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Sammandrag 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieungdomars attityd till teater i allmänhet och 
Uppsala stadsteater i synnerhet, för att försöka få en bättre bild av hur marknadsföringen mot 
ungdomar skulle kunna utformas. 
 
Det teoretiska ramverket berör attityder, och marknadsföring mot ungdomar. De verktyg som 
använts är en intervju med en del av Uppsala Stadsteaters marknadsavdelning, en 
fokusgruppsintervju med nio gymnasieelever samt en enkätundersökning med 161 
gymnasieelever. 
 
Attityden till teater i allmänhet och Uppsala Stadsteater i synnerhet var relativt god bland 
Uppsalas gymnasieungdomar. 58 procent av respondenterna har någon gång besökt Uppsala 
Stadsteater. De som deltog i fokusgruppsintervjun ansåg att Uppsala Stadsteater bör ha tydligare 
information om vad pjäserna handlar om och synas mer. 
 
Uppsala Stadsteater bör satsa mer på marknadsföring som riktar sig direkt till ungdomar. Detta 
kan till exempel göras genom att öka informationen kring rabattkort och genom att göra trailers 
av pjäserna som går på teatern och presentera dem på Facebook och Youtube. 
 
Nyckelord: Marknadsföring, ungdomar, attityd, kultur, teater 
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1 Inledning 

Vi kommer in i teatersalongen. Runt omkring oss sitter uppklädda damer och herrar med 

mer eller mindre grånat hår. Här och var sitter ett par eller några kompisar tillsammans i 

25-årsåldern. Trots att vi vrider och vänder på oss för att få en bättre uppfattning om 

publiken har vi svårt att hitta någon under 20 år. Hur kommer det sig? 

 

Ungdomar i åldern 15-20 är en kraftigt underrepresenterad grupp i teaterpubliken, enligt 

publikansvarige på Uppsala Stadsteater Lasse Blom. Teater idag eftersträvar att nå alla 

samhällsgrupper och åldersgrupper. Då sannolikheten är stor att den som i tidiga år börjar 

gå på teater kommer att fortsätta med denna vana, är det av intresse för teatern som 

institution att ”fånga upp” unga människor (Blom, 2009). Helen Riise, marknadschef på 

Stadsteatern, menar att teatern måste bli bättre på att nå ungdomarna (Riise, 2009) 

 

Uppsala Stadsteater har identifierat ungdomar mellan 15 och 20 år som en grupp som är 

värd att uppmärksamma extra mycket. Redan idag har Uppsala Stadsteater vissa 

marknadsföringskampanjer som riktar sig specifikt mot denna målgrupp, men detta till 

trots är det få ungdomar som faktiskt går på teatern (Blom, 2009) 

 

1.1 Problematisering 

Idag erbjuds unga människor en mängd olika alternativ när det gäller hur de ska spendera 

sina pengar och sin tid, och då de representerar en konsumentgrupp som är köpstark är de 

ett attraktivt mål för marknadsförare (Martin & Bush, 2000). Bio, nattklubbar, resor, 

musik, shopping och sporter är bara en del av det utbudet. Trots att teatern på många sätt 

kan ses som ett likvärdigt alternativ till dessa aktiviteter, försvinner det alternativet ofta i 

bruset (Blom, 2009). Förklaringarna till detta kan vara flera; de kan till exempel ligga i 

hur ungdomar ser på teater som underhållning – är det över huvud taget ett alternativ till 

mer lättillgängliga underhållning, som film och musik? Finns ens tanken att teater kan 

vara en trevlig aktivitet en vardagskväll?  

 

För att teatern ska vara ett bra alternativ måste det finnas en medvetenhet om teatern.  

Statens kulturråd utgav en skrift 1991, där det påpekas att kulturorganisationer ofta 

felaktigt antar att gemene man är lika insatta i utbudet som organisationen själv. För att 

ungdomar ska vara medvetna om de föreställningar som visas måste de höra ett budskap 
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om teatern och dess produkter (Staten kulturråd, 1991). Uppsala Stadsteater har utformat 

vissa förmåner för ungdomar, som till exempel ett speciellt rabattkort som låter 

innehavaren gå på alla ordinarie föreställningar för 100 kr/säsong. Men detta tycks inte 

räcka som marknadsföring - trots det låga priset är andelen ungdomar som faktiskt går på 

teater mycket låg, enligt Helen Riise. Vad beror detta på? Kan det kanske vara så att 

ungdomars attityd till teater helt enkelt är så negativ att priset inte spelar någon roll för att 

produkten är ointressant, eller når teatern inte ut till ungdomar tillräckligt väl?  Och vad 

tycker egentligen ungdomar om teater i allmänhet – och Uppsala Stadsteater i synnerhet? 

Vad kan Uppsala Stadsteater göra för att nå dem?  

 

1.2 Frågeställningar 

För att komma underfund med vad det är som saknas och vad kan göras för att intressera 

ungdomar mer för teater som aktivitet och kulturform, har vi fått i uppdrag att göra en 

marknadsundersökning riktad mot denna målgrupp, för att ta reda på ungdomarnas 

inställning till teater i allmänhet och inställning/kännedom om Uppsala Stadsteater i 

synnerhet. Vi vill använda denna information till att försöka finna lämpliga 

marknadsföringsmetoder som ökar andelen unga i publiken. För att kunna göra det utgår 

vi från två frågor: 

 
• Vilken är Uppsalas ungdomars attityd till teater? 

