadssegment. ” 

 (Smith W. 1956 egen översättning) 

Segmentering är en process där konsumenterna delas in i grupper baserade på deras 

behov eller andra egenskaper. Då kan företaget fokusera på konsumenter i samma 

segment i sin marknadsföringsmix. (Schiffman 2008:44) Före industrialiseringen 

segmenterade man marknaden enligt geografiska läget då försäljarna var verksamma 

på ett avgränsat område (Snellman, 2000:4). Uppfattningen ändrade dock snabbt efter 

att Friend och Kravis kom ut med sin forskning där de kom fram till att demografiska 

faktorer på ett intressant sätt kan kopplas till resultat i konsumtionsbeteende. (Friend 

& Kravis 1957) Hybridsegmentering använder sig av flera olika sätt att segmentera, t.ex. 

segmentering på demografiska och psykografiska grunder (Schiffman 2008:45), d.v.s. 

variabler som attityd eller beteende. De demografiska aspekterna tas oftast i 

användning för att hitta korrelationen mellan de demografiska och psykologiska eller 

sociokulturella faktorerna.  (Schiffman et al 2008:48)  

I den demografiska segmenteringen används bl.a. åldern, kön, inkomster och 

sysselsättning som faktorer som kan dela in en grupp av människor in i mindre 

grupper. (Schiffman 2008:47) På 70-talet var det vanligt att man segmenterade 

konsumenter på basis av deras motivation och karaktärsdrag (Slater 2006:151) 

Behovsbaserad segmentering och den emotionella responsen från kunderna används 

främst idag p.g.a. möjligheterna som de ger till konkreta handlingar som de möjliggör 

inom marketing mix-modellen. (Pincus 2004:381, Slater 2006:160) Då motivation har 
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sin grund i otillfredsställda behov har motivation som grund för segmentering blivit 

aktuell igen (Pincus 2004). 

De klassiska segmenteringskriterierna, demografiska, sociokulturella, psykologiska och 

geografiska kriterier (Schiffman et al 2008:46), har fått mycket kritik då de inte 

representerar människornas värden och behov. Det leder till att de är svåra att 

implementera in i en marknadsföringsstrategi då personerna inom de segmenterade 

grupperna kan vara mycket olika och ha olika behov och viljor. Thyne hävdar att 

segmenteringen måste basera sig på värden och psyko grafi, då organisationerna måste 

veta vad kunderna vill ha (Thyne 2000:160) och för att demografiska faktorer, som 

ålder och inkomster inte egentligen berättar någonting om vad människorna vill ha. 

(Thyne 2000:119) Demografiska aspekter kan dock ge mervärde till en undersökning 

då man söker efter gemensamma nämnare för olika segment som baserar sig på t.ex. 

just motiv för att göra någonting. Därför används inte de demografiska faktorerna i 

denna undersökning som grund för segmenteringen, utan olika motiv för att gå på 

teater. De demografiska faktorerna används dock för att jämföra de olika grupperna 

och deras inre homogenitet och heterogeniteten emellan grupperna. 

Med tanke på att publiken jämför tjänstens funktionella delars kvalité med andra 

tjänstegivare och väljer alternativet som maximerar värdet är det viktigt att planera 

tjänsten så att den passar de olika segmenten. (Hume et al, 2007:145) Detta gäller även 

för teatrar. Den tidigare teaterpubliksegmenteringen presenteras i nästa kapitel. 

3.2 Segmentering av teaterpubliken 

Redan 1974 hävdade Nielsen och McQueen att både publiken och teatern drar nytta av 

segmentering. Segmenteringen kan enligt dem leda till bättre konst för den nuvarande 

publiken, ett breddat publikunderlag, utvecklande av nya program för en ny publik och 

utvecklandet av program enligt de olika segmentens behov. Segmenteringen kan dock 

alienera människorna som känner sig exkluderade och kostnaderna för administration 

och forskning kan öka då publikutvecklingen koncentrerar sig på mindre grupper 

istället för en generaliserad grupp. (Nielsen & McQueen 1974:607)  

Av den orsaken behövs det ett holistiskt sätt att se på segmenteringen och en fokus på 

balansen mellan de olika segmenten (Walmsley 2011). Enligt Pine & Gilmore måste 

tjänstegivaren hitta balansen, för de olika segmenten, där de når den s.k. ”Sweet Spot”, 

där alla delar av en helhetsupplevelse möts (Pine & Gilmore, 2008:102) och denna 

”Sweet spot” är olika för alla. Konsumenter av konst upplever konst på flera olika sätt 
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och konstens verkan har olika tyngd i deras upplevelser. Publiken har även flera olika 

orsaker för att gå på teater. (White & Hede 2008:32) 

Bland publiken finns en relativt smal och liten kärngrupp (Walmsley, 2013, Nielsen & 

McQueen 1974) som är överrepresenterade i flera olika sammanhang. (Nielsen & 

McQueen 1974:608) Det kunde handla om grupper som Cuadrado & Molla namngav 

”teaterfantasterna” och ”entusiasterna”. (Cuadrado & Molla 2000:59) I deras 

undersökning som baserade sig på Bouder-Paillers modell för att mäta publikens mål 

för att gå på teater, segmenterade de teaterpubliken i fyra olika grupper. I 

undersökningen användes ordet mål synonymt med motiv. Entusiasterna och 

teaterfantasterna var de mest ivriga teaterbesökarna. Entusiasterna hade högsta värden 

på de olika motiven för att gå på teater, som Cuadrado & Molla hade kategoriserat: 

emotionella, utbildande, intresse och sociala aspekter. Teaterentusiasterna gick på 

teater för att kulturell och för att se någon viss skådespelare, regissörs arbete eller pjäs. 

(Cuadrado & Molla, 2000:58)  

De två andra grupperna kallade de för nybörjarna och de likgiltiga. De likgiltiga hade 

som främsta mål att ha roligt och var mer attraherade av kommersiella föreställningar 

(t.ex. musikaler och komedier), kända artister och spelplatser. Nybörjarna i sin tur var 

lite yngre och hade potential till att bli teaterfantaster, för att flera av dem hade som 

mål att lära sig och känna starka känslor när de gick på teater. (Cuadrado & Molla 

2000:59) 

I Lahtinens undersökning om teaterattityder delade han publiken i tre grupper som 

han kallade ”den folkliga”, den borgerliga” och den avantgardistiska” gruppen.  

Grupperna baserade sig på teaterpublikens arbets- och utbildningsbakgrund (Lahtinen 

1998:43) och ger därför inte så mycket information om publikens behov eller någonting 

som skulle ge mervärde för marknadsföringen för de olika segmenten.  

Publiken ville ha avkoppling, upplevelser, underhållning, nya perspektiv, 

känsloupplevelser, glädje, tidsfördriv, musik och sång. (Lahtinen 1998:46) 

 Lahtinen delade publiken i tre ”smakgrupper” enligt vad de sökte efter då de gick på 

teater: den breda publikens smak, den akademiska smaken och den folkliga smaken. 

Den breda publiken förväntar sig rekreation, nöje och fest, men samtidigt 

känsloengagemang och seriös teater i lagom stora doser. (Lahtinen 1998:65). Den 

akademiska smaken är mer probleminriktad och vill ha intellektuell, estetisk och 
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känslomässigt engagemang då de gick på teater. Den folkliga gruppen i sin tur sökte 

efter lättsamma produktioner, inhemska pjäser och genren (Lahtinen 1998: 66). 

 

3.3 Sammanfattning av kapitlet 

Segmenteringen betyder att konsumenterna delas in i grupper med olika variabler, för 

att kunna koncentrera marknadsföringen bättre för de olika grupperna. (Schiffman 

2008) Segmenteringen har baserat sig på bl.a.. demografiska, geografiska och psyko 

grafiska aspekter. Thyne (2000) rekommenderar att segmenteringen borde främst 

basera sig på psyko grafiska aspekter, d.v.s. värden och motiv, så att tjänstegivaren vet 

vad de olika segmenten vill ha. Cuadrado & Molla delade publiken i fyra segment, som 

de kallade för: teaterfantasterna, entusiasterna, nybörjarna och de likgiltiga. (Cuadrado 

& Molla 2000:58) 

I nästa kapitel presenteras metoderna som använts i avhandlingen.  
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4 METODIK 

I det här kapitlet presenterar jag vilken metod som användes i den empiriska 

undersökningen och motiverar valet av metod. Jag presenterar även hur jag samlat in 

data, enkätens upplägg och utformning, resultaten av pilottestet samt en diskussion om 

vilka etiska problem som kan uppkomma i en undersökning.  

Avhandlingens syfte är att analysera vilka orsaker teaterpubliken har för att gå på 

teater, genom att undersöka Teater Viirus publik. För att svara på avhandlingens syfte 

lämpar sig en kvantitativ undersökning med hjälp av en elektronisk 

enkätundersökning.  

4.1 Forskningsansats och undersökningsmetod  

Denna forskning görs som en surveyansats som är deduktiv. Jag valde surveyansatsen 

för att kunna studera motiv på bredden och för att möjligen kunna generalisera 

resultaten (Saunders et al 2009:144).  

I tidigare undersökningar om publikens motiv för att gå på teater har det använts både 

kvalitativa - (Walmsley, 2011, Bergada & Nyeck 1995) och kvantitativa metoder 

(Bouder-Pailler, 1999, Cuadrado M. & Mollá A, 2000, Lahtinen, 1998), men enligt 

Pincus (2004) har endast kvalitativ forskning hittills klarat av att förklara 

människornas motiv att göra någonting. Kvantitativ och kvalitativ forskning om 

motivation har tävlat med varandra i 30 år, men kvalitativa forskningsmetoder har 

tagit övertaget i forskningen om motivation och använt sig främst utav 

fokusgruppintervjuer (Pincus, 2004:378).  

Med kvalitativa metoder anses oftast undersökningar som genererar text eller icke-

numerisk data och med kvantitativa metoder anses oftast metoder som genererar 

numerisk data (Saunders et al. 2009:151) 

Då motivation är ett individuellt och psykologiskt fenomen är det förståeligt att 

kvalitativa metoder har fungerat bäst. I denna avhandling används dock kvantitativa 

metoder och mer specifikt en surveyansats.  Valet av att göra en kvantitativ 

undersökning grundar sig på att undersökningen baseras sig främst på resultaten från 

Walmsleys (2011) kvalitativa undersökning om varför publiken går på teater, och då 

passar det kvantitativa tillvägagångssättet bättre för att nå avhandlingens syfte 

(Silverman 2011:7). Denna forskning testar även resultat från annan tidigare forskning 

och enligt Deshpande (1983) används det kvantitativa tillvägagångssättet oftast då en 
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teori verifieras, emedan de kvalitativa tillvägagångsätten används för att skapa ny teori 

och för att studera någonting på djupet. Med svar som representerar är är tillräckligt 

många, kan resultaten från surveyansatser generaliseras (Hair et al, 2010). 

I akademisk forskning finns det två olika angreppssätt - det deduktiva och det 

induktiva. Det induktiva angreppssättet betyder att man samlar in data genom en 

empirisk undersökning och jämför sedan resultaten med teorin i det givna ämnet 

(Saunders et al 2007:117). Detta angreppssätt sammanknippas oftast med kvalitativ 

forskning (Hair et al, 2010). Deduktion fungerar på motsatt vis: den empiriska 

undersökningen baseras på tidigare teori om det givna ämnet och forskningsmetoden 

är oftast kvantitativ (Hair et al, 2010). Då den empiriska delen av denna undersökning 

baserar sig på tidigare forskning är denna surveyansats deduktiv. 

Enkätundersökningar sammanknippas oftast med det deduktiva angreppssättet 

(Saunders 2007:138). Enkätundersökningar möjliggör insamling av större mängder 

data och ifall data är presentabel kan den även generaliseras till en given kontext eller 

population. Denna undersökning vill ta reda på kausaliteten emellan olika variabler och 

är därmed en förklarande studie som strävar till att få fram korrelation och 

determinanter i insamlad data (Saunders et al 2007:134). 

Då man gör en kvantitativ undersökning och enkätens frågor är förutbestämda finns 

det en risk att man utelämnar viktiga aspekter som eventuellt skulle komma fram i en 

kvalitativ undersökning. Då frågorna i enkäten även baserar sig på tidigare kvalitativa 

undersökningar och testades fyra gånger, minskar sannolikheten av att väsentliga 

aspekter uteblir. En kvalitativ studie som baserar sig på den här undersökningen kan 

även fördjupa kunskapen inom området.  

Sammanfattningsvis använder jag mig av en webbenkät för att samla in tillräckligt 

mycket data för att testa tidigare forskning och kunna generalisera resultaten. För detta 

är en kvantitativ metod lämplig, mer specifikt en elektronisk enkätundersökning. 

Undersökningen baserar sig på tidigare forskning om varför publiken går på teater och 

andra former av konst och fritidsaktiviteter och är därmed deduktiv.  

4.2 Kvantitativa undersökningens validitet 

Lundahl & Skärvad (1999:150) delar in validitet i inre och yttre validitet och definierar 

validitet som ”frånvaro av systematiska mätfel”. Den inre validiteten handlar om 

huruvida mätinstrumentet (enkäten, intervjufrågorna mm) mäter det som det ämnar 
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mäta, dvs om teorin och metoden överensstämmer. Det är omöjligt att planera ett 

mätinstrument som 100 % mäter verkligheten, men det är viktigt att förklara i 

undersökningen till hur stor grad undersökningen verkligen mäter de rätta sakerna. 

(Lundahl & Skärvad, 1999:151).  

Yttre validitet handlar om huruvida respondenterna verkligen avbildar verkligheten 

med sina svar eller inte svarar verklighetstroget, för att t.ex. ge en bättre bild av sig 

själva (Lundahl & Skärvad, 1999:151). Saunders et al kallar detta även för möjligheten 

att generalisera svaren, dvs om respondenterna verkligen har svarat så som den stora 

populationen skulle ha svarat.  

Robson (Citerad i Saunders et al 2009:157) pointerar ut fem olika hot som kan förstöra 

undersökningens validitet: Historia – Tidpunkten för insamlingen av data sker vid ett 

tillfälle som har påverkat respondenternas uppfattningar om det undersökta ämnet 

eller objektet. Testande – Om respondenten känner att deras svar kan leda till 

någonting negativt för dem själva kan de ge missledande svar. Yttre påverkning – 

respondenterna har fått instruktioner av någon att svara på ett visst sätt. Mortalitet – 

Respondenter droppar av mitt i undersökningen. Mognad – Respondenterna har 

påverkats av andra aspekter under svarsperioden. (Saunders et al 2009:157) 

Variablerna som användes för att mäta publikens motiv för att gå på teater baserar sig 

på tidigare forskning inom området och är kopplade till den teoretiska referensramen. 