• Vilka marknadsföringsmetoder använder Uppsala Stadsteater sig av idag när det 

gäller marknadsföring mot ungdomar? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ungdomars attityd till teater i allmänhet och 

Uppsala stadsteater i synnerhet, för att försöka få en bättre bild av hur marknadsföringen 

mot ungdomar skulle kunna utformas. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsala Stadsteater är intresserade av att undersöka åldersgruppen 15-20 år. Då många 

ungdomar i denna åldersgrupp täcks in av gymnasiet, har vi valt att fokusera vår 

undersökning på gymnasieungdomar. När vi i vår undersökning skriver ungdomar, syftar 

vi alltså på ungdomar som går på gymnasiet.  
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2 Fakta om Uppsala stadsteater  
För att ge läsaren en bakgrundsbild av uppdragsgivaren presenteras nedan fakta om 

Uppsala Stadsteater.  

 

Uppsala Stadsteater startade sin verksamhet 1951. Idag har teatern 70 fast anställda 

medarbetare och 12 heltidsanställda skådespelare. Teatern har fyra scener som tar mellan 

60 till 528 besökare (uppsalastadsteater.nu). Varje år spelas cirka 500 föreställningar för 

en sammanlagd publik på cirka 60 000 personer (Uppsala Stadsteaters 

Verksamhetsberättelse, 2008). Teatern ägs av Uppsala kommun i aktiebolagsform, och 

har uppdraget att bedriva konstärlig teaterverksamhet med syftet att engagera, underhålla 

och beröra uppsalaborna. Stadsteaterns styrelse har även satt upp ytterligare mål som 

säger att de ska ”spela pjäser såväl ur den moderna som den klassiska repertoaren, ge 

utrymme för experimenterande, uppmuntra skapandet av ny svensk dramatik och beakta 

såväl breda som smala intressen hos uppsalaborna” (www.uppsalastadsteater.nu). 

Stadsteatern finansieras från tre håll, kommunen står för 70 procent, staten för 20 procent 

och 10 procent av finansieringen kommer från biljettförsäljning, uthyrning och annan 

försäljning. (ibid) 

 

Stadsteaterns marknadsavdelning består av sex heltidstjänster, som är fördelade på ett 

antal deltidstjänster. Marknadsavdelningen har fem olika ansvarsområden. En avdelning 

ansvarar för att ta fram allt marknadsföringsmaterial och arbetar som en intern 

marknadsföringsfirma. Publikavdelningen arbetar med att bjuda in publikgrupper till 

förhandsvisningar för att bygga upp ett intresse och få folk att prata om pjäserna. En 

person ansvarar för webaktiviterna, såsom hemsidan, där den intresserade kan finna 

information om teaterns historia och de pjäser som spelas. De har även en redaktör och en 

grafisk formgivare; redaktören ansvarar för allt tryckt material och den grafiske 

formgivaren ansvarar för teaterns grafiska profil. Marknadsavdelningen har en budget på 

cirka 2,5 miljoner kronor, varav ungefär 1 miljon kronor går direkt till annonsering. 

(Riise, 2009). Uppsala Stadsteater satsar även på att bygga relationer med sin publik. De 

har både ungdomsombud och vuxenombud som tillsammans bjuds in till speciella träffar, 

förhandsvisningar och rundturer på teatern. Ombudens uppgift är att bjuda med sig 

vänner och bekanta till teaterns föreställningar, till förmånliga priser. Ungdomskortet 15-

20 ger ungdomar i åldern 15-20 år chansen att gå på teater så mycket som de vill under 
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ett år för 100 kr. Detta är en kraftig subventionering då priset för en pjäs för ungdomar 

ofta är 100 kr. (Blom, 2009) 
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3 Teori: Attityd och att marknadsföra sig till ungdomar 
I teoriavsnittet redogörs för de faktorer som ska hjälpa till att besvara de 

frågeställningar som framkommer i inledningen. Genom att få en större förståelse för hur 

attityder formas och hur ungdomar fungerar, blir det lättare att förstå hur ungdomar 

tänker kring teater, och hur Uppsala Stadsteater ska attrahera ungdomar idag.  

 

3.1 Attityd 

För att få klarhet i ungdomars attityd till teater i allmänhet och till Uppsala Stadsteater i 

synnerhet, redogörs här för de orsaker till varför konsumenter har de attityder de har och 

hur dessa attityder påverkar konsumenternas val. 

 

3.1.1 Orsaker till konsumentens attityd 

Attityder är inlärda sätt att förhålla sig till ett objekt eller en grupp av objekt på ett 

konstant positivt eller negativt sätt. Attityder hos en konsument formas med tiden genom 

en ständigt pågående lärandeprocess. Denna lärandeprocess påverkas av fem faktorer; 

familjeinfluenser, influenser från kompisar, information och erfarenhet samt personlighet 

(Assael 1998, s. 282). 

 

 Det finns en stark koppling mellan attityden hos föräldrar och deras barn, och de flesta 

av ett barns attityder gentemot olika produkter och varumärken härstammar direkt från 

föräldrarnas attityder. Detta gäller även för ungdomar vars attityder ofta är helt i linje 

med sina föräldrars, trots deras vilja att ständigt trotsa sina föräldrar (Assael 1998, s.282). 

Influenser från familjen kan också gå åt andra hållet, att barnen påverkar sina föräldrars 

attityder och inköpsvanor (Martin & Bush 2000, s. 441). 

 

Många studier har visat på att umgängesgruppens inställning och attityd har en stor 

påverkan på en konsuments beteende. Faktum är att kompisar har betydligt större 

påverkan på en konsuments attityder och köpbeteende än vad reklam har (Assael, 1998, s. 