För utformningen av enkäten användes variabler från Walmsley (2011), Bouder-Pailler 

(1999) och Cuadrado & Molla (2000) undersökningar. 

Som respondenter för enkäten valdes endast personer som hade besökt teater Viirus 

inom de senaste två åren och kunde därmed definieras som Viirus publik. 

Respondenterna är anonyma, vilket kan stärka undersökningens validitet, då 

respondenterna inte behövde känna att de måste ”förvränga” verkligheten för att ge en 

bättre bild av sig själva.  

4.3 Undersökningens reliabilitet 

För att en undersökning skall ha en god validitet är det nödvändigt att även ha en god 

reliabilitet (Lundahl & Skärvad, 1999:152). Skillnaden mellan validitet och reliabilitet 

är att reliabilitet bedömer hur väl mätningen har gjorts och validitet beskriver hur väl 

mätinstrumentet är konstruerat och mäter det som skall mätas (Hair et al, 2010:93). 
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Lundahl & Skärvad (1999) definierar reliabilitet som frånvaron av slumpmässiga 

mätfel.  

Reliabiliteten är en bedömning av konsekvensen emellan flera olika mätningar av 

samma variabel. (Hair 2010:125) Detta kan göras vid två eller flera olika tillfällen, för 

att kunna jämföra svaren och deras konsekvens. Om svaren inte har ändrat betydligt 

mycket är reliabiliteten god. 

Det mer allmänna sättet, som även används i denna undersökning, för att mäta 

reliabiliteten, är att mäta den interna konsekvensen. Enligt Hair et al (2010) är det 

rekommenderbart att använda iallafall tre eller fyra variabler för samma hypotetiska 

konstruktion för att nå högre reliabilitet och generaliserbarhet, vilket även gjorde i 

denna undersökning. 

Enkäten var standardiserad för alla respondenter och undersökaren påverkade inte 

respondentens svar. Det är dock omöjligt att säga om någon eller någonting påverkade 

dem under tiden de svarade på webbenkäten. 

För att mäta de summerade skalornas reliabilitet analyserades faktorernas reliabilitet 

(se kapitel 5.1.5.) med reliabilitetskoefficienten Cronbach’s alpha presenteras och det 

hade ett acceptabelt värde (över 0,7) för varje skala.  

4.4 Forskningens upplägg 

I det här kapitlet presenteras hur datainsamlingen gick till och enkätens upplägg samt 

vilken variabler som användes för enkäten. Till sist diskuteras forskningsetik. 

4.4.1 Datainsamling 

För att uppnå avhandlingens syfte och skapa mer förståelse om vilka motiv publiken 

har för att gå på teater undersöks publiken på Teater Viirus. Jag valde att undersöka 

Teater Viirus för att teatern är bekant för mig från tidigare vilket ledde till att publikens 

åsikter var mer tillgängliga för undersökning. Jag har även den uppfattningen att en 

stor del av Teater Viirus publik är genuint intresserade av teater och är intresserade av 

att förbättra Teater Viirus verksamhet genom att svara på enkäten, vilket bidrar till 

ärliga och genomtänkta svar och svar av mera respondenter. Mer information om 

Teater Viirus hittar du i första kapitlet. 

Data samlades in med en elektronisk enkätundersökning. För den elektroniska enkäten 

användes programmet Webropol. Respondenterna kunde själva välja om de ville fylla i 
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enkäten och de fick ingen vägledning i att fylla i den, vilket gjorde enkäten 

självadministrerad (Saunders 2009:362). Det ledde till att pilottesten blev ännu 

viktigare för att undvika missuppfattningar och egna tolkningar bland respondenterna. 

Teater Viirus länkade till den elektroniska versionen på sin nätsida (www.viirus.fi) och 

på teaterns Facebook-sida den 24.3.2014. En länk till enkäten var även med i två 

månadsutskick till Viirus vänner1. Utskicket e-postades den 24.3 (mars-månadens 

nyhetsbrev) och den 11.4 (aprilmånadens nyhetsbrev). 

Det var möjligt att svara på enkäten mellan 24.3.2014 och 28.4.2014 och under tiden 

besökte 540 personer enkätens webbplats och 150 personer svarade på enkäten. 

Enkäten fanns tillgänglig på svenska och finska. Alla respondenter som lämnade sina 

kontaktuppgifter var med om en utlottning av teaterbiljetter och erbjöds även 

möjligheten att få den färdiga avhandlingen, inklusive undersökningens resultat, 

skickade till dem. 

Det enda kriteriet för att delta i enkätundersökningen var att respondenten har sett i 

alla fall en av Teater Viirus föreställningar under åren 2013-2014. På så vis försäkrar 

jag att respondenten upplevt en teaterupplevelse på Teater Viirus efter att den nya 

generationen tog över verksamheten och att de högst antagligen har besökt Teater 

Viirus efter att de flyttat till Kronohagen2.  

Under undersökningstiden gav Teater Viirus 24 föreställningar, främst bestående av 

föreställningen ”Gräset är mörkare på andra sidan” på teaterscenen i Kronohagen, 

Helsingfors. I samband med fyra av föreställningarna delade jag ut visitkort som 

uppmanade publiken att delta i enkätundersökningen på Viirus webbplats. I slutet av 

avhandlingen kan du se visitkortet som bilaga 6 (Tackkort). 

Insamlade kvantitativa data analyserades med det statistiska analysprogrammet SPSS, 

version 22. 

4.4.2 Utformningen av enkäten 

Enkäten är delad i tre delar. Den första delen behandlar frågor om vilka motiv publiken 

har för att gå på teater. Den andra delen frågar efter respondenternas demografiska 

bakgrund och konsumtionsvanor inom kultur och den tredje delen efter 

                                                        
1 Medlemmar som får rabatterade teaterbiljetter och Teater Viirus nyhetsbrev 
2 Vissa pjäser har visats som turnerande pjäser i bl.a. skolor och äldreboende 2 Vissa pjäser har visats som turnerande pjäser i bl.a. skolor och äldreboende 
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respondenternas åsikter om Teater Viirus. För att testa enkätens upplägg, tydlighet och 

språk testades den på tre personer innan den gjordes tillgänglig för respondenterna.  

Den första delen av enkäten var den viktigaste delen för hela undersökningen då den 

frågar efter publikens motiv för att gå på teater. Den presenterades i början av enkäten 

så att respondenterna skulle orka vara noggranna och koncentrera sig när de svarade 

på frågorna. Fråga 1 frågade efter vilka faktorer som är viktiga för publiken när de 

väljer vilken föreställning de vill gå på. I fråga 1 användes en 5-punkters Likert-skala 

(1=Inte alls viktigt, 5=Mycket viktigt) för att ge respondenterna den neutrala 

svarmöjligheten (3) om de kände sig neutrala i frågan.  

Fråga 2 i den första delen bestod av 41 olika påståenden som baserade sig på tidigare 

forskning (se kapitel 2) om teaterpublikens motiv för att gå på teater och annan form av 

konst och fritidsaktiviteter. De olika påståenden är främst tagna från Walmsleys (2011) 

kvalitativa undersökning om varför publiken går på teater och alla påståenden hör till 

någon av Walmsleys fem olika huvudkategorier för motiv att gå på teater. 

Huvudkategorierna är: andliga, sensuella, emotionella, intellektuella och sociala motiv. 

För att undvika att respondenternas skulle veta till vilken huvudkategori de olika 

påståendena hörde presenterades påståendena i slumpmässig ordning. För fråga 2 

användes en 6-punkters Likert-skala med svarsalternativen ”Helt av motsatt åsikt” (=1) 

och ”Helt av samma åsikt”(=6). Då motivationen för att göra någonting handlar om 

inre värden och åsikter om eget agerande var det ändamålsenligt att utesluta ett 

neutralt svar och därför användes en 6-punkters Likert-skala. Enligt Hair et al. (2010) 

behövs flera frågor som stöder varan för att åstadkomma högre reliabilitet och därför 

påminner vissa påståenden om varandra. 

Den andra delen av enkäten frågade efter respondenternas demografiska bakgrund och 

konsumtionsvanor gällande teater och annan konst. Syftet med den andra delen var att 

hitta gemensamma nämnare för de olika publiksegmenten, som undersökningen 

strävade efter att finna. Den tredje delen frågade efter åsikter om Teater Viirus och är 

ett tillägg som Teater Viirus ville ha med i enkäten för att känna till publikens åsikter 

om teatern. Svaren för de öppna frågorna som handlade om respondenternas åsikter 

om Viirus analyseras endast intern av Viirus. Svaren analyseras inte i detta arbete för 

att det inte skulle stöda arbetets syfte. 

Nedan presenteras de olika påståendena i fråga 2. Ett W i slutet av frågan betyder att 

frågan baserar sig på Walmsleys (2011) undersökning, BP betyder att påståendet 
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baserar sig på Bouder-Paillers (1999:10) undersökning och C & M betyder att 

påståendet baserar sig på Cuadrado & Mollas (2000) undersökning. De andra 

påståenden baserar sig på tidigare forskning om varför publiken går på teater och gillar 

konstupplevelser. Påstående nr 25 och 40 baserar sig på diskussionerna med 

pilotrespondenterna. Hela svenskspråkiga (bilaga 1) och finskspråkiga (bilaga 2) finns i 

slutet av arbetet. 

Andliga motiv 

1. Jag går på teater för att njuta av estetiska upplevelser W (1.est.uppl.) 

2. Jag går på teater för att bli utmanad i etiska frågeställningar W (2.eti.fra.) 

3. Jag går på teater för att träffa kreativa människor W (3.krea.man)  

4. Jag går på teater för att ha kvalitetstid för mig själv W (4.kva.tid.mig) 

5. Jag går på teater för självreflektion W (5.sj.refl.) 

6. Jag går på teater för att uppleva en annan värld W (6.annan.varld) 

7. Jag går på teater för att det är en tradition i vår familj W (7.tradi.fam.) 

8. Jag går på teater för att stimulera min fantasi (8.stim.fant.) 

9. Jag går på teater för att bekräfta min identitet (9.bekr.ide.) 

10. Jag går på teater för att känna att jag är en del av ett större sammanhang W 

(10.del.str.sam.) 

11. Jag går på teater för att koppla av från vardagen BP (11.koppla.av) 

12. Jag går på teater för att göra någonting med likasinnade BP (12.gor.liks.) 

Frågorna 1-7 och 10 baserar sig på Walmsley (2011:346) Frågorna 11-12 baserar sig på 

Bouder-Pailler (1999:10) 

Sensuella motiv 

13. Jag går på teater för att känna spänning W (13.kanna.sp.) 

14. När jag går på teater så vill jag känna av energin från scenen W (14.kan.energ) 
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15. När jag går på teater så vill jag skratta (15.skr) 

16. Jag går på teater för att uppleva nya sensationer BP (16.upplev.nya.sens.) 

17. När jag går på teater så vill jag bli överraskad BP (17.overaskad) 

Frågorna 13-14 baserar sig på Walmsley (2011:346) Frågorna 16-17 baserar sig på 

Bouder-Pailler (1999:10) 

Emotionella motiv 

18. Jag går på teater för att känna empati W (18.kanna.empati) 

19. Jag går på teater för att känna nostalgi W (19.kan.nost.) 

20. Jag går på teater för att förstärka min kulturella identitet W (20.bekrf.kult.iden) 

21. Jag går på teater för att reflektera över människorelationer W 

(21.refl.manniskorel.) 

22. När jag går på teater så vill jag känna igen mig själv i pjäsen W (22.kan.mig.sj.) 

23. Jag går på teater för att uppleva en bra berättelse W (23.upl.bra.bera) 

24. Jag går på teater för att uppleva starka känslor W (24.st.kan.) 

25. Jag går på teater för att ta del av en konstupplevelse (25.ta.del.konstupp.) 

26. Jag går på teater för att bli berörd BP (26.bli.berord) 

Frågorna 18-23 baserar sig på Walmsley (2011:346). Fråga 26 baserar sig på Bouder-

Pailler (1999:10)  Fråga 25 kom till från pilottesten. 

Intellektuella motiv  

27. Jag går på teater för att lära mig om historiska och aktuella händelser W 

(27.his.akt.) 

28. Jag går på teater för att väcka nya tankar W (28.vac.nya.tan) 

29. Jag går på teater för att få ett kritiskt perspektiv på samhället W (29.krit.pers) 
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30. När jag går på teater så vill jag känna att jag förstår vad föreställningen handlar 

om BP (30.for.hand.) 

Frågorna 27-29 baserar sig på Walmsley (2011:346) Fråga 30 baserar sig på Bouder-

Pailler (1999:10) 

Sociala motiv 

31. Jag går på teater för att tillbringa tid med vänner och familj W (31.tid.vän.fam.) 

32. När jag går på teater så vill jag gå på middag eller ett glas före eller efter 

föreställningen W (32.mid.glas.) 

33. Jag går på teater för att ta del av ett "live" (här och nu) –uppträdande W (33.live) 

34. När jag går på teater så är det viktigt för mig att sitta bekvämt W (34.sit.bekv.) 

35. När jag går på teater så är bra kundbetjäning viktigt för mig W 

(35.kundbetjaning) 

36. Jag går på teater för att visa upp mig C & M (36.visa.mig.) 

37. Jag går på teater för att uppleva någonting unikt W (37.uppl.nag.uni) 

38. När jag går på teater så vill jag klä upp mig C & M (38.kla.mig) 

39. Jag går på teater för att bli underhållen W (39.underhallen) 

40. Jag går på teater för att följa med min tid (40.folj.min.tid) 

41. Jag går på teater för att träffa nya människor BP (41.tr.nya.man) 

Frågorna 31 – 35, 37 och 39 baserar sig på Walmsley (2011:346). Fråga 41 baserar sig 

på Bouder-Pailler (1999:10) Frågorna 36 och 38 baserar sig på Cuadrado & Molla 

(2000:56). Fråga nummer 40 kom från pilottestet. 

I enkätens tre delar fanns sammanlagt 19 huvudfrågor. Det var även viktigt att hålla 

enkäten så kort som möjlig och därför testades enkätens längd på tre 

pilotrespondenter. 

Även för att prova att enkätens frågor och att upplägget inte lämnade utrymme för 

tolkningar testades enkäten i pappersform på tre personer. Efter att en av 
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testpersonerna svarat på enkäten och vi diskuterat igenom förbättringsförslagen 

gjordes nödvändiga korrigeringar innan den testades på nästa person.  