292). Till exempel visade en studie gjord av Johan Arndt på att attityden till en ny 

kaffeprodukt blev mycket bättre bland konsumenter som hade ett stort socialt nätverk 

som talade gott om produkten (Ardnt, 1967). 
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Förutom familjer och vänner präglar tidigare erfarenheter en konsuments attityder; har 

konsumenten haft en dålig erfarenhet av en produkt tidigare är risken stor att han/hon 

kommer att vara negativt inställd till produkten i framtiden också. Genom information 

kan en attityd förändras. Till exempel kan en konsument ändra uppfattning om ett 

läkemedel om han/hon får reda på att läkemedlet nu fungerar snabbare och bättre (Assael, 

1998, s. 292). 

 

Slutligen påverkas konsumenters attityder av deras personligheter. Till exempel kan en 

person med en viss personlighet vara involverad i tuffa, krävande sporter och kommer 

vilja köpa den bästa utrustningen för att lyckas i sitt tävlande. Denna person har då en 

viss attityd gentemot sportutrustning som har kommit till på grund av dennes personlighet 

(Assael, 1998, s. 292). 

 

3.2 Olika typer av attityd 

För att veta hur konsumenters olika attityder ska hanteras, är det bra för marknadsföraren 

att ha en viss förståelse för vilken typ av attityd som önskas förändras En attityd kan 

antingen vara absolut eller relativ (Dahlén & Lange, 2003, s. 141). 

 

3.2.1 Absoluta attityder 

Absolut attityd syftar på målgruppens inställning till ett specifikt företag (Dahlén & 

Lange, 2003, s. 148). Övriga faktorer, såsom konkurrenter, utelämnas helt och hållet – 

här handlar det bara om att ta reda på vad målgruppen tycker om ett specifikt företag, i 

hur hög grad de tycker om eller ogillar företaget och dess produkter ifråga. Det finns två 

anledningar till att det är viktigt att känna till målgruppens absoluta attityd. För det första 

påverkar den absoluta attityden människors selektiva perception, vilket innebär att om en 

person har en positiv inställning till ett företag så kommer denna person vara mer 

mottaglig för företagets information. Vi människor fungerar som så att vi automatiskt 

uppmärksammar sådant vi tycker om och negligerar sådant vi inte tycker om. För det 

andra handlar absoluta attityder om hur människor tar till sig företagets budskap. 

Människor som har en positiv inställning till företaget kommer att fokusera på positiva 

aspekter i reklamen, medan människor som har en negativ inställning till företaget 

kommer att se negativt på företagets budskap och reklam, vilket innebär att det kan vara 

slöseri med resurser för ett företag att marknadsföra sig gentemot konsumenter som har 

en negativ attityd gentemot företaget (ibid). 
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Att ändra en konsuments absoluta attityd gentemot ett företag är tidskrävande och kräver 

stora resurser (Dahlén & Lange, 2003, s. 148). Ju mer inrotad attityden är hos en 

konsument, desto svårare är den att ändra. Av denna anledning är det önskvärt för ett 

företag att börja kommunicera med konsumenterna så tidigt som möjligt, innan de har 

hunnit bilda sig en egen uppfattning. Det optimala är att nå dem i början av 

kundlivscykeln, det vill säga när de precis har börjat intressera sig för produktkategorin, 

för det är då som påverkansmöjligheterna är störst. Ju längre ett företag väntar med att 

kommunicera med kunderna, desto större är risken att de bildar sig en egen uppfattning 

som kan vara svår att ändra i framtiden (Dahlén & Lange, 2003, s. 150). 

 

3.2.2 Relativa attityder 

Relativa attityder handlar, till skillnad från absoluta attityder, om vad målgruppen tycker 

om företaget och dess produkter och tjänster jämfört med konkurrerande företag. Genom 

att använda sig av en konsuments relativa attityd går det att ta reda på möjligheterna att 

locka över kunden från konkurrenterna (Dahlén & Lange, 2003, s. 141). Författarna tar 

upp Rices sårbarhetsgrupper, som är en modell för att kategorisera konsumenterna och 

möjligheten att locka över dem från konkurrenterna. Modellen identifierar fyra grupper; 

inrotade kunder, fångar, bekväma kunder samt tillgängliga kunder (ibid). 

 

De inrotade kunderna är de trogna kunder som är nöjda med sin nuvarande situation och 

inte är benägna att byta företag/produkt (Dahlén & Lange, 2003, s. 141). Det krävs stora 

resurser för att kommunicera framgångsrikt med denna grupp, om det är så att gruppen är 

inrotad hos konkurrenten. De har nämligen en positiv relativ attityd till det företag de 

stödjer idag. Fångar, däremot, är konsumenter som egentligen tycker att företaget de 

använder idag är sämre än dess konkurrenter, men de tycker att det innebär en stor risk att 

byta till ett nytt företag. Denna risk beror med största sannolikhet på bekvämlighet, 

osäkerhet eller bindningar såsom ett tidsbundet kontrakt. De har en negativ relativ attityd 

till det företag de stödjer idag. Bekväma kunder föredrar det företag som de stödjer idag, 

men de ser ingen risk i att byta företag. De kan byta företag om de får ett bättre 

erbjudande. De har en positiv relativ attityd till det företag de stödjer idag. Tillgängliga 

kunders relativa attityd är neutral. De föredrar inte någon produkt eller företag framför 

något annat, och ser ingen risk i att byta företag – de skulle kunna byta när som helst 

(ibid).  
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Om ett företag ska satsa på att vinna över nya kunder bör de framförallt satsa på 

kategorin tillgängliga kunder; de har inga relativa preferenser åt något håll, utan är 

mottagliga för marknadsföringskampanjer. I detta kundsegment har företaget goda 

möjligheter att bygga upp en positiv attityd till det egna varumärket – kunderna har ingen 

lojalitet mot konkurrenten och kan således byta företag utan att blinka (Dahlén & Lange, 

2003, s. 146). 