Två av personerna som valdes till testet valdes med tanke på demografiska aspekten av 

Viirus publik och deras sakkunnighet inom området. Den tredje går mer sporadiskt på 

teater, men har intresse för kultur. Testpersonerna svarade först på enkäten och sedan 

diskuterades deras upplevelse och eventuella frågor eller missuppfattningar. 

Personerna valdes med tanke på att få flera olika perspektiv på teaterkonsumtion. 

Därför valde jag att prova enkäten på två personer som är insatta i Finlands teaterfält 

och en person som går på teater endast ibland. 

Resultaten på fråga 2 om personens motiv för att gå på teater varierade mellan 

respondenterna, vilket tydde på att enkätens frågor skulle dela även de riktiga 

respondenterna i olika intressegrupper. I början fanns det 50 påståenden i fråga 2 som 

reducerades till 39 och så tillades två nya påståenden, påstående 25 och 40.  Alla 

respondenter i pilottestet påpekade att enkäten var för lång och borde förkortas för att 

hålla upp respondenternas intresse då de svarade på hela enkäten. Efter att den 

svenskspråkiga enkäten var färdig, översatte jag den till finska och testade den på en 

person som talar finska som sitt modersmål. Efter att personen gått igenom enkäten 

diskuterades den och nödvändiga språkliga korrigeringar gjordes. 

Jag har även diskuterat innehållet och upplägget av enkäten med Teater Viirus 

kommunikationsavdelning, huvudproducent och konstnärliga ledare och med lärare 

och studeranden på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. 

4.5 Forskningsetik 

Etik inom forskning hänvisar till utförandet av undersökningen med tanke på etiska 

och moraliska aspekterna som påverkar rättigheterna för personer som påverkas av 

undersökningen (Saunders et al 2012:226).  

Forskningen tar ett alldeles deontologiskt perspektiv, d.v.s. avstånd från alla sorters 

metoder som anser att oetiska handlingar ändamålen helgar medlen och kan leda till 

oetiska handlingar (Saunders et al 2012:227)  

I webbenkäten stod det att respondenterna förblir anonyma och endast 

undersökningens skribent har tillgång till deras uppgifter. I webbenkäten gavs 

respondenterna tillräckligt mycket svarsalternativ så att de inte skulle känna sig 
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exkluderade eller behöva ge ut information som de inte ville ge. För frågan om kön gavs 

alternativet ”annat”, för att inte exkludera personer som inte vill kategorisera sig i ett 

kön och i frågan om inkomster gavs respondenterna alternativet ”vill inte uppge”, för 

att inte exkludera dem som inte vill uppge vilken lönenivå de har. 

Svarande på enkäten var alldeles frivilligt, vilket kan leda till att en större del av 

respondenterna var personer som genuint är intresserade av teater och av att förbättra 

teaterupplevelsen. Detta diskuteras i begränsningar.  

Över hälften av respondenterna angav sina namn och kontaktuppgifter för att antingen 

vara med i utlottningen av teaterbiljetter eller få avhandlingen skickade hem till dem 

och information om respondenterna förstördes efter att avhandlingen var färdig och 

respondenterna förblir anonyma. 

I nästa kapitel presenteras undersökningens resultat. 
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5 VIIRUS PUBLIKENS MOTIV 

I det här kapitlet presenteras resultaten från forskningens empiriska del. Först 

presenteras den deskriptiva statistiken om respondenternas bakgrund och hur de 

konsumerar kultur. De grundläggande antaganden presenteras varefter faktoranalysen, 

som grupperar de olika motiven för att gå på teater, presenteras. På basen av 

faktoranalysen grupperas respondenterna med hjälp av en klusteranalys och efter det 

jämförs de olika gruppernas demografiska bakgrunder och skillnader i hur de olika 

grupperna konsumerar konst. 

Enkäten besvarades av totalt 150 personer, men endast 148 respondenter inkluderades 

i undersökningen, då de utelämnade personerna inte svarade på frågan om motiv för 

att gå på teater. 

5.1 Deskriptiv statistik 

 I deskriptiv statistik-kapitlet presenteras respondenternas bakgrund och 

konsumentbeteende inom konst. Sedan testas att de grundläggande antaganden inte 

brutits. Till sist presenteras faktoranalysen och skalans reliabilitet testas. 

5.1.1 Bakgrundsinformation 

Sammanlagt svarade 150 personer på webbenkäten. Med tanke på att webbplatsen för 

enkäten fick 540 besök under en månads tid och att 27,5 % av personerna svarade på 

enkäten var deltagandet väldigt högt. En av respondenterna svarade endast på en fråga 

och personens svar exkluderades därför från undersökningen. En annan respondent 

svarade inte på frågorna om motiv, vilket var den viktigaste frågan för undersökningen 

och exkluderades därför från undersökningen. Sammanlagt analyserades 148 

respondenters svar. Av respondenterna var 98 personer kvinnor (66,2%) och 50 

personer män (33,8%) och ingen valde det könsneutrala alternativet ”annat”. 

Majoriteten av respondenterna (93,2 %) anmälde svenska som sitt modersmål, fyra 

personer (2,7 %) valde finska som sitt modersmål och 3 personer (2,0 %) hade ett annat 

modersmål än något av de inhemska språken. Den yngsta personen som svarade på 

enkäten var 18 år gammal och den äldsta var 77 år gammal. Medelåldern för 

respondenterna var 39,2 år och då respondentern delades i 6 olika åldersgrupper 

utgjordes den största delen av 25 – 34 åringar, som representerades av 64 

respondenter (43,8 %). Två personer svarade inte på frågan om ålder. En klar majoritet 

av respondenterna hade en högskoleutbildning - 89 personer (60,1 %) hade en 

universitetsutbildning och 34 personer (23,0 %) hade gått i yrkeshögskola, vilket ledde 
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till att 83,2% hade gått eller höll på med en högskoleutbildning. Den årliga 

inkomstfördelningen var mycket jämnt fördelad. Då man inte räknar med 11 personer 

som inte ville uppge sin inkomst, var 19,6 % av respondenterna i den lägsta 

inkomstklassen (0 – 9999 €/år) och 13,8 % i den högsta (50 000 € -). Den största 

gruppen (28,4 %) utgjordes av personer med den årliga inkomsten mellan 30 000 – 

49 999 €. De olika inkomstklasserna var tagna från Finlands statistikcentral för att 

kunna jämföra respondenterna med övriga Finland. På frågan om respondenten 

arbetar inom kulturbranschen svarade 62 respondenter (42,2%) jakande på frågan. 

Respondenternas demografiska bakgrund presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 2 Respondenternas bakgrund 

Kön N %  N( Kön) = 148  

Kvinna 98 66,2    

Man 50 33,8    

Ålder N %  N(Ålder) = 146  

18 – 24 25 17,1    

25 – 34 64 43,8    

35 – 44 7 4,8    

45 – 54 11 7,5    

55 – 64 19 13,0    

65 - 20 13,7    

Modersmål N %  N(Modersmål) = 145  

Svenska 138 93,2    

Finska 4 2,7    

Annat 3 2,0    

Årlig inkomst N %  N(Årlig inkomst) = 148  

0 – 9999 € 27 18,2    

10 000 – 19 999 € 22 14,9    

20 000 – 29 999 € 27 18,2    

30 000 – 49 999 € 42 28,4    

50 000 –  19 12,8    

Vill inte uppge 11 7,4    

Utbildningsgrad N %  N(Utbildningsgrad) = 148  

Grundsskola 3 2,0    

Yrkesskola 4 2,7    

Gymnasium 16 10,8    

Yrkeshögskola 34 23,0    

Universitet 89 60,1    

Annan 2 1,4    

Jobb på kulturbranchen N %  N(Jobb på kulturbranchen) = 147  

Ja 62 42,2    

Nej 85 57,8    
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Då antalet kvinnor (66,4 %) är två gånger så stort som antalet män (33,6 %) gjordes det 

ett Chi-square test för att testa om könet påverkar resultaten om motiv för att gå på 

teater till en större grad. Endast påståendet nummer 23 ”För att uppleva en bra 

berättelse” hade en signifikant (0.045) skillnad emellan män och kvinnor. (Mer 

information i Bilaga 3) Det kan konstateras att kön inte påverkade svaren avsevärt och 

att endast påståendet ”För att uppleva en bra berättelse” måste granskas kritiskt i 

diskussionen.  

Även skillnaderna emellan personer som jobbar inom kulturbranschen (42,2%) och 

personer som inte gör det (57,8%) granskades för att få klarhet om personerna i de 

olika grupperna hade svarat väldigt olika. De olika grupperna hade signifikanta 

skillnader i flera variabler, vilket måste beaktas i slutdiskussionen. De variabler vars 

svar var signifikant olika beroende på om respondenten arbetade inom 

kulturbranschen eller inte, hittas i Bilaga 3. 

För både testet för kön och teaterbransch fanns det inte tillräckligt mycket 

respondenter för att få ett pålitligt Chi-square test. Om detta kan du läsa mer om i 

Bilaga 3. 

5.1.2 Konsumtion av teater och konst 

För att få information om med vem publiken oftast går på teater med, hur ofta de går 

på teater och andra kulturupplevelser, inkluderades frågorna i enkäten. Endast 9,5 % 

av respondenterna går på teater för sig själv, vilket pekar på att teaterbesök är för de 

flesta en social upplevelse. Den största delen av respondenter (40,1 %) går på teater 

tillsammans med en vän, emedan 44 av respondenterna (29,9 %) brukar oftast gå på 

teater med sin partner. Förra året gick 70 respondenter (47,6 %) 2-5 gånger på teater, 

47 personer (32,0%) 6-10 gånger, emedan 29 personer (19,7%) uppskattade att de gick 

över 10 gånger på teater. Medeltalet på estimerade teaterbesök förra året (2013) var 

8,9. Av respondenterna uppskattade 61 personer (42,2) att de går i genomsnitt 1 gång 

om månaden på någon annan form av kultur och endast 34 personer (23,3 %) svarade 

att de gick på någon annan form av kultur fem eller fler gånger om månaden. I medeltal 

går respondenterna 2,9 gånger om månaden på någon annan form av kulturupplevelse.  

I tabell 3 Respondenternas konsumtion av kultur (se nedan) presenteras 

respondenternas konsumtionsvanor då det gäller teater och kultur. 
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Tabell 3 Respondenternas konsumtion av kultur 

Teatersällskap N %  N (Teatersällskap) = 147 

Partner 44 29,9   

Familjmedlem 28 19,0   

Vän 59 40,1   

Ensam 14 9,5   

Kollega 3 2,0   

Teaterbesök per år N %  N (Teaterbesök per år) = 147 

0 1 0,7   

2-5 70 47,6   

6-10 47 32,0   

11 -  29 19,7   

Konstbesök per månad N %  N (Konstbesök per månad) = 146 

0 5 3,4   

1 61 41,8   

2-3 46 31,5   

4 -  34 23,3   

 

5.1.3 Grundläggande antaganden 

För att kontrollera möjligheten att generalisera enkätundersökningen resultat 

evaluerades de grundläggande antaganden. Normaliteten av distributionen granskades 

med både kurtosis- och förvridningsvärden (skewness på engelska) och med hjälp av 

att granska fördelningen i ett histogram. Förvridningen för de olika variablerna var 

både negativ och positiv. Detta var dock förväntat, då frågorna om ålder, hur ofta 

respondenterna går på teater och hur ofta de går på andra konstevenemang inte 

vanligtvis har en symmetrisk distribution och kan ha höga toppar i distributionen. 

Histogrammen visade också att resultaten inte var normalt fördelade. Även om 

undersökningens sampel inte var över antalet som Tabachniuk och Fidell (citerat i 

Pallant 2010:57) kallar för stora sampel (N=200+), är det värt att nämna att kurtosis 

och förvridningen inte har en väsentlig stor differens i analysen, då samplet är 

tillräckligt stort. 

Kolmogorov-Smirnov statistiken visade ett signifikant värde (0.000) för alla variabler, 

vilket betyder att det inte finns en normalitet i variablerna. Detta är vanligt enligt 
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Pallant, främst i undersökningar med stora sampel. (Pallant 2010:63) Från detta kan vi 

dra slutsatsen av att data inte var normalt distribuerat, vilket inte orsakar problem i 

denna undersökning. 

Det granskades även om det fanns avvikande värden ibland svaren. Ett avvikande värde 

(outlier på engelska) är ett värde som är antingen mycket högre eller mycket lägre än 

majoriteten av värden. (Pallant 2010:64) Avvikande värden identifierades både i frågan 

om hur ofta respondenten går på teater och hur ofta de går på andra kulturhändelser. 

Svaren var dock alldeles möjliga (t.ex. fyra respondenter svarade att de gick 50 gånger 

på teater år 2013) och togs därför inte bort.  Medeltalen för variablerna jämfördes även 

med det 5 % anpassade medeltalet och inga stora skillnader hittades, så det kan 

konkluderas att det inte fanns avvikande värde i andra variabler, förutom de 

ovannämnda, och dessa togs inte bort p.g.a. att de var alldeles sannolika och påverkade 

inte på frågorna om motiv. 

5.1.4 Faktoranalys 

I det teoretiska kapitlet presenterades Walmsleys fem olika grupper för motiv för att gå 

på teater (sociala, andliga, intellektuella, sensuella och emotionella) och dessa fem 

grupper användes som utgångspunkt för faktoranalysen.  

Genom att utföra en faktoranalys kan man undersöka underliggande korrelationer 

emellan ett stort antal variabler. (Hair et al. 2010:94) Det gör man med att summera ett 

stort antal variabler som korrelerar med varandra till faktorer (Pallant 2010:181). 

För att kunna utföra en faktoranalys måste man första granska att de insamlade data är 

lämpligt för en faktoranalys. Det görs med Bartlett’s test, som hjälper till att bedöma 

om de insamlade data kan faktoriseras och Kaiser-Meyer Olkin (KMO), som mäter om 

det finns tillräckligt med insamlat data. Om Bartletts test är signifikant (p<0.05) och 

KMO-talet, som varierar mellan 0 och 1, är minst .6, anses data lämpligt för en 

faktoranalys. (Pallant 2010:183) Bartlett’s test var signifikant (p=.000) och KMO-talet 

för data var .764 och det kan konstaterats att data är lämpligt för en faktoranalys.  

Totalt undersöktes de 41 olika påstående för motiv för att gå på teater med Principal 

conponent analysis (PCA). PCA transformerar de ursprungliga variablerna till lineära 

kombinationer och använder all variablernas varians (Pallant, 2010:182). 