 

3.2.3 Attityder som leder fram till ett beteende 

Det finns tre komponenter av attityd som i slutändan leder fram till ett visst beteende: 

Vad tänker konsumenten på när han/hon tänker på produkten? Vad tycker konsumenten 

om produkten? samt Vad är konsumentens agerande gentemot produkten (kommer 

han/hon att köpa produkten eller inte)? (Assael, 1998, s. 283.) 

 

Den första komponenten handlar om de attribut som dyker upp i konsumentens huvud då 

han/hon tänker på produkten (Assael, 1998, s. 283). Bara för att en konsument ger en 

produkt vissa attribut betyder inte det att konsumenten gillar eller ogillar dessa. Till 

exempel kan en konsument koppla ihop Pepsi Cola med ett attribut såsom söt, men det 

behöver inte innebära att personen ifråga tycker om och kommer att köpa en söt dryck. 

Den andra komponenten av en konsuments attityd representerar konsumentens 

övergripande åsikt om produkten. I exemplet med Pepsi Cola innebär det att en person 

som gillar söta drycker kommer att ha en positiv attityd till Pepsi eftersom det är en söt 

dryck. Den tredje och sista komponenten i en konsuments attityd är den viktigaste; 

kommer konsumenten att köpa produkten? För att påverka detta tredje steg, kan företaget 

antingen försöka påverka de tidigare två stegen eller försöka påverka steg tre direkt. Ett 

exempel på påverkan i de första två stegen kan vara genom att göra en 

marknadsundersökning där det framkommer att en stor del av konsumenterna gillar salta 

chips. Med denna information kan företaget besluta att ta fram en chipssort med mycket 

salt smak. Genom att kommunicera detta till konsumenterna kommer konsumenterna att 

ge företagets chips attributet salt och därmed kommer inställningen till produkten att 

förbättras, vilket i sin tur påverkar konsumentens agerande gentemot produkten, det vill 

säga att han/hon kommer att köpa mer chips. Det går också att försöka påverka steg tre 

direkt till exempel genom en kraftig prissänkning eller något annat lockbete. I detta fall 

har konsumentens tanke angående produkten inte ändrats, och konsumenten är inte mer 



 12 

positivt inställd till produkten, men konsumenten har fått ett ekonomiskt incitament att 

köpa mer av produkten (Assael, 1998, s. 283). 

 

3.3 Att marknadsföra sig till ungdomar  

För att kunna nå ut till ungdomarna i Uppsala krävs en teoretisk förståelse för hur 

kundsegmentet ungdomar fungerar; deras roll som konsumenter, samt de bästa metoderna 

för att effektivt kunna nå ut med sitt budskap till dem. 

  

80 % av dagens ungdomar tycker om att shoppa, enligt en studie som gjordes av National 

Costumers Council. Dessutom bryr de sig mycket om vad de köper, och vill gärna ha det 

senaste och trendigaste. Numera har ungdomar mer pengar och mer inflytande över 

familjens ekonomi än någonsin tidigare (Mayo, 2005, s. 43). Dagens ungdomar 

kännetecknas även av att de har mycket goda kunskaper om tekniska hjälpmedel, är 

intelligenta samt att de är upptagna och stressade (Geraci, 2004, s.12). 

 

3.3.1 Varför ungdomar är ett viktigt kundsegment 

Det finns flera faktorer till varför ungdomar är en viktig grupp för marknadsförare. För 

det första influerar de sina föräldrar att spendera pengar (Martin & Bush 2000, s. 441). 

Antalet barn per familj går ständigt ner i den industrialiserade världen, men föräldrarna 

tenderar att spendera mer och mer på sina allt färre barn (Sato & Kato, 2005, s. 56). 

Författarna myntar uttrycket ”six pockets” som syftar till att ett ensamt barn har tillgång 

till 6 fickor med pengar; mammas, pappas, mor- och farföräldrars (ibid). 

 

Förutom att ungdomar får äldre generationer att spendera, kommer även de själva att 

spendera mycket pengar i framtiden (Martin & Bush, 2000, s. 441). Kunskap och intryck 

angående olika varumärken som fås i tidiga år sägs stanna kvar länge hos individen. 

Detta ger företag kraftiga incitament att försöka förstå unga konsumenter och på så vis 

fånga upp dem i tidiga år och förhoppningsvis kunna knyta dem till sig som lojala kunder 

under en lång tid (ibid). En anledning varför ungdomar är en så pass viktig grupp för 

företag att nå ut till och fånga upp är att ju tidigare de lyckas knyta en konsument till sin 

produkt eller service, desto mer pengar kommer de att få ut av personen (Sato & Kato, 

2005, s. 59).  
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Att ungdomar är trendsättare är ytterligare en viktig faktor som gör att de blir intressanta 

för marknadsförare. Ungdomar är mer involverade i trender än någon annan demografisk 

samhällsgrupp. Ett exempel på hur företag utnyttjar detta fenomen i sin marknadsföring 

är hur vissa affärer och nattklubbar betalar ungdomar för att köa till deras evenemang för 

att på så vis skapa ett intresse kring butiken/klubben (Henry, 2003, s. 3).  Ungdomar 

sätter inte bara trender för varandra, utan för samhället i stort. Framförallt inom 

modeindustrier såsom musik och kläder sätts trenderna beroende på vad tonåringarna 

finner vara ”coolt” och häftigt (Martin & Bush, 2000, s. 441).  

 

3.3.2 Förebilder 

Undersökningar visar på att konsumenter ofta lär sig sina beteenden och attityder från 

tidigare erfarenheter (Martin & Bush, 2000, s. 442). Detta gäller dock inte bara egna 

tidigare erfarenheter, utan även genom att iaktta andra individer. Dessa individer kan 

kategoriseras som förebilder. En förebild kan även förstärka eller förändra attityder och 

beteenden som konsumenten har haft sedan tidigare. Dessa teorier stämmer in på 

konsumenter i stort, men framförallt stämmer de in på ungdomar som i sina försök att 

utveckla sin personlighet, självbild, livsstil och konsumtionsmönster tar in många 

influenser från utomstående intressenter (ibid).  

 

En förebild som influerar en ungdoms konsumtionsbeteende kan vara vem som helst som 

på något sätt kommer i kontakt med ungdomen, det vill säga föräldrar, syskon, kompisar, 

lärare, idrottsstjärnor, kändisar och artister med flera (Martin & Bush, 2000, s. 442). 

Författarna skiljer på två olika typer av förebilder, direkta och ställföreträdande 

förebilder. Direkta är sådana personer som den unga människan har direkt kontakt med, 

såsom familj, lärare, vänner, med mera. Ställföreträdande förebilder är sådana personer 

som inte har en personlig relation med den unga individen, som till exempel artister, 

kändisar och atleter. Ett konkret exempel på hur ställföreträdande förebilder påverkar 

ungdomar är tonårsflickor som försöker se ut som fotomodeller (Adomaitis & Johnson, 

2007, s. 182). En viktig åtskillnad mellan de båda typerna är att personen själv kan välja 

sina ställföreträdande förebilder, till skillnad mot de direkta förebilderna (det är till 

exempel svårt att välja sina föräldrar). Forskning har visat på att ungdomar väljer 

ställföreträdande förebilder som påminner om dem själva. Genom att bedriva en 

marknadsundersökning med 218 tonåringar i åldern 13-18 år fick författarna fram 

resultatet att direkta förebilder har en större påverkan på tonåringars 
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konsumtionsbeteende än vad ställföreträdande förebilder har. Enligt undersökningen så 

har föräldrar den största påverkan på en ungdoms konsumtionsbeteende. Det har visat sig 

att för att nå ut till ungdomarna, är det mer effektivt att nå dem via deras föräldrar än 

genom deras kompisar (ibid). 

 

3.3   Sammanfattning av teorin 

För att kunna diskutera ungdomars attityder till teater i allmänhet och Uppsala Stadsteater 

i synnerhet används teorier som beskriver konsumenters attityder; hur de formas, vilka 

typer av attityd det finns och hur attityder påverkar en individs konsumtionsbeteende. 

Dessa teorier sammanförs med teorier om att marknadsföra sig till ungdomar; vikten av 

ungdomar som konsumenter samt hur ungdomar påverkas. Tillsammans skapar dessa 

teorier om attityd och att marknadsföra sig till ungdomar uppsatsens teoretiska ramverk. 

Detta ramverk, tillsammans med resultaten som framkommer i empiriavsnittet, skall 

hjälpa till att besvara uppsatsens syfte; att undersöka ungdomars attityd till teater i 

allmänhet och Uppsala stadsteater i synnerhet, för att försöka få en bättre bild av hur 

marknadsföringen mot ungdomar skulle kunna utformas. 
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4 Metod – undersökningens tillvägagångssätt 
Här redovisas det tillvägagångssätt som använts för uppsatsen. En av utmaningarna har 

varit att välja lämpliga metoder. Från början valdes att enbart använda oss av 

kvantitativa metoder, men bestämde oss senare för att använda oss av både kvantitativa 

och kvalitativa metoder. Vi anser att undersökningen på så sätt får både bredd och djup. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Efter att ha samtalat med publikansvarige Lasse Blom och marknadschef på Uppsala 

Stadsteater Helen Riise bestämde vi oss för att använda tre metoder i vår undersökning: 

en intervju, enkäter och ett fokusgruppssamtal. Enkätundersökningar (se bilaga 2) valdes 

för att få en generell bild av ungdomars attityder, och det går inte att få en generell bild 

genom att göra djupdykningar i enskilda fall vilket görs då kvalitativa metoder används. 

Dessutom tillåter enkätundersökningen oss som forskare att samla in stora mängder data 

på relativt kort tid (Saunders et al, 2007, s. 138). Enkäter tillhör de kvantitativa 

metoderna och är formaliserade och strukturerade till sin natur. Strukturen är viktig 

eftersom alla ungdomars svar ska samanställas. Om öppna frågor används i enkäten blir 

det betydligt svårare att samanställa svaren. Dessutom valde vi att göra ett 

fokusgruppssamtal, som är en typ av kvalitativ metod, för att få en djupare förståelse för 

de svar enkäterna utvisar. I första hand är syftet med kvalitativa metoder att förstå 

någonting på en djup nivå, att forskaren skapar sig mer än en ytlig bild av ett fenomen, 

och kan undersöka enskilda fall, ställa följdfrågor för att förtydliga et cetera (Holme och 

Solvang, 1997, s. 92), vilket behövs för att på ett tydligt sätt uppnå syftet med uppsatsen. 

Förutom att undersöka ungdomars attityd till teater är syftet att få en bättre bild av hur 

marknadsföring mot ungdomar skulle kunna utformas, och för att göra detta var 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor nödvändig för att få en klar bild av vilka 

marknadsföringsmetoder som når fram till ungdomar idag. 