PCA gav 11 faktorer som enligt Kaisers kriterier hade ett eigenvärden högre än 1 och 

faktorerna förklarade 66.43% av den totala variansen. Vissa faktorer innehöll endast en 
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variabel och modellen gav ingen tydlig fördelning på variablerna. Från den s.k. Scree 

ploten kunde man ändå tyda att det fanns en stor skillnad i eigenvärdet emellan den 

fjärde och femte komponenten, vilket antyder att fyra faktorer kunde ge en tydligare 

struktur med variablerna (Pallant: 2010:192).  Fem faktorer testades först, då Walmsley 

hade kommit fram till fem olika grupper för motiv, vilket ledde till att den femte 

faktorn endast hade en variabel med hög laddning. Även en faktoranalys med tre 

faktorer testades, men alternativet av att använda fyra faktorer gav en tydligare 

gruppering för de olika variablerna. Flera av variablerna hade dock hög laddning på 

flera faktorer och togs därför bort. Orsaken till att variablerna hade hög laddning på 

flera faktorer kunde vara att motiv för att göra någonting kan oftast gå ihop med varan. 

Sammanlagt ströks 16 variabler, vilket resulterade i att 25 variabler analyserades i den 

slutliga faktoranalysen. Variablerna är listade i bilaga 4. Även om 16 variabler togs bort, 

hade varje faktor fler än tre variabler som laddade tillräckligt högt på dem, vilket är 

idealt enligt Pallant (2010:194). Det finns flera olika rekommendationer för hur många 

respondenter man borde ha i en undersökning jämfört med hur många variabler som 

undersöks i faktoranalysen, men rekommendationen är att det skall vara minst 5-10 

respondenter/variabel (Pallant 2010:183). Då det sammanlagt fanns 148 respondenter 

och 25 variabler som analyserades i faktoranalysen, blev det 5,9 respondenter/variabel, 

vilket inte är högt, men ligger på en acceptabel nivå. 

En ny faktoranalys utfördes med de kvarvarande 25 variablerna. KMO var över 0.6 

(0,737) och Bartletts test var signifikant (0.00), det kvarvarande data var ännu lämpligt 

för en faktoranalys. De fyra faktorerna förklarade sammanlagt 48,41 % av variansen. 

Den första faktorn förklarade 20,72%, den andra faktorn 12,98 %, den tredje faktorn 

7,76 % och den fjärde faktorn förklarade 6,96 %. 

Oblimin rotationen användes för att se relationen emellan de fyra faktorerna. Denna 

metod av rotation användes för att den tillåter korrelation emellan faktorerna (Pallant, 

2010:185). Korrelation emellan variablerna är väldigt sannolik då motiv undersöks. 

Pallant rekommenderar även att börja med Oblimin rotationen, då den ger information 

om hur faktorerna korrelerar sinsemellan (Pallant, 2010:185) och ingen annan metod 

behövde testas, då resultaten från Oblimin rotationen var enkla att tyda. Rotationen 

krävde 9 iterationer för att få ett sammanställt resultat.  

Både strukturmatrisen (Tabell 4) och mönstermatrisen (Tabell 5) bör presenteras i 

analysen. (Pallant 2010:200) och de presenteras här nedan. Strukturmatrisen, tabell 4 

visar de slutliga faktorerna och variablernas laddningar och Mönstermatrisen, tabell 5, 
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nedan visar laddningarna på de olika faktorerna. Komponentanalysen, med de icke 

roterade variablerna, är med i slutet av arbetet som bilaga 5. 

 

Tabell 4 Strukturmatrisen - faktorerna och deras laddningar 

Variabel Faktor       
Nummer Namn 1 2 3 4 

24 starkakanslor 0.772 -0.015 0.379 -0.257 
8 stimulerafantasin 0.747 -0.037 0.137 -0.275 

13 kannaspanning 0.653 0.347 0.011 -0.27 
26 bliberord 0.65 0.114 0.336 -0.048 

6 annanvarld 0.605 0.235 -0.002 -0.21 
14 kannaenergi 0.59 -0.061 0.289 -0.175 

1 estetiskauppl. 0.541 -0.1 0.223 -0.158 
34 sittabekvamt -0.24 0.678 -0.1 0.165 
35 kundbetjaning 0.116 0.656 0.049 -0.188 
15 skratta 0.227 0.626 -0.161 0.063 
31 vannerochfamilj 0.133 0.609 -0.093 -0.244 
30 forstahandlingen -0.09 0.589 0.079 -0.083 
32 middagochvin 0.117 0.583 -0.137 -0.329 
11 kopplaav 0.303 0.571 0.061 0.19 
21 reflekterarelationer 0.257 0.052 0.801 -0.035 
29 kritisktperspektiv 0.056 -0.15 0.716 -0.333 

5 sjalvreflektion 0.355 -0.132 0.708 -0.173 
2 etiskafragor 0.178 -0.255 0.699 -0.3 

18 kannaempati 0.267 0.009 0.695 -0.041 
27 laramig 0.092 0.208 0.473 -0.215 
36 visamig 0.057 0.009 0.097 -0.758 
41 traffamanniskor 0.265 0.201 0.326 -0.674 
20 kulturellidentitet 0.387 0.07 0.179 -0.591 

9 bekraftaidentitet 0.242 0.019 0.242 -0.571 
19 kannanostal. 0.349 0.165 0.126 -0.538 

Större laddningarna för varje faktor är märkta med fetstil 
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Tabell 5 Mönstermatrisen - korrelationen emellan faktorer och variabler 

Variabel 
 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 
Nummer Namn Emotionellt Underhållande Intellektuellt Identitet 

8 stimulerafantasin 0.741 
   24 starkakanslor 0.719 
   13 kannaspanning 0.625 
   26 bliberord 0.622 
   6 annanvarld 0.599 
   14 kannaenergi 0.559 
   1 estetiskauppl. 0.527 
   34 sittabekvamt 

 
0.718 

  35 kundbetjaning 
 

0.65 
  30 forstahandlingen 

 
0.612 

  15 skratta 
 

0.604 
  31 vannerochfamilj 

 
0.582 

  11 kopplaav 
 

0.57 
  32 middagochvin 

 
0.548 

  21 reflekterarelationer 
  

0.808 
 29 kritisktperspektiv 

  
0.695 

 18 kannaempati 
  

0.687 
 5 sjalvreflektion 

  
0.65 

 2 etiskafragor 
  

0.646 
 27 laramig 

  
0.478 

 36 visamig 
   

-0.787 
41 traffamanniskor 

   
-0.61 

9 bekraftaidentitet 
   

-0.528 
20 kulturellidentitet 

   
-0.528 

19 kannanostal.       -0.48 
 

Den första faktorn innehöll sju variabler – med tre andliga motiv (1.estetiskauppl.6 

annanvarld, 8.stimulerafantasin), två sensuella motiv (13.kannaspanning, 

14.kannaenergi) och två emotionella motiv (24.starkakanslor, 26.bliberord). 

Även om de olika variablerna klassifierades enligt Walmsley i tre olika 

kategorier, handlade alla variabler om känslomässiga upplevelser och därför 

kallas faktorn för Emotionellt i analysdelen. 

Den andra faktorn innehöll sammanlagt sju variabler - ett andligt motiv (11.koppla av), 

ett sensuellt motiv (15.skratta) och fem olika sociala motiv (30.forstahandlingen, 
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31.vannerochfamilj, 32.middagochvin, 34.sittabekvamt och 35.kundbetjaning). Då 

motiven handlade om bekvämlighet och underhållning kallas faktorn för 

Underhållande. 

Den tredje faktorn innehöll sex variabler – två andliga motiv (2.etiskafragor, 

5.sjalvreflektion), två emotionella motiv (18.kannaempati, 21.reflekterarelationer) och 

två intellektuella motiv (27.laramig, 29.kritisktperspektiv). Faktorn innehöll variabler 

från tre olika kategorier för motiv, men vad som var gemensamt för dem alla var att de 

handlade om att stimulera intellektet och kallas därför för Intellektuellt. 

Den fjärde faktorn innehöll fem variabler – ett andligt motiv (9.bekraftaidentitet), två 

emotionella motiv (19.kannanostalgi, 20.kulturellidentitet) och två sociala motiv 

(36.visamig, 41.traffamanniskor) De handlade alla om identitet, social- och 

självbekräftelse och därför kallas faktorn för Identitet. 

5.1.5 Skalans reliabilitet 

Variablerna sammanställdes till summerade skalor enligt resultaten från 

faktoranalysen. Efter att man har skapat en ny skala måste man kontrollera skalans 

reliabilitet. (Hair et al, 2010:142). Reliabiliteten bedömer konsekvensen emellan flera 

mätningar av en variabel. Det kan mätas med att jämföra respondentens svar under två 

olika tidpunkter. Det mer allmänna sättet är att mäta den inre konsekvensen med hjälp 

av Cronbach’s alpha koefficient (Hair et al, 2010:125), vilket även gjordes i denna 

undersökning. Koefficienten mäter skalornas underliggande konstruktioner och till 

vilken grad de är konsekventa. Cronbach’s alpha koefficient kan accepteras om värdet 

är över 0.7 (DeVellis, 2003, citerad i Pallant, 2010:97), men det optimala är om den är 

högre än 0,8 (Pallant, 2010:100). För summerade skalor med färre variabler kan man 

även granska korrelationen emellan variablerna och enligt Briggs och Cheek är den 

optimala räckvidden då mellan 0.2 och 0.4. (Briggs och Cheek, 1986, citerad i Pallant, 

2010:97) Då de summerade skalorna innehöll fem eller flera variabler och Cronbach´s 

alpha koefficienten var på accepterad nivå för alla skalor, behövdes korrelationen 

emellan variablerna inte granskas. 

Variablerna formade fyra summerade skalor som kallas för 1) Emotionellt, 2) 

Underhållande, 3) Intellektuellt 4) Identitet. Alla summerade skalor hade en 

accepterad nivå för Cronbach’s alpha koefficienten (större än 0.7). Cronbach’s alpha 

koefficienten var 0.8 för Emotionellt, 0.75 för Underhållande, 0.79 för intellektuellt och 

0.71 för Identitet. Variabeln 19.kannanostalgi kunde ha tagits bort från faktorn 
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Identitet, för att öka på interna konsekvensen, men då Cronbach’s alpha värdet var över 

den accepterade nivån (0.7), behövdes det inte. Cronbach’s alpha koefficienten för alla 

summerade skalor presenteras i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6 Skalans reliabilitet 

Summerade skalan 
Antal 

Variabler 
Cronbach’s 

alpha 
Medelvärdet 

Emotionellt 7 0,8 4,44 
Underhållande 7 0,75 3,94 

Intellektuellt 6 0,79 3,61 

Identitet 5 0,71 2,67 

 

Medeltalen visar oss att Emotionellt (M=4,44) är den mest motiverande faktorn för att 

gå på teater. Underhållande är det näst största motivationsfaktorn (M=3,94) och efter 

det kom Intellektuella motiv (M=3,61). Identitetsmotiven var motivationsfaktorn med 

minst betydelse (M=2,67). 

5.1.6 Korrelation emellan faktorer 

För att kunna förklara styrkan och riktningen i de lineära sambandet emellan 

faktorerna gjordes en korrelationsanalys (Pallant 2010:123). Då variablerna var 

uppbyggda av intervalskalor (Likert-skala från 1-6) tillämpade sig Pearsons produkt 

moment korrelation bäst för att granska det linneära sambandet. Resultaten från 

korrelationsanalysen kan ses nedan i tabell 7. 

Pearsons kolleration kan endast uppta värden emellan -1 och 1. Om värdet är 0 finns 

det ingen korrelation emellan variablerna (Pallant 2010:128). Enligt Cohen (1988, 

citerat av Pallant 2010:134) är korrelationen liten då värdet är 0.1-0.29, medelstor då 

den är 0.3-0.49 och stor då den är 0.5 – 1.0, för både positiva och negativa värden. 

Tabell 7 Korrelationen emellan faktorer 

  Emotionellt Underhållande Intellektuellt Identitet 

Emotionellt 1 
   

Underhållande 0.153 1 
  

Intellektuellt 0.359** -0.061 1 
 

Identitet 0.435** 0.153 0.354** 1 
**.Korrelationen är signifikant på nivån 0.01 (2-tailed) 
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Från tabell 7 kan vi läsa att sambanden emellan faktorerna är statistiskt signifikanta 

(på nivån 0.01) i tre av fallen. Sambanden Intellektuellt – Emotionellt, Identitet – 

Emotionellt och Identitet – Intellektuellt hade alla en signifikant korrelation, som var 

mellanstark och positiv. Det betyder att då emotionella motiven ökar, ökar även de 

intellektuella och identitetsbekräftande motiven och viceversa. Då de 

identitetsbekräftande motiven ökar, ökar även de intellektuella motiven. Även de 

underhållande motiven ökar, med liten styrka, då de emotionella motiven ökar. 

Sambanden emotionellt och identitet hade den starkaste korrelationen (0.435), vilket 

betyder att dessa faktorer påverkade varandra mest. Talet är positivt och medelstort 

(enligt Cohen, 1988, citerad i Pallant 2010:134), vilket betyder att ju mer emotionella 

motiv respondenterna hade för att gå på teater, så destu mer hade de också  motiv 

sammanknippade med identitet. 

I nästa kapitel presenteras resultaten om vad som påverkar publiken när de väljer 

vilken pjäs de går på, dvs resultatet från fråga 1 i enkäten. 

5.2 Publikens val av pjäs 

Fråga 1 behandlade publikens orsaker för val av pjäs och frågade efter hur viktiga de 

anser att olika faktorer är när de väljer vilken pjäs de går på. Skalan bestod av en 

Likert-skala, där 1=Inte alls viktigt och 5=Mycket viktigt, så att det även fanns det 

neutrala möjligheten (3). Den viktigaste faktorn för val av pjäs var vilka teman pjäsen 

behandlade (medeltal 4,07). Även det att vänner rekommenderat pjäsen var viktigt 

(medeltal 3,81) och själva teatern där pjäsen spelades (medeltal 3,61). Frågan om 

recensioner har endast 125 svar, då alternativet lades till efter att enkäten hade 

publicerats. Musiken som var med i pjäsen var mindre viktigt (medeltal 2,59). I tabell 8 

presenteras resultaten.  
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Tabell 8 Faktorer för val av pjäs 

Faktor	   Medeltal	   N	  

Tema	   4,07	   148	  
Vännerna	   3,81	   147	  
Teatern	   3,61	   148	  
Genre	   3,46	   148	  
Berättelse	   3,33	   148	  
Skådespelarna	   3,29	   148	  
Regi	   3,07	   147	  
Recensioner	   3,03	   125	  
Författare	   2,87	   148	  
Musiken	   2,59	   147	  
 

I tabell 8 ser vi det sammanknippade resultatet av alla respondenter. Efter att 

respondenterna/publiken har segmenterats så kan vi jämföra om de olika grupperna 

har olika preferenser för val av pjäs. Till följande presenteras klusteranalysen, som 

gjordes för att möjliggöra segmenteringen av publiken på basis av de olika motiven för 

att gå på teater. 

5.3 Segmentering av publiken 

För att undersöka möjligheten att dela respondenterna i olika grupper på basis av deras 

motiv för att gå på teater utfördes en klusteranalys. Syftet med en klusteranalys är att 

gruppera objekt för att bilda grupper som är heterogena med varan men heterogena 

emellan grupperna (Hair et al, 2010:508). Skillnaden mellan faktoranalys och 

klusteranalys är att faktoranalys strävar efter att gruppera variabler, emedan 

klusteranalys strävar efter att grupperna respondenter (Hair et al 2010:508). 

För att gruppera respondenterna enligt deras motiv för att gå på teater användes de 

icke-hierarkiska klustermetoden K-medeltal (K-means) och som variabler användes de 

fyra olika summerade skalorna (Emotionellt, Underhållande, Intellektuellt och 

Identitet). Då tidigare teori har segmenterat teaterpubliken i fyra olika segment, 

(Cuadrado & Molla, 2000) gjordes en klusteranalys med både tre, fyra och fem olika 

kluster, för att ta reda på hur många kluster som skulle ha tillräckligt mycket 

homogenitet inom grupperna, men tillräckligt mycket heterogeniteten emellan 

grupperna (Hari et al, 2010:513) samt ge ett tolkningsbart resultat. Med fem kluster var 

två av segmenten mycket homogena och med tre kluster var det svårt att hitta en 
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heterogen tolkning för klustren. Alternativet med fyra kluster gav det tydligaste 

resultatet och därmed användes fyra kluster för analysen.  

Resultatet från klusteranalysen blev tydligast med fyra kluster och resultaten kan ses 

nedan i tabell 9. De högsta och intressantaste medeltalen är gjorda mörkare, så att 

tabellen blir enklare att tyda. 

Tabell 9 Klusteranalys 

  KLUSTER       ANOVA   

  1 2 3 4 F Sig. 

N 34 26 46 37 
  

% 23,8 18,2  32,2 25,9 
  

Emotionellt 4,95 3,95 3,83 5,08 41,169 0.000 
Intellektuellt 3,83 4,23 2,55 4,24 66,222 0.000 
Identitet 2,34 2,34 2,18 3,77 65,738 0.000 
Underhållande 4,55 3,08 3,90 4,11 22,883 0.000 

N=143 

De i antal förutbestämda klustren (fyra stycken) formades efter 8 iterationer. Det första 

klustret innehöll 23,8% av respondenterna, det andra klustret 18,2%, det tredje klustret 

32,2% och det fjärde klustret 25,9% av de totalt 143 respondenterna i klusteranalysen 

(5 observationer hade saknade värden). Alla fyra variabler var signifikanta (p=0.000) i 

att skilja åt klustren. Intellektuellt hade den största verkan i uppdelningen av klustren 

med ett F-värde på 66,222 och Identitet-variabeln var den näst mest påverkande 

faktorn med F=65,738. Variabeln ”emotionellt” påverkade tredje mest (F=41,169) och 

till sist kom variabeln ”underhållande” (F=22,883).  

I detta skede kan det påminnas att skalan uppgjordes av en Likert skala (1-6), där 

1=Håller inte alls med, 6=Håller alldeles med.  

I första klustret hade de emotionella (M=4,95) och underhållande motiven (M=4,55) 

största verkan. Även intellektuella motiv (M=3,83) var viktiga för första klustrets 

respondenter. I det andra klustret hade intellektuella motiv (M=4,23) största verkan 

och Emotionella motiv (M=3,95) andra största verkan. I det tredje klustret hade alla 

motiv ett lägre medeltal än 4, men emotionella (M=3,83) och underhållande motiv 

(M=3,90) var viktigast för klustrets respondenter. I den fjärde gruppen var alla fyra 

motiv viktiga (M större än 3,77 för alla olika motiv), men emotionella motiv hade det 
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högsta medeltalet (5,08). Det var enda gruppen där identitet motiven spelade en större 

roll (M=3,77). 

Det kan dras vissa slutsatser utav dessa kluster, men för att namnge dem, måste vi även 

se över de demografiska aspekterna och hur respondenterna i de olika grupperna 

konsumera konst och teater. Detta görs i nästa del kapitel. 

5.3.1 Skillnaderna i de olika segmenten 

För att kunna jämföra de olika segmenten med demografiska faktorer frågades efter 

respondenternas ålder, kön, utbildningsnivå och årlig inkomst. För att kunna jämföra 

hur de olika klustren konsumerar konst frågades även efter hur ofta de går på teater 

och hur ofta det går på andra konstformer under ett år, om de jobbar inom 

kulturbranschen och med vem de oftast går på teater med. Nedan är tabellen som visar 

skillnaderna för de olika klustren. De procentuella andelarna och medeltalen 

presenteras, för att göra det enklare att jämföra de olika grupperna och hitta olikheter 

emellan dem. 

Tabell 10 Skillnader i de olika segmenten 

	  	   	  	   SEGMENT 	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	   Potentiella	   Entusiaster	   Underhållning	   Teaterfolk	   M	  eller	  %	  totalt	  

Konstkonsumtion	   Hur	  ofta	  teater	  i	  året	   6,45	  	   14,85	   6,16	   9,05	   8,59	  

	  
Annan	  konst	  i	  månaden	   2,73	   3,52	   2,58	   3,22	   2,95	  

	  

Jobbar	  inom	  
kulturbranchen	   36,4%	   50,0%	   26,7%	   54,1%	   40,2%	  

Teatersällskap	   Partner	   30,3%	   19%	   40%	   21,6%	   28,1%	  

	  
Familj	   18,2%	   23,1%	   20%	   16,2%	   19,1%	  

	  
Vän	   48,5%	   38,5%	   33,3%	   43,2%	   40,4%	  

	  
Ensam	   3,0%	   19,2%	   4,5%	   13,5%	   9,2%	  

	  
Kollega	   0,0%	   0,0%	   2,2%	   5,4%	   2,1%	  

Demografi	   Medelålder	  M	   33	  år	   48	  år	   39	  år	   38	  år	   39	  år	  

	  
St.D.	   12,77	   	  17,95	   	  16,71	  

	  
16,62	   16,62	  

	  
Kön,	  kvinnor	   72,7%	   80,8%	   56,5%	   58,5%	   65,5%	  

	  
Högskoleutbildning	   84,8%	   80,8%	   84,8%	   78,4%	   82,4%	  

Årliga	  inkomster	   0	  -‐	  9999€	   22,6%	   7,7%	   18,2%	   30,0%	   20,4%	  

	  
10	  000-‐19	  999€	   16,2%	   15,4%	   13,6%	   16,6%	   24,4%	  

	  
20	  000-‐29	  999€	   25,8%	   23,1%	   18,2%	   16,6%	   20,1%	  

	  
30	  000-‐49	  999€	   22,6%	   38,5%	   29,6%	   30,0%	   24,4%	  

	  
50	  000€	  -‐	  	   12,8%	   15,4%	   20,5%	   6,7%	   10,6%	  

M= Medeltal, N= 142 (inkluderade i de fyra klustren) 
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Det första klustert namngavs Potentiella, det andra klustret namngavs Entusiaster, det 

tredje för Underhållning och det fjärde gruppen för Teaterfolk. Entusiasterna går helt 

tydligt flest gånger på teater om året (M=14,85). Samma kluster går även oftast på 

andra konstevenemang (M=3,52 gånger i månaden). Utav entusiasterna och teaterfolk 

jobbar hälften eller fler inom konstbranchen och utav alla respondenter jobbar 40,2% 

inom konstbranchen.  

Segmentet Underhålling hade den största gruppen som går på teater med sin partner. 

Alla grupper hade procentuellt inga stora skillnader (M=16,2%-23,1%) med tanke på 

hur många gick oftast på teater med en familjmedlem. Potentiella gick oftast på teater 

med sina vänner. Nästan en femtedel (19,2%) av entusiasterna går på teater för sig 

själv, vilket är intressant för att de andra grupperna gick inte ofta på teater för sig själv 

(3-13,5%). Det var få respondenter som gick på teater med sina kolleger, Teaterfolk 

hade största procentuella antalet respondenter (5,4%) som som går på teater med sin 

kollega. Potentiella hade den yngsta medelåldern (33 år) emedan entusiasterna hade 

den äldsta medelådern (48 år). I segmenten Potentiella och Entusiaster var det 

procentuellt sätt fler kvinnor än i de två andra segmenten, även om majoriteten av 

respondenterna var kvinnor (65,5%).  Det fanns ingen större skillnad (78,4%-84,8%) på 

respondenternas utbildningsnivå i de olika segmenten, men en klar majoritet av 

respondenterna hade antingen en universitetsutbildning eller yrkeshögskoleutbildning 

eller var studerande för tillfället. 7,7% av respondenterna ville inte svara på frågan om 

hur mycket de tjänar per år, så deras svar togs bort från den procentuella jämförelsen, 

för att få ett representabelt, som kunde jämföras med inkomstfördelningen i Finland. 

Den procentuella andelen av Finlands befolkning i de olika inkomstklasserna hittas i 

sista kolumnen vid Årliga inkomster. Procentantalen är från 2012 och tagna från 

Statistiskcentralen webplats. I genomsnitt har respondenterna högre inkomster än 

befolkningen, men inkomsterna är inte lika jämt fördelade. Underhållningssegmentet 

har de största inkomsterna. Teaterfolk, samt de potentiella hade de största grupperna i 

de lägre inkomstklasserna. 

5.3.2 Segmentens val av föreställning 

I början av enkäten frågades respondenterna: ”Uppskatta hur viktiga följande faktorer 

är när du väljer vilken pjäs du går på”? Svarsalternativen låg på en Likert-skala från 1-5, 

där 1=Inte alls viktigt och 5=Mycket viktigt. För att jämföra vad som är viktigt för de 
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olika segmenten när de väljer vilken pjäs de vill se på, så gjordes en jämförelse med de 

olika medeltalen för de olika segmenten. Resultatet av jämförelsen presenteras i tabell 

11 här nedan. Där presenteras medeltalen för de olika segmenten och till sist medeltalet 

för alla respondenter. De mörkare siffrorna är segmentets högsta och intressantaste, 

jämfört med de andra klustren, medeltal.  

Tabell 11 Faktorerna för val av pjäs för de olika segmenten 

Faktorer	  för	  val	  av	  pjäs	   Kluster/Segment	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Potentiella	   Entusiaster	   Underhållning	   Teaterfolk	   Medeltal	  
Pjäsens	  tema	   4.18	   4.23	   3.83	   4.16	   4.07	  
Vänner	  har	  rekommenderat	  
pjäsen	   4	   3.28	   3.93	   3.95	   3.84	  

Teatern	  som	  sätter	  upp	  pjäsen	   3.64	   3.65	   3.37	   3.84	   3.61	  
Föreställningens	  genre	   3.52	   3.62	   3.41	   3.38	   3.46	  
Vilken	  bok/berättelse	  pjäsen	  
baserar	  sig	  på	   3.42	   3.35	   3.02	   3.57	   3.32	  

Vilka	  de	  medverkande	  
skådespelarna	  är	   3.24	   3.38	   3.04	   3.49	   3.27	  

Recensionerna	  om	  pjäsen	   2.89	   3.04	   3.12	   3.07	   3.04	  
Pjäsens	  regissör	   2.85	   3.58	   2.62	   3.27	   3.02	  
Pjäsens	  författare	   2.76	   3.38	   2.37	   3.14	   2.85	  
Pjäsens	  musik	   2.7	   2.04	   2.61	   2.89	   2.6	  

 

Från tabell 10 kan vi se att segmentet Potentiella lyssnar mycket på sina vänner 

(M=4.00) då de väljer vilken pjäs de vill gå på. Pjäsens tema (4.18) var också viktigt för 

dem. Jämfört med Entusiasterna och Underhållning, var det viktigt för dem vilken bok 

eller berättelse pjäsens baserade sig på (M=3.42), även om det var viktigare för 

Teaterfolket (M=3.57). Pjäsens författare var viktigast (M=3.38) för Entusiasterna 

jämfört med de andra segmenten. Entusiasterna tyckte även att pjäsens tema 

(M=4.23), föreställningens genre, regissören för pjäsen och författaren för pjäsen var 

viktigast, jämfört med de andra segmentens prioriteringar. Segmentet Underhållning 

tyckte att recensionerna var viktigare än vad de andra grupperna gjorde. Jämfört med 

de andra grupperna tyckte segmentet Teaterfolk att själva teatern som sätter upp 

pjäsen, de medverkande skådespelarna och musiken i föreställningen var viktiga. 

Intressant att nämna är att segmenten Entusiasterna och Teaterfolk hade i genomsnitt 

ett högre medeltal om man kombinerar alla faktorer som påverkar vilken pjäs de väljer 

jämfört med segmenten Potentiella och Underhållning. 
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5.3.3 Segmentens informationskanaler 

För att förstå hur de olika segmenten söker eller får information om föreställningarna 

handlade fråga 13 om vilka kanaler publiken använder sig av för att hitta information 

om föreställningen. Publiken fick 8 olika alternativ som Viirus beaktar i sin 

marknadsföring och fick kryssa för alla alternativ som de använder för att hitta 

information. För att kunna jämföra de olika segmenten jämfördes procentuella andelen 

inom gruppen som svarat på de olika alternativen. Tabellen nedan presenterar de olika 

gruppernas procentuella andel och i sista kolumnen presenteras det procentuella  

antalet för alla respondenter. 