 

Då den grundläggande frågan – hur ungdomars inställning är till teater och Uppsala 

Stadsteater – är relativt enkel, anser vi att vi utan risk för missförstånd kan få en bra 

överblick genom enkäter. Med hjälp av Uppsala Stadsteater har möjligheten getts att göra 

vissa av enkäterna som webenkäter. Av egen erfarenhet vet vi att många gymnasieskolor 

i Uppsala idag förser sina studenter med ”egna” datorer. Därigenom har många av de 

tillfrågade kunnat svara direkt via Internet. Resterande elever har besvarat 
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pappersenkäten och svaren har i efterhand förts in i webenkäten. Genom att ha tillgång 

till webenkäten har sammanställningen av resultaten gått smidigt, och på grund av det har 

ett större antal respondenter tillfrågats än de 100 elever som ursprungligen var tänkt. 

Totalt har 161 enkätsvar fåtts in. 

 

Kvantitativa metoder har alltså kombinerats med kvalitativa metoder – detta för att få ett 

så bra underlag som möjligt för uppsatsen. De metoder som använts är följande: 

 

• En gemensam intervju med Helene Riise och Lasse Blom.  

• Enkätundersökningar med gymnasieungdomar från åtta klasser på fem skolor runt 

om i Uppsala.  

• Ett fokusgruppssamtal med nio gymnasieungdomar.  

 

4.2 Urval till enkätundersökningen 

Det finns tio kommunala gymnasieskolor och 16 friskolor i Uppsala (Uppsala kommuns 

hemsida). Av dessa 26 skolor har vi kontaktat 3 friskolor och 6 kommunala gymnasium. 

Friskolorna; John Bauer, Kunskapsgymnasiet och Grafiskt Utbildningscenter (GUC) är 

tre av de större friskolorna och har dessutom mycket olika profiler. GUC har en tydlig 

designinrikting, John Bauer fokuserar på IT och Kunskapsgymnasiet har en mer 

traditionell profil med samhälls- och naturvetenskapligt program. De kommunala 

skolorna vi kontaktade var Katedralskolan, Lundellskaskolan, Linnéskolan, Fyrisskolan, 

Bolandskolan och Rosedalsgymnasiet. Katedral, Lundellska och Rosendal har alla ganska 

traditionella profiler med både samhällsprogram och naturvetarprogram. Fyrisskolan har 

fokus på natur och teknik, Bolandskolan har praktiska och estetiska program såsom 

fordon, bygg och dans, och Linnéskolan har inriktning mot handel, företag och frisör. 

(Uppsala Kommuns hemsida.)Totalt kontaktades 46 slumpvis utvalda lärare. Lärarna 

valdes ut genom att vi kontaktade en lärare från varje ämnesområde (vi delade in dem i 

svenska/engelska, tekniska, naturvetenskapliga, samhällvetenskapliga och estetiska 

ämnesgrupper). Åtta lärare hörde av sig tillbaka. 

 

Vi valde att kontakta de största och mest etablerade skolorna inom båda kategorierna, då 

flest elever finns representerade där. För att få bred spridning kontaktades klasser inom 

olika ämnesområden och olika årskurser, och undersökningen fokuserades genom att 

koncentreras på de största skolorna. Många av friskolorna har en elevpopulation på under 
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200 elever, varför dessa bortsågs från. Urvalet till fokusgrupperna gjordes genom de 

klasser som besöktes, som i sin tur var beroende av de lärare som svarade och ville låta 

sina klasser delta. Då fokusgruppssamtalet måste ske på elevens fritid bads de som var 

intresserade av att delta i fokusgruppsamtalet att skriva ner namn och kontaktuppgifter. 

Genom att eleverna själva väljer att delta sker ett urval genom självselektion, vilket kan 

kritiseras då denna population riskerar att avvika från grundpopulationen (Holme och 

Solvang, 1997, s. 183). Trots att det finns vissa brister i ett sådant urval har vi försökt att 

få urvalet så representativt som möjligt. Då risken är stor att bara de som är intresserade 

av teater vill delta i en undersökning om teater, resonerade vi som så att möjligheten att 

fler deltar är större om någon form av kompensation kan erbjudas som tack för deras 

deltagande. Således talades det om vid klassrumsbesöket att de som kunde delta i 

fokusgruppsamtalet skulle bli bjudna på fika under samtalet samt få en present – de skulle 

få antingen teaterbiljetter eller 15-20 kortet, men vid tidpunkten för fokusgruppsamtalet 

var det ännu inte bestämt vilket. Dessutom ville vi inte säga vad denna kompensation 

skulle bestå av, eftersom det skulle kunna göra en ytterligare sållning av dem som inte 

var så intresserade av teater – vill man inte gå på teater är inte fribiljetter något bra 

incitament. Trots detta är antagandet att de som deltar i fokusgruppsamtalet är lite mer 

intresserade av teater än den genomsnittliga gymnasieeleven något som hades i åtanke. 

Risken med detta är att bilden av ungdomars attityd gentemot teater framställs som mer 

positiv än den egentligen är, vilket måste has i åtanke då resultaten från undersökningen 

samanställs. Ett bekvämlighetsurval gjordes för att få tag i två ungdomar från ett 

kommunalt gymnasium för att denna grupp skulle bli representerad. Via syskons bekanta 

kontaktades dessa. Detta gjordes då vi ännu inte kommit ut till några kommunala skolor 

vid tidpunkten för fokusgruppsamtalet och således inte kunde bjuda in dem som på 

samma sätt som med friskoleeleverna. Dessa två tog i sin tur med sig ytterligare två 

elever från kommunal skola. De kommunala eleverna läser naturvetenskapligt program 

med inriktning medicin och estetiskt program med inriktning musik, vilket ökade 

spridningen på deltagarna i fokusgruppsamtalet. 