Tabell 12 Information om teatern 

Informationskälla	   Kluster/Segment	   	  	   	  	   	  	  

	  	   Potentiella	   Entusiaster	  
Under-‐	  
hållning	  

Teater	  
folk	   M	  

Vänner	   78,8%	   50,0%	   71,7%	   75,7%	   70,4%	  
Facebook	   69,7%	   50,0%	   54,4%	   67,6%	   60,5%	  
Recension	   57,6%	   73,1%	   37,0%	   51,4%	   52,1%	  
Annons	  i	  tidningen	   42,4%	   61,5%	   41,3%	   35,1%	   43,7%	  
Viirus	  Webbplats	   36,4%	   42,3%	   26,1%	   51,4%	   38,0%	  
Puff	  i	  tidningen	   15,2%	   30,8%	   13,0%	   18,9%	   18,3%	  
Reklam	  i	  gatubilden	   21,2%	   19,2%	   4,4%	   24,3%	   16,2%	  
E-‐postutskick	   12,1%	   30,8%	   8,7%	   18,9%	   16,2%	  
Arbetsplats	  eller	  
skola	   15,2%	   3,8%	   10,9%	   18,9%	   12,7%	  

N=142 

Segmentet Potentiella får mest information av vänner och Facebook, om man jämför 

med de andra segmenten. Jämfört med de andra litar Entusiasterna mest på 

tidningskällor, dvs recensioner, annonser och puffar i tidningar och även e-post 

utskick, för att  få information om föreställningarna. Segmentet Underhållning hade 

inte den högsta procentuella andelen i någon källa, men majoriteten fick information 

via vänner och Facebook. Teaterfolk fick information via Viirus webbplats och hade 

även den procentuellt största gruppen som fick sin information från reklam i 

gatubilden och från arbetsplatsen eller skolan. 

5.3.4 Olika publikgrupper sammanfattat 

1. De Potentiella hade den lägsta medelåldern (33 år) och representerades av knappt en 

fjärdedel av respondenterna (23,8%). De ville ha emotionella och underhållande 

upplevelser. Ungefär en tredjedel (36,4%) av dem jobbar på kulturbranchen och nästan 
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hälften (48,5%) går oftast på teater med sin vän. De Potentiella var segmentet som 

lyssnade mest på sina vänner när de valde vilken föreställning de ville se. De Potentiella 

fick mest information om teaterföreställningar utav sina vänner och  Facebook. 

2. Entusiasterna har den högsta medelåldern och representeras av 18,2% av 

respondenterna. Gruppen vill bli intellektuellt stimulerad då de går på teater, men även 

vara med om emotionella upplevelser. De går på mest utav alla (i medeltal 14,85 gånger 

om året) på teater. I gruppen fanns två personer som svarade att de går på teater äver 

50 gånger om året, vilket tydligt påverkade medeltalet, men Entusiasterna var ändå 

den aktivaste gruppen med teaterbesök. Hälften (50%) jobbar inom kulturbranchen 

och denna grupp går också oftast på teater med sina vänner (38,5%), men även  med 

familjmedlemmar (23,1%) eller ensamma (19,2%). Entusiasterna tyckte det var viktigt 

med pjäsens tema, genre, vem regissören och vem pjäsens författare var. Recensioner 

och annan information i tidningar var de viktigaste informationskällorna om 

teaterföreställning för denna grupp. E-postutskicken gav också information till ungefär 

en tredje del av gruppen (30,8%).  

3. Den största gruppen (32,3%) av respondenterna hörde till gruppen Underhållning. 

Gruppens medelålder var 39 år. Även denna grupp var främst motiverade av 

emotionella och underhållande motiv. De går mer sporadiskt på teater än de andra 

grupperna och de går oftast på teater med sin partner (40 %). Denna grupp var mest 

intresserade av recensionerna som skrivits om föreställningen. Segmentet 

Underhållning fick också mest information via vänner och Facebook, men även Viirus 

webplats och recensioner om pjäsen var viktiga. 

4. Teaterfolk-segmentet representerades av ungefär en fjärde del av respondenterna 

(25,9%) och medelåldern var 38 år. Denna grupp hade höga medeltal för varje motiv 

och hade det högsta medeltalet för identitetsmotiv. Majoriteten (54,1%) av gruppen 

arbetar inom kulturbranschen och de vanligaste alternativet var att gå på teater med 

sina vänner. Gruppen var mest intresserade av vilken teater som sätter upp pjäsen, 

vilken bok/berättelse pjäsen baserade sig på och vilka de medverkande skådespelarna 

var. Teaterfolk använde sig mycket utav Viirus webplats för att hitta information om 

föreställningarna, men även för denna grupp var vänner och Facebook de viktigaste 

källorna för information.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras först undersökningens resultat och sedan de möjliga 

teoretiska implikationer och de praktiska implikationerna för teatern. Arbetets 

begränsningar och förslag på framtida forskning presenteras före slutorden.  

6.1 Teater Viirus publikens motiv för att gå på teater 

Avhandlingens syfte var att analysera vilka orsaker teaterpubliken har för att gå på 

teater. Undersökningen baserade sig främst på Ben Walmsleys artikel ”Why people go 

to the theatre” (Varför människor går på teater) från 2011 och de fem kategorier som 

han hade kommit fram till: Andliga motiv, Sensuella motiv, Emotionella motiv, 

Intellektuella motiv och Sociala motiv. Även påståenden från andra undersökningar 

användes och tillämpades i Walmsleys fem olika kategorier.  

På basen av dessa fem kategorier för att gå på teater utfördes en faktoranalys och 

resultaten gav en tydligare fördelning med endast fyra kategorier för motiv för att gå på 

teater. Kategorierna fick namnen: Emotionellt, Intellektuellt, Identitet och 

Underhållande.  

På basen av denna undersökning är de emotionella motiven för att gå på teater de 

viktigaste. De emotionella motiven hade det högsta medeltalet, M= 4,44 (på en Likert-

skala från 1-6) jämfört med de andra kategorierna. Detta stöder Walmsleys (2011), 

Bouder-Paillers (1999) och Cuadrado & Mollas (2000) undersökningar som kom fram 

till att de emotionella motiven var de viktigaste för publiken. Publiken ville få starka 

känsloupplevelser och bli berörda. Även eskapism tillhörde denna kategori, då publiken 

ville känna att de kommer in i en annan värld. Med tanke på kulturkonsumtion stöder 

detta Slaters (2007) undersökning, som handlade om museibesökare, där han kom 

fram till att eskapism är den viktigaste faktorn för dem. 

Den andra viktigaste kategorin var Underhållande motiv med ett medeltal på 3,94. I 

Bouder-Pailler undersökning valde hon att inte ha med en kategori för underhållning, 

för att enligt henne ville publiken alltid bli underhållna (Bouder-Pailler, 1999). Jag 

valde dock att ha med kategorin för underhållning, för att alla variabler som 

definierade faktorn i faktoranalysen handlade om underhållning och det fanns tydliga 

skillnader för vem som sökte efter underhållning istället för andra motiv för att gå på 

teater. Underhållande-motivet var uppbyggt av bl.a. kvalitétid med vänner och familj 
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och av att få slappna av. Att få skratta och bra kundbetjäning var även en del av denna 

kategori. 

De Intellektuella motiven var det tredje viktigaste motiven (M=3,61). De intellektuella 

motiven handlar om att publiken vill lära sig någonting nytt och om att bli utmanad 

både etiskt och intellektuellt. Det handlade även om att reflektera över sina 

människoförhållanden och att väcka empati. 

Den fjärde och minst betydelsefyllda motivet valde jag att kallas för identitet (M=2,67), 

De olika variablerna som formade motivet handlade mycket om identitet och 

självförverkligande. Denna kategori av motiv handlar om att visa sig och lära känna nya 

människor samtidigt som man bekräftar sin kulturella identitet. Det är intressant att 

identitet fick så ett så lågt medeltal, då motiv oftast handlar om självbekräftelse. Detta 

kan dock bero på att det är svårt att uppskatta hur man skall svara på frågor om 

identitet, då det handlar om djupare inre motiv. 

Resultaten visar att de olika motiven är alla mer eller mindre alla viktiga för Viirus 

publik och att det inte går att utesluta någon av dem. Alla motiv måste därmed tas i 

beaktan då teatern planerar publikens helhetsupplevelse. Publikens olika behov kan 

tillfredsställas genom både de funktionella och tekniska delarna av helhetsupplevelsen. 

I figur 3 kan man även se de olika motiven där deras procentuella andel är jämförda på 

varan på basen av medeltalen för deras variabler. Emotionellt är det största, sedan 

Underhållande, sedan Intellektuellt och till sist Identitet. De är ändå en del av samma 

helhetsupplevelse. 
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Figur 3 De olika motiven i jämförelse 

Om vi ser figur 3 som Pine & Gilmores (1998) modell för de fyra dimensioner 

(Underhållning, Utbildning, Estetik och Eskapism) är det mittpunkten av alla de fyra 

olika motiven som är Teater Viirus publikens ”Sweet spot”, dvs punkten där alla olika 

behov är i balans och tillfredställda. Detta är såklart simplifierat då allas behov är olika 

och konstens verkan är olika för alla och därför diskuteras avhandlingen bisyfte och de 

olika segmenten i nästa kapitel. 

6.2 Teater Viirus publiksegment 

Avhandlingen bisyfte var att segmentera Viirus publik på basen av deras motiv för att 

gå på teater och sedan jämföra de olika gruppernas demografiska bakgrund och vilka 

kulturkonsumtionsvanor de har. På basen av publikens motiv delades Teater Viirus 

publik in i fyra segment: Entusiasterna, Teaterfolk, Potentiella och Underhållning. 

Segmenten blev ganska lika delade som i Cuadrado & Mollas undersökning från 2000, 

där de även delade publiken i fyra olika grupper som de kallade: Teaterfantasterna, 

Entusiasterna, Likgiltiga och Nybörjarna.  

Alla segment i denna undersökning prioriterade emotionella motiv högt, men endast 

Teaterfolk och de Potentiella ansåg att det var det viktigaste motivet. Entusiasterna 

prioriterade intellektuella motiv högst (M=4,23) och Segmentet underhållande 

prioriterade underhållning som högst (M=3,9). För Teaterfolk var alla motiv viktiga, 

men de emotionella motiven var ändå viktigast (M=5,8). 

Emotionellt	  
Underhållande	  
Intellektuellt	  
Identitet	  
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Nedan listat vad som kännetecknade de olika segmenten 

Potentiella 

- Vill uppleva stora känslor och bli underhållna, men även intellektuellt 
stimulerade 

- Går på teater med vänner eller partner 

- En fjärdedel (23,8 %) av publiken 

- Yngsta gruppen, medelålder 33 år och de lägsta inkomsterna 

- Går på teater igenomsnitt 6,45 gånger om året 

- Pjäsens tema och att vänner har rekommenderat föreställningen är viktiga för 
val av föreställning 

- Får information om teaterföreställningar på Viirus av vänner och Facebook  

Entusiasterna 

- Söker främst efter emotionella och intellektuella upplevelser 

- Går på teater i genomsnitt 14,85 gånger om året tillsammans med 
familjmedlemmar eller vänner. Även ofta ensama. Även ivriga konsumenter av 
annan konst 

- Äldsta gruppen – medelåldern 48 år. 

- Tycker att flera aspekter är viktiga då de väljer vilken föreställning de vill se, tex 
vem regissören är, genre, pjäsens författare och pjäsens tema. 

- Litar främst på tidningar för att få information om föreställningar. 

Underhållande 

- Söker främst efter emotionella och underhållande upplevelser 

- Största gruppen, med 32,2 % av publiken  

- Går inte så ofta på teater (6,16/år i medeltal) och går då oftast med sin partner. 

- Pjäsens tema och att vänner har rekommenderat föreställning är viktiga för 
denna grupp. 

- Får information om föreställningar av sina vänner och Facebook. 

 

Teaterfolk 

- Är motiverade av de alla olika faktorerna, men mest av att bli intellektuellt 
stimulerade 



 

 

60 

- Över hälften jobbar inom kulturbranschen 

- Går oftast på teater med sina vänner 

- Vilken teater som sätter upp pjäsen är viktig för denna grupp då de väljer vilken 
pjäs de tänker gå på 

- Får information av vänner och Facebook, men även Viirus weebplats och 
recensioner i tidningen 

De olika segmenten är alla viktiga för Teater Viirus. Grupperna Potentiella och 

Underhållande var liknande till sin natur, det enda som skilde dem åt var 

åldersskillnaden. Teaterfolk och Entusiasterna var båda ivriga teaterbesökare och över 

hälften av dem arbetade inom kulturbranchen.  

De som skilde de potentiella från de andra segmenten var deras unga ålder (M=33 år). 

De hade även höga medeltal för alla motiv förutom Identitet. De hade de lägsta 

inkomsterna, även om de hade det största antalet högutbildade i sitt segment (84,8%), 

vilket kan bero på att en stor del av respondenterna i gruppen är studeranden. 

Entusiasterna var gick tydligt oftast på teater (14,85 gånger/året) och andra 

konsthändelser (3,52/månaden). De var igenomsnitt intresserade av flest olika faktorer 

när de valde vilken pjäs de ville se. Segmentet hade den högsta åldern, men även de 

högsta inkomsterna om man jämför alla inkomstgrupper med varan. 

Segmentet Underhållande var mest motiverade av att bli underhållna och emotionellt 

berörda, men de andra motiven Intellektuellt och Identitet hade de lägsta värden av 

alla. De gick inte heller så ofta på teater (M=6,16 gånger om året) och när de valde 

vilken pjäs de ville se var det endast recensionen om pjäsen som var den viktigaste 

faktorn för dem jämfört med de andra grupperna. 

Teaterfolk kunde lika väl kallats för kulturmänniskor eller någonting liknande, för att 

de hade en klar majoritet som arbetade inom kulturbranschen. De hade höga medeltal 

för varje motivkategori och även höga medeltal för de olika faktorerna för val av pjäs, 

vilket tyder på att de är intresserade av att söka information om teaterföreställning. 

 

6.3 Teoretiska implikationer 

Walmlseys (2011) fem olika kategorier för motiv (Andliga motiv, Sensuella motiv, 

Emotionella motiv, Intellektuella motiv och Sociala motiv) blev inte fem olika faktorer i 
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faktoranalysen, vilket tyder på att de inte mäter det som de skall mäta. De olika 

variablerna som användes för motiv för att gå på teater borde ses över och redigeras i 

framtida undersökningar om publikens motiv. Troligtvis blir faktorerna entydigare med 

färre variabler som analyseras och definierar de olika faktorerna. 

De fyra olika publiksegmenten som undersökningens segmentering kom fram till 

påminde väldigt mycket om segmenten som Cuadrado & Molla hade kommit fram till i 

sin undersökning. Det tyder på att segmenten kunde eventuellt användas på andra 

teatrar, då redan två undersökningar kommit fram till liknande grupper. De olika 

publikgrupperna kunde även undersökas på djupet med t.ex. fokusgruppintervjuar för 

att fördjupa förståelsen i de olika segmentens motiv för att gå på teater. 