 

2 April 2009 gick 7810 elever i Uppsala i gymnasiet (Statistiska Centralbyrån 2009). 77,6 

procent gick i kommunalt gymnasium och 20 procent gick i ett fristående gymnasium 

(2,4 procent gick i gymnasium i annan kommun eller i landstinget). Det hade varit 

önskvärt att motsvarande andel kommunala/friskolor svarade på enkäten, men då det har 

varit svårt att få kontakt med kommunala gymnasielärare kommer de flesta svar från 
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friskoleelever. Anledningen till att en jämn fördelning mellan friskolor och kommunala 

skolor önskades var att vi som författare ville ha en jämn fördelning för att undvika 

eventuella skillnader mellan elever på de olika skolorna. Efter att ha sammanställt 

enkätundersökningarna upptäcktes dock att dessa eventuella skillnader var obetydliga. 

 

4.3 Undersökningsgrupper och metodförfarande  

För att få ett brett forskningsunderlag med tillförlitlig och relevant information har vi 

försökt att få en bra spridning på dem som besvarar enkäten. Enkätundersökningarna har 

delats ut till åtta klasser på fem olika skolor i Uppsala. Till en början kontaktades mellan 

fyra och sju lärare vardera på sex kommunala skolor och tre friskolor i Uppsala och 

tillfrågades om deras klass kunde delta i en enkätundersökning. Detta gjordes för att få 

tillgång till många elever på samma gång. Svarsfrekvensen var låg, endast åtta av 

fyrtiosex lärare hörde av sig tillbaka till oss. Spridningen var dock god vad inriktningar 

och årskurser beträffar, då klasser har besökts med inriktning mot design, Europa, 

samhällsvetenskap, språk, IT, naturvetenskap och teknik. Vi ville ha en stor spridning i 

både program och ålder för att få en så generell bild som möjligt – det kan ju tänkas att 

elever som går ett program med estetisk inriktning är mer benägna att gå på teater än 

elever som går en teknisk inriktning. Det behöver naturligtvis inte vara så, men chansen 

att få ett resultat som ger en bra bild av ungdomarnas attityd till teater blir högre ju 

bredare spektra av elever som tillfrågas. (Home & Solvang, 1997, s. 181 ff.) Den 

population som undersöks är alla Uppsalas gymnasieungdomar, men alla kan av naturliga 

skäl inte tillfrågas. Alltså har ett representativt urval försökts att nå genom att fråga elever 

från olika inriktningar och årskurser. Dock kommer inte varje inriktnings eller årskurs 

svar att redovisas, då en generell bild av hela den undersökta populationen ska ges. 

 

4.4 Kvalitativ intervju 

En intervju gjordes gemensamt med Uppsala Stadsteaters marknadschef Helen Riise och 

publikansvarige Lasse Blom. Intervjun gjordes den 20 maj 2009 i syfte att få 

bakgrundsinformation om Uppsala Stadsteater och för att kunna ställa specifika frågor 

om dagens marknadsföring till ungdomar. Den var alltså inte en del av själva 

undersökningen i annat än att den gav en utgångspunkt för den befintliga 

marknadsföringen. Detta var nödvändigt då ett delsyfte är att försöka få en bättre bild av 

hur marknadsföringen mot ungdomar skulle kunna utformas, så att i förlängningen 

förslag på hur marknadsföringen skulle kunna förbättras kan ges. För att kunna göra det 
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behövdes information om hur marknadsföringen ser ut idag, speciellt mot ungdomar. 

Kvalitativa intervjuer har enligt Holme och Solvang sin styrka i att de styrs mindre av 

forskaren själv och mer av dem som blir intervjuade (Holme och Solvang, 1997, s. 99 

ff.). Då vi i vårt fall var intresserade av rena fakta och inte uppfattningar eller åsikter eller 

något annat som kan analyseras fanns det inte så mycket rum för utvecklande av svar och 

dylikt. Helen Riise och Lasse Blom svarade på frågorna som ställdes, samtidigt som 

intervjun spelades in. 

 

4.5 Enkätundersökning 

Genom enkätundersökningen (bilaga 1) undersökte vi ungdomars relativa och absoluta 

attityder och kännedom om Uppsala Stadsteater. Den första delen av enkäten behandlade 

ungdomars medvetenhet om teater och Uppsala Stadsteater, den andra handlar om deras 

attityd till detsamma. Då teorin utgår från olika typer av attityder ansåg vi att det var 

viktigt att ta reda på de attityder ungdomar har. Tredje delen handlar om hur ofta 

ungdomarna går på teater – både i allmänhet och Uppsala Stadsteater i synnerhet – och 

hur intresserade de är av att besöka teater igen. Vi har valt att ställa teater mot bio, då bio 