6.4 Implikationer för teatern 

Teater Viirus och andra teatrar kan använda sig av resultaten i denna undersökning när 

det planerar sin marknadsföringsstrategi och planera en meningsfull kommunikation 

med sin publik. Även om de fyra grupperna inte kan generaliseras till en hel population 

är de riktgivande för vad de olika grupperna söker i en teaterupplevelse och hur det 

konsumerar kultur. På basen av de olika gruppernas kan teatern planerar kampanjer 

som stöder de olika gruppernas helhetsupplevelse. 

Publikens vänner och social media har stor betydelse för Viirus publik och därför måste 

teatern stöda sin publik i att dela med sig av information om teatern och dess 

föreställningar på social media. Detta kan göras t.ex. med att ha en selfiekampanj på 

teatern där publiken får ta bilder av sig själva i föreställningens rekvisita eller med 

skådesspelarna och länka bilden till Viirus profiler i social media. 

Då Entusiasterna och Teaterfolket redan går relativt ofta på teater är det särskilt viktigt 

att stöda segmentet Potentiellas teaterupplevelse. Segmentet är inte ännu 

återkommande teaterbesökare, men kunde i framtiden blir ivriga teaterkonsumenter, 

då de även var intresserade av att bli intellektuellt stimulerade. Cuadrado & Molla 

(2000) kom även fram till samma slutsatser om gruppen som de kallade för 

Nybörjarna. De potentiella hade låga inkomster och deras biljetter borde därför vara 

förmånligare än de andra gruppernas. Studiebiljetterna kunde vara förmånligare och 

teatern måste prioritera samarbetet med studentorganisationer och gymnasium. För att 

komma över tröskeln att besöka en ny plats är det enklare att göra det i grupp och 

därför är det även viktigt att stöda gruppernas helhetsupplevelse. På så sätt kan man 

stöda unga teaterbesökare till att bli entusiaster eller t.o.m. Teaterfolk i framtiden.  De 



 

 

62 

potentiellas vänner var stora påverkare och därför kunde teatern erbjuda kampanjer 

där yngre teaterbesökare kunde få två biljetter för priset av ett. De potentiella ville bli 

underhållda, uppleva känslor och intellektuellt utmanade. Det sist nämnda motivet 

kunde åstadskommas med ordna diskussioner eller workshops riktat för segmentet i 

samband med föreställningarna.  

Då publiken enligt Slater (2007:153) har mindre tid att använda på 

fritidssysselsättningar och mera aktiviteter att välja emellan, måste teatern göra sig så 

tillgänglig som möjligt för de olika grupperna. Detta kan de göra genom att 

kommunicera till de olika segmenten via de kommunikationskanaler som de använder 

och vädja främst till publikens emotionella sida – hur känns det när man upplever 

föreställning? Detta kan man åstadkomma genom t.ex. en filmtrailer som  

kommunicerar en känsla som återkommer i föreställningen.  

Segmentet Underhållande är en stor del av publiken och det är svårt för teatern att 

åsidosätta dem även om de konstnärliga ambitionerna inte skulle vara att underhålla 

publiken. Detta kan åtgärdas med att förbättra alla de funktionella delarna av tjänsten. 

Om allt fungerar väl och är tillgängligt kan personer från segmentet Underhållande 

behoven tillfredsställas av de funtionella delarna och de emotionella motiven av den 

tekniska delen (själva föreställningen). 

Det är även viktigt att komma ihåg att människor blir motiverade av flera olika saker 

och att publikunderlaget är olika på olika teatrar. Vad teatrarna kan göra är att de tar 

reda på hur deras egna publiks är motiv för att gå på teater och planera sin 

marknadsföring för att teatern enligt deras egna publik. 

6.5 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Begränsningarna för denna studie är relaterade till antalet respondenter och vem de 

var. Med tanke på att 148 personers svar användes i undersökningen rekommenderar 

jag att det görs en ny kvantitativ undersökning med ett större antal respondenter för att 

åstadkomma mer generaliserbara resultat. 

Enligt Chi-square-testet blev svaren signifikant olika beroende på om respondenten 

arbetade inom kulturbranschen eller inte, vilket gör generaliserbarheten av denna 

undersökning svårare. Man kan dock även dra den slutsatsen att personer som arbetar 

med kultur går ofta på teater och representerar publiken iallfall till viss mån. 
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Jag rekommenderar att de olika variablerna för att gå på teater granskas och att en 

liknande undersökning görs på en annan teater för att kunna jämföra de olika 

teatrarnas publik. På så sätt kan resultaten bidra till generaliserbarheten av resultatet 

av denna undersökning. 

För att komplettera denna undersökning vore det även intressant och ändamålsenligt 

att studera vilka orsaker det finns för att människor inte går på teater. Det finns flera 

barriärer för teaterbesökare och dessa måste undersökas för att bli av med dem och 

göra teater mer psykiskt och fysiskt tillgängligt för alla. Undersökningen kunde göras 

som fokusgruppintervjuer och basera sig delvis på resultaten från denna undersökning. 

För att kunna skapa ett holistiskt perspektiv om publikens upplevelse då de går på 

teater borde man även undersöka hur teaterpubliken upplever de funktionella delarna 

av tjänsten, d.v.s. pausserveringen, biljettförsäljningen, lokalerna mm. kombinerat med 

undersökningar om de tekniska delarna (själva föreställningen) kan man skapa en 

bredare förståelse för publikens helhetsupplevelse då de går på teater. 
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8 BILAGOR 

BILAGA 1 ENKÄTEN PÅ SVENSKA 

Publikundersökning 

Täältä löydät suomenkielisen yleisökyselyn 
 
Svara på förfrågan och hjälp Teater Viirus att bli en bättre teater för dig! Med att delta i undersökningen är du med 
om en utlottning för att vinna två biljetter till valfri pjäs på Viirus och förfriskningar under pausen. Som andra pris 
lottar vi ut fem biljetter (normalpris) till valfri pjäs på Viirus. Biljetterna skall användas före slutet av 2014. 
 
Förfrågan är en del av min magisteravhandling i marknadsföring för Svenska handelshögskolan i Helsingfors. 
Avhandlingen undersöker varför teaterpubliken går på teater. En länk till den färdiga avhandlingen kan skickas till 
alla som vill läsa resultaten av undersökningen. 
 
För att vara med i undersökningen bör du ha sett i alla fall en av Teater Viirus föreställningar under 
åren 2013-2014. 
 
Varje svar är viktigt. Deltagarna är anonyma. Att svara på förfrågan tar ungefär 10 minuter. 
 
Tack för att du är med! 
 
Ville Vuorelma 

 
DEL 1 

 

Följande del handlar allmänt om att gå på teater  
 

 

 

 
1. Uppskatta hur viktiga följande faktorer är när du väljer vilken pjäs du går och ser  

(Skala 1-5, 1 = Inte alls viktigt, 5 = Mycket viktigt)  
 

Vilka de medverkande skådespelarna är  
 

                                                           Pjäsens författare  
 

                                                           Pjäsens regissör  
 

                                                           Vilken bok/berättelse pjäsen baserar sig på  
 

                                                           Pjäsens tema  
 

                                                           Föreställningens genre  
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Jag går på teater för att reflektera över människorelationer 
 

Jag går på teater för att känna empati 
 

Jag går på teater för att bli underhållen 
 

Jag går på teater för att uppleva en annan värld 
 

Jag går på teater för att lära mig om historiska och aktuella händelser 
 

Jag går på teater för att känna spänning 
 

Jag går på teater för att stimulera min fantasi 
 

Jag går på teater för att njuta av estetiska upplevelser 
 

Jag går på teater för att uppleva starka känslor 
 

Jag går på teater för att ta del av en konstupplevelse 
 

Jag går på teater för att träffa nya människor 
 

Jag går på teater för att bli utmanad i etiska frågeställningar 
 

Jag går på teater för att känna nostalgi 
 

Jag går på teater för att träffa kreativa människor 
 

Jag går på teater för självreflektion 
 

Jag går på teater för att förstärka min kulturella identitet 
 

Jag går på teater för att uppleva nya sensationer 
 

Jag går på teater för att följa med min tid 
 

Jag går på teater för att bli berörd 
 

Jag går på teater för att uppleva en bra berättelse 
 

Jag går på teater för att väcka nya tankar 
 

Jag går på teater för att det är en tradition i vår familj 
 

Jag går på teater för att bekräfta min identitet 
 

Jag går på teater för att göra någonting med liksinnade 
 

Jag går på teater för att visa upp mig 
 

Jag går på teater för att få ett kritiskt perspektiv på samhället 
 

                                                             Teatern som sätter upp pjäsen  
 

                                                             Vänner har rekommenderat pjäsen  
 

                                                             Pjäsens musik  
 

                                                             Recensionerna om pjäsen  
 

 

 

 
 

 

 
2. Uppskatta till vilken grad du är av samma åsikt eller motsatt åsikt med följande påstående 

påståenden. 
(Skala 1-6, 1 = Helt av motsatt åsikt, 6 = Helt av samma åsikt)  
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Jag går på teater för att känna att jag är en del av ett större sammanhang 
 

Jag går på teater för att tillbringa tid med vänner och familj 
 

Jag går på teater för att uppleva någonting unikt 
 

Jag går på teater för att ta del av ett "live" (här och nu) -uppträdande 
 

Jag går på teater för att ha kvalitétid för mig själv 
 

När jag går på teater så vill jag känna av energin från scenen 
 

När jag går på teater så vill jag skratta 
 

När jag går på teater så vill jag bli överraskad 

När jag går på teater så vill jag känna att jag förstår vad föreställningen handlar om 
 

            

När jag går på teater så vill jag klä upp mig 
 

            

När jag går på teater så vill jag gå på middag eller ett glas före eller efter föreställningen 
 

            

När jag går på teater så är bra kundbetjäning viktigt för mig 
 

            

När jag går på teater så vill jag känna igen mig själv i pjäsen 
 

            

När jag går på teater så är det viktigt för mig att sitta bekvämt 
        

 

 

DEL 2 

Publikundersökning 

 
3. Ålder?  

________________________________ 
 

 

 

 
4. Kön?  

   Kvinna 
 

   Man 
 

   Annat 
 

 

 

 

 
5. Utbildningsgrad?  

   Grundskola 
 

   Yrkesskola 
 

   Gymnasium 
 

   Yrkeshögskola 
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   Universitet 
 

   Annan 
 

 

 

 

 
6. Jobbar du på kulturbranchen?  

   Ja 
 

   Nej 
 

 

 

 

 
7. Årlig inkomst?  

   0 - 9999 € 
 

   10 000 - 19 999 € 
 

   20 000 - 29 999 € 
 

   30 000 - 49 999 € 
 

   50 000 € - 
 

   Vill inte uppge 
 

 

 

 

 
8. Modersmål?  

   Svenska 
 

   Finska 
 

   Engelska 
 

   Annat 
 

 

 

 

 
9. Med vem brukar du oftast gå på teater med?  

   Partner 
 

   Familjmedlem 
 

   Vän 
 

   Ensam 
 

   Släkting 
 

   Kollega 
 

 

 

 

 
10. Hur många gånger gick du förra året (2013) på teater?  

________________________________ 
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11. Hur ofta går du på annan form av konst (t.ex. museum, opera, konstutställning eller film) i 
genomsnitt per månad?  

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

DEL 3 

Publikundersökning 

 

Följande del handlar om Teater Viirus  
 

 

 

 
12. Vilka Viirus-föreställningar har du sett? (Kan vara flera)  

 Gräset är mörkare på andra sidan 
 

 Där vi en gång flått 
 

 Skamlöst 
 

 Tillsammans 
 

 Ett Drömspel 
 

 Woyzeckmaterial 
 

 Aurora Helsinki 
 

 

 

 

 
13. Var får du information om Teater Viirus pjäser? (kan vara flera alternativ)  

 Facebook 
 

 Viirus webplats 
 

 Annons i tidningen 
 

 Annons i gatubilden 
 

 Vänner 
 

 E-postutskick 
 

 Arbetsplats eller skola 
 

 Puff i tidningen 
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Recension, vilka tidningar? 

________________________________ 
 

 
Annat, varifrån? 

________________________________ 
 

 

 

 

 
14. Prisomdöme för biljetter på Teater Viirus?  

   Förmånligt 
 

   Lagom 
 

   Dyrt 
 

   Kan inte säga 
 

 

 

 

 
15. Beskriv Teater Viirus med några ord.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
16. Vad skulle Viirus kunna göra för att förbättra din teaterupplevelse?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
17. Övriga kommentarer  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
18. Lämna dina kontaktuppgifter om du vill vara med i utlottningen. All information behandlas 
konfidentiellt.  

Namn  

________________________________ 
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Telefonnummer  

________________________________ 
 

E-post  

________________________________ 
 

 

 

 

 
19. Kryssa för om du vill ...  

 ... bli Viirus vän och få reducerat pris för biljetter och handla för vänskapliga priser i baren i 
samband med föreställningarna 

 

 ... få den färdiga avhandlingen skickad till din e-post. Kom ihåg att fylla i din e-post ovan. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BILAGA 2 ENKÄTEN  PÅ FINSKA 

Yleisökysely 

Vastaa kyselyyn ja auta Teatteri Viirusta tulemaan paremmaksi teatteriksi.Osallistumalla kyselyyn olet 
mukana kahden teatterilipun sekä virkistävien taukojuomien arvonnassa. Lisäksi arvomme viisi teatterilippua. 
Liput käyvät valitsemaasi normaalihintaiseen näytökseen vuoden 2014 aikana. 
 
Opiskelen markkinointia Svenska Handelshögskolan Helsingissä ja kysely on osa pro gradu tutkintoani. 
Tutkin teatteriyleisön syitä käydä teatterissa. Saatuani gradun valmiiksi voin lähettää sen kaikille tuloksista 
kiinnostuneille, jotka ovat ottaneet osaa kyselyyn. 
 
Voit osallistua kyselyyn, jos olet käynyt jossakin Teatteri Viiruksen näytöksessä vuonna 2013 
tai 2014. 
 
Jokainen vastaus on tärkeä. Kyselyyn vastanneet henkilöt ovat täysin anonyymejä. Kyselyyn vastaaminen vie 
noin 10 minuuttia. 
 
Kiitos että olet mukana! 
 
Ville Vuorelma 
 
Seuraava osuus käsittelee yleisesti teatterikäyntiä 
 
 
 

 
1. Arvioi kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle, kun päätät mitä näytelmää menet katsomaan. 
(Skala 1-5, 1 = Ei ollenkaan tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä)  
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 1 2 3 4 5 

Mitkä näyttelijät ovat mukana näytelmässä  
 

               

Näytelmän kirjoittaja  
 

               

Näytelmän ohjaaja  
 

               

Mihin kirjaan/tarinaan näytelmä perustuu  
 

               

Näytelmän teema  
 

               

Näytelmän tyylilaji  
 

               

Teatteri joka esittää näytelmän  
 

               

Ystävät ovat suositelleet näytelmää  
 

               

Näytelmän musiikki  
 

               

Näytelmästä kirjoitetut arvostelut  
 

               
 

 

 

 
2. Arvioi kuinka paljon samaa tai eri mieltä olet seuraavien väitteiden kanssa. (Skaala 1-6, 1 = Täysin eri 
mieltä, 6 = Täysin samaa mieltä)  

 1 2 3 4 5 6 

Menen teatteriin irtautuakseni arjesta  
 

                  

Menen teatteriin voidakseni tutkiskella ihmissuhteita  
 

                  

Menen teatteriin tunteakseni empatiaa  
 

                  

Menen teatteriin saadakseni viihdykettä  
 

                  

Menen teatteriin kokeakseni toisen maailman  
 

                  

Menen teatteriin oppiakseni historiallisista sekä nykypäiväisistä tapahtumista  
 

                  

Menen teatteriin tunteakseni jännitystä  
 

                  

Menen teatteriin saadakseni käyttää mielikuvitustani  
 

                  

Menen teatteriin saadakseni nauttia esteettisistä elämyksistä  
 

                  

Menen teatteriin tunteakseni vahvoja tunteita  
 

                  

Menen teatteriin saadakseni olla osa taidekokemusta  
 

                  

Menen teatteriin tavatakseni uusia ihmisiä  
 

                  

Menen teatteriin haastaakseni itseni eettisissä kysymyksissä  
 

                  

Menen teatteriin tunteakseni nostalgiaa  
 

                  

Menen teatteriin tavatakseni luovia ihmisiä  
 

                  

Menen teatteriin tutkiskellakseni itseäni  
 

                  

Menen teatteriin vahvistaakseni kulttuuri-identiteettiäni  
 

                  

Menen teatteriin kokeakseni uusia sensaatioita  
 

                  

Menen teatteriin seuratakseni aikaani  
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Menen teatteriin liikuttuakseni  
 

                  

Menen teatterin kokeakseni hyvä tarinan  
 

                  

Menen teatteriin herättääkseni uusia ajatuksia  
 

                  

Menen teatteriin koska se on perinne perheessämme  
 

                  

Menen teatteriin vahvistaakseni identiteettiäni  
 

                  

Menen teatteriin tehdäkseni jotain samankaltaisteni kanssa  
 

                  

Menen teatteriin näyttäytyäkseni  
 

                  

Menen teatteriin saadakseni kriittisen näkökulman yhteiskunnasta  
 

                  

Menen teatteriin tunteakseni olevani osa suurempaa yhteisöä  
 

                  

Menen teatteriin viettääkseni aikaa ystävien ja perheen kanssa  
 

                  

Menen teatteriin kokeakseni jotain uniikkia  
 

                  

Menen teatteriin kokeakseni live- (tässä ja nyt) näytöksen  
 

                  

Menen teatteriin saadakseni laatuaikaa itseni kanssa  
 

                  

Kun menen teatteriin, haluan tuntea energian lavalta  
 

                  

Kun menen teatteriin, haluan nauraa  
 

                  

Kun menen teatteriin, haluan yllättyä  
 

                  

Kun menen teatteriin, haluan tuntea että minä ymmärrän mistä esitys kertoo  
 

                  

Kun menen teatteriin, haluan pukea itseni hienoksi  
 

                  

Kun menen teatteriin, haluan syödä päivällistä ulkona tai juoda lasillisen ennen 
esitystä tai esityksen jälkeen  

 

                  

Kun menen teatteriin, hyvä asiakaspalvelu on tärkeätä minulle  
 

                  

Kun menen teatteriin, haluan tunnistaa itseni näytelmässä  
 

                  

Kun menen teatteriin, minulle on tärkeätä istua mukavasti  
 

                  
 

 

 

 

 

OSA 2 

Yleisökysely 

 
3. Ikä?  

________________________________ 
 

 

 

 
4. Sukupuoli?  
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   Mies 
 

   Nainen 
 

   Muu 
 

 

 

 

 
5. Koulutus?  

   Peruskoulu 
 

   Ammattikorkeakoulu 
 

   Lukio 
 

   Ammattikorkeakoulu 
 

   Yliopisto 
 

   Muu 
 

 

 

 

 
6. Oletko töissä kulttuurialalla?  

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 
7. Vuosittaiset tulot?  

   0 – 9999 € 
 

   10 000 – 19 999 € 
 

   20 000 – 29 999 € 
 

   30 000 – 49 999 € 
 

   50 000 € – 
 

   En halua kertoa 
 

 

 

 

 
8. Äidinkieli?  

   Suomi 
 

   Ruotsi 
 

   Englanti 
 

   Muu 
 

 

 

 

 
9. Kenen kanssa käyt useimmiten teatterissa?  
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   Kumppani 
 

   Perheenjäsen 
 

   Ystävä 
 

   Yksin 
 

   Sukulainen 
 

   Työkaveri 
 

 

 

 

 
10. Miten monta kertaa kävit viime vuonna (2013) teatterissa?  

________________________________ 
 

 

 

 
11. Miten monta kertaa keskimäärin kuukaudessa käyt muissa kulttuuritapahtumissa? (esim. 
museoissa, oopperassa, taidenäyttelyissä tai elokuvissa)  

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

OSA 3 

Yleisökysely 

 
 

 

 

Seuraava osio käsittelee Teatteri Viirusta  

 
12. Mitkä seuraavista näytelmistä olet nähnyt Teatteri Viiruksessa? (voi olla monta eri vaihtoehtoa)  

 Gräset är mörkare på andra sidan 
 

 Tillsammans 
 

 Ett Drömspel 
 

 Där vi en gång flått 
 

 Woyzeckmaterial 
 

 Aurora Helsinki 
 

 Skamlöst 
 

 

 

 

 
 
13. Mistä saat tietoa Teatteri Viiruksen näytelmistä? (voit täyttää monta vaihtoehtoa)  
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 Facebookista 
 

 Viiruksen kotisivuilta 
 

 Mainos lehdessä 
 

 Mainoksia katukuvassa 
 

 Ystäviltä 
 

 Sähköpostitse 
 

 Työpaikalla tai Koulussa 
 

 Puffi lehdessä 
 

 
Arvostelu lehdessä, mikä/mitkä lehdet 

________________________________ 
 

 
Muualta, mistä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 
14. Onko sinun mielestäsi Viiruksen liput  

   edullisia 
 

   sopivan hintaisia 
 

   kalliita 
 

   en osaa sanoa 
 

 

 

 

 
15. Kuvaile Teatteri Viirusta muutamalla sanalla?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
16. Mitä Viirus voisi tehdä paremmin parantaakseen sinun teatterikokemusta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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17. Muita kommentteja?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
18. Jätä yhteystietosi jos haluat olla mukana teatterilippujen arvonnassa. Tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti.  

Nimi  

________________________________ 
 

Puhelin  

________________________________ 
 

Sähköposti  

________________________________ 
 

 

 

 

 
19. Laita rasti ruutuun jos haluat…  

 … olla Teatteri Viiruksen ystävä, ostaa teatterilippuja alennettuun hintaan ja edullisempia juotavia 
baarista esitysten ohessa. 

 

 … saada valmiin pro gradun (ruotsinkielinen), eli kyselyn tulokset, lähetettyä sähköpostitse 
itsellesi. Muista täyttää sähköpostiosoitteesi. 
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BILAGA 3 CHI-SQUARE TEST 

Chi-Square testet görs för att undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan två 

kategoriella variabler. I detta fall användes det för att undersöka om det fanns en 

signifikant skillnad i hur män och kvinnor svarade på motiven för att gå på teater (fråga 

2). Av respondenterna var 98 kvinnor och 50 män och därför var det ändamålsenligt att 

undersöka om kategorierna har signifikanta skillnader i motiv för att gå på teater. 

Skillnaden mellan personer som jobbade på konstbranschen och personer som inte 

gjorde det undersöktes även. 

För att det skall finnas en signifikant skillnad mellan variablerna skall sig-värdet vara 

under 0.05. (Pallant 2010:219) I detta fall var det endast en fråga, där svaren hade en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor – påstående nummer 23 Uppleva en bra 

berättelse.  

För att kunna utför en trovärdigt Chi-square test behöv det i alla fall 5 respondenter per 

svarsalternativ, eller enligt vissa skribenter så skall iallafall 80 % av svarsalternativen 

ha 5 respondenter eller fler. (Pallant 2010:217) Då undersökningen omfattade endast 

148 respondenter var detta inte fallet för flera frågor om motiv, då det fanns sex olika 

svarsalternativ (1-6, där 1=helt av motsatt åsikt, 6=helt av samma åsikt). Endast 19 

påståenden uppfyllde kravet om 80%.  

I jämförelsen om det fanns stora skillnader emellan hur män och kvinnor svarat fanns 

det 23 påstående som hade svarsalternativ med under 5 respondenter: 39 

Underhållning, 21 Reflektera över människorelationer, 6 Annan värld, 27 Historiska 

aktuella händelser, 8 Stimulera fantasin, 1 Estetiska upplevelser, 24 st kan, 25 ta del av 

en konstupplevelse, 41 träffa nya människor, 19 Känna nostalgi, 26 Blir berörd, 23 

Uppleva en bra berättelse, 28 Väcka nya tankar, 9 Bekräfta identitet, 36 Visa mig, 37 

Uppleva någonting unikt, 33 Uppleva live, 14 känna energi, 15 skratta, 17 Bli 

överraskad, 30 for hand, 38 klä upp mig, 22 Lära känna mig själv 

I jämförelsen med personer som har jobbat inom branschen och respondenter som inte 

har jobbat inom branschen hade 9 påståenden signifikant skillnad emellan de två 

grupperna:  11. Koppla av, 18. Känna empati, 39. Underhållning, 25. Ta del av en 
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konstupplevelse, 2. etiska frågeställningar, 5. Självreflektion, 31 Tid för vänner och 

familj, 35. Kundbetjäning och 34. Sitta bekvämt 

BILAGA 4 VARIABLER SOM TOGS BORT I FAKTORANALYSEN 

Dessa variabler laddade högt på flera olika faktorer och togs därför bort från 

faktoranalysen. 

 

3. Jag går på teater för att träffa kreativa människor W (3.krea.man)  

4. Jag går på teater för att ha kvalitetstid för mig själv W (4.kva.tid.mig) 

7. Jag går på teater för att det är en tradition i vår familj W (7.tradi.fam.)  

10. Jag går på teater för att känna att jag är en del av ett större sammanhang W 

(10.del.str.sam.) 

12. Jag går på teater för att göra någonting med likasinnade BP (12.gor.liks.) 

14. När jag går på teater så vill jag känna av energin från scenen W (14.kan.energ) 

16. Jag går på teater för att uppleva nya sensationer BP (16.upplev.nya.sens.) 

17. När jag går på teater så vill jag bli överraskad BP (17.overaskad) 

22. När jag går på teater så vill jag känna igen mig själv i pjäsen W (22.kan.mig.sj.) 

23. Jag går på teater för att uppleva en bra berättelse W (23.upl.bra.bera) 

25. Jag går på teater för att ta del av en konstupplevelse (25.ta.del.konstupp.) 

28. Jag går på teater för att väcka nya tankar W (28.vac.nya.tan) 

33. Jag går på teater för att ta del av ett "live" (här och nu) –uppträdande W (33.live) 

37. Jag går på teater för att uppleva någonting unikt W (37.uppl.nag.uni) 

38. När jag går på teater så vill jag klä upp mig C & M (38.kla.mig) 

39. Jag går på teater för att bli underhållen W (39.underhallen) 
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40. Jag går på teater för att följa med min tid (40.folj.min.tid) 

 

 

BILAGA 5 KOMPONENTMATRISEN FRÅN FAKTORANALYSEN 

Variabel   Komponent       
Nummer Namn 1 2 3 4 

24 starkakanslor 0.735 -0.051 -0.293 0.161 
8 stimulerafantasin 0.61 0.029 -0.462 0.042 
5 sjalvreflektion 0.597 -0.349 0.21 0.188 

26 bliberord 0.579 0.048 -0.192 0.332 
41 traffamanniskor 0.569 0.125 0.192 -0.396 
21 reflekterarelationer 0.55 -0.251 0.425 0.359 
14 kannaenergi 0.55 -0.083 -0.248 0.134 
20 kulturellidentitet 0.532 0.082 -0.078 -0.354 
13 kannaspanning 0.527 0.403 -0.308 0.05 
2 etiskafragor 0.519 -0.467 0.294 -0.028 

18 kannaempati 0.504 -0.242 0.319 0.31 
1 estetiskauppl. 0.48 -0.097 -0.279 0.1 

19 kannanostal. 0.474 0.178 -0.05 -0.315 
29 kritisktperspektiv 0.474 -0.395 0.45 -0.074 

9 bekraftaidentitet 0.463 -0.009 0.055 -0.374 
6 annanvarld 0.461 0.3 -0.338 0.062 

15 skratta 0.097 0.637 -0.014 0.217 
32 middagochvin 0.174 0.605 0.104 -0.202 
31 vannerochfamilj 0.178 0.605 0.128 -0.093 
34 sittabekvamt -0.189 0.589 0.403 0.183 
35 kundbetjaning 0.219 0.581 0.263 0.017 
11 kopplaav 0.197 0.497 0.056 0.436 

30 forstahandlingen 0.065 0.475 0.403 0.042 
27 laramig 0.373 0.013 0.395 0.042 
36 visamig 0.347 0.033 0.101 -0.676 
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BILAGA 6 TACKKORT SOM DELADES UT EFTER 
FÖRESTÄLLNINGARNA 

Sida 1 

 

 

 

T A C K
................................................

för att du besökte vår teater

UPPLEVELSER BORTOM VARDAGEN

UNDERSKRIFT

Hjälp oss att förbättra din 
teaterupplevelse och fyll i vår 

publikundersökning på 

www.viirus.fi

Dina åsikter är viktiga för oss!

 - 09 440 224 - viirus@viirus.fi -

UNDERSKRIFT

Hjälp oss att förbättra din 
teaterupplevelse och fyll i vår 

publikundersökning på 

www.viirus.fi

Dina åsikter är viktiga för oss!

 - 09 440 224 - viirus@viirus.fi -