är en aktivitet många ungdomar har erfarenhet av. Dessutom har de många liknande 

karaktäristika; båda visas som en föreställning, båda berättar en historia och båda 

involverar skådespeleri. Frågorna som specifikt handlade om Uppsala Stadsteater var där 

för att ge oss som författare en uppfattning om ungdomarnas absoluta attityder, det vill 

säga vad de tycker om Uppsala Stadsteater utan att sätta det i relation till konkurrerande 

verksamheter. Enkäter har den fördelen att en ganska stor mängd information kan fås in 

på ett tidseffektivt sätt (Saunders et al, 2007, s. 138) vilket var anledningen till att denna 

metod valdes. När enkäten utformas är det viktigt att tänka på frågornas utformning samt 

mängden frågor, för att få ett tillförlitligt resultat. Alltför många frågor kan leda till att 

respondenten tröttnar och svaren blir mindre tillförlitliga (ibid). Uppsala Stadsteater gav 

oss uppdraget att undersöka ungdomars attityd till teater, och de ville ha reda på några 

specifika frågor. Därför är åtta frågor från Uppsala Stadsteater som de vill använda i fler 

undersökningar än vår (och på så sätt kunna få fram jämförbara resultat, om de gör 

liknande studier med någon annan målgrupp). Vi har utformat sju egna frågor, som 

gymnasieungdomarna skulle få besvara. Vära egna frågor är markerade med en asterix 

efter varje fråga. Den totala mängden frågor var alltså femton, vilka gick relativt snabbt 

att besvara. Det är viktigt att motivera respondenten; vikten av att frågeformuläret 

besvaras seriöst bör förklaras liksom vad undersökningen syftar till (Holme och Solvang, 
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1997, s. 174). Detta gjordes genom att förklara för eleverna innan enkäterna delades ut 

vad för undersökning som gjordes och varför den gjordes. Dessutom fanns vi till hands 

för att förklara eventuella oklarheter under tiden de fyllde i formuläret. 

 

4.6 Fokusgruppsintervju 

En fokusgruppsintervju med ungdomar gjordes för att vi som författare skulle ha 

möjlighet att ställa djupgående frågor angående ungdomars attityd till teater. Dessutom 

kan de själva förklara varför de väljer att gå/inte gå, vad de gör istället, om teater känns 

som ett alternativ till andra aktiviteter och så vidare. Eftersom en baskunskap fåtts genom 

enkäterna, gavs tillfälle för oss som författare att få klarhet i frågor som kunde ha uppstått 

genom enkätsvaren. I fokusgruppsamtalen med gymnasieungdomar har elever från 

Kunskapsgymnasiet, Lundellska skolan, John Bauer och Grafiskt Utbildningscentrum 

deltagit. Vilka frågor vi utgick ifrån kan ses i bilaga 3. 

 

Fokusgrupper kan definieras som en gruppintervju där ämnet är tydligt definierat och där 

fokus ligger på att möjliggöra diskussion mellan deltagarna (Saunders et al, 2007, s. 337). 

En annan definition är en grupp av människor som koncentrerar sig på en och samma 

fråga (Obert och Forsell, 2008, s. 7). De enskildas uppfattningar leder till olika reaktioner 

och associationer hos de andra deltagarna, och på så sätt kan forskaren få många 

perspektiv på ett och samma ämne. Normalt deltar mellan fyra och tolv personer 

(Saunders et al, 2007, s. 337), i denna fokusgruppsintervju deltog nio elever. Tre elever 

läste naturvetenskapligt program med inriktning mot medicin, två elever läste IT, tre 

elever läste samhällsvetenskapliga programmet, och en läste estetiskt program med 

inriktning musik. Deltagarna var mellan 16 och 18 år. Deltagarna bör väljas med ett 

speciellt syfte i åtanke, vilket i det här fallet var att ta reda på deras syn på ungdomars 

attityd till teater. Ofta väljer man individer som besitter viss kunskap inom det ämne man 

vill utforska, och det får deltagarna, i egenskap av att vara ungdomar, antas ha. 

 

Fokusgruppsintervjun började med att alla blev bjudna på te/kaffe och fikabröd, för att 

deltagarna skulle känna sig välkomna och avslappnade. Sedan gjordes en kort 

provinspelning då alla presenterade sig för att försäkra att alla hördes. Då detta var klart 

satte började intervjun. Vi ställde omväxlande frågorna, och den som ville fick svara. I 

början var det lite tyst, men allteftersom intervjun fortskred blev intervjupersonerna mer 

och mer pratglada. Den första delen av fokusgruppsintervjun handlade om vad de tror att 
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ungdomars attityd till teater är, och vad detta beror på. Sedan gick vi vidare till att prata 

om hur deras egna och familjens teatervanor såg ut. Martin & Bush menar som tidigare 

nämndes att direkta förebilder har större påverkan på tonåringars konsumtionsbeteende 

än vad ställföreträdande förebilder har. Föräldrar har den största påverkan på en ungdoms 

konsumtionsbeteende, och därför var det intressant att ta reda på hur familjens 

teatervanor såg ut. Den sista delen av fokusgruppsintervjun handlade om Uppsala 

Stadsteaters marknadsföring mot ungdomar idag, hur denna uppfattas och hur mycket av 

den som uppfattas. Utifrån frågeformuläret ställdes följdfrågor, och de intervjuade 

ombads att utveckla en tankegång eller fundera kring varför var något var på ett visst sätt 

(till exempel varför ungdomar går/inte går på teater). 

 

4.7 Bortfall 

Eftersom vi kom till klasserna i deras klassrum, och alla närvarande besvarade enkäten, 

skedde inget externt bortfall. Däremot besvarades inte alla frågor av alla respondenter, 

vilket innebär ett internt bortfall. Det exakta bortfallet redovisas i bilaga 3. Interna 

bortfall kan finnas på grund av att respondenten inte vill svara eller missförstår frågan 

(Newbold et. al, 2003 s. 705). På frågan om ”vilka ord som passar bäst in på Uppsala 

Stadsteater” var bortfallet högt, 30 respondenter besvarade inte frågan. Detta beror 

förmodligen på att frågan förutsatte att de hade någon åsikt om Uppsala Stadsteater, 

vilket kan vara svårt att ha om de inte besökt teatern eller om det var väldigt länge sedan 

de gjorde det. Andra frågor där inte alla respondenter svarat var de sista fyra frågorna, 

men detta har sin logiska förklaring i att respondenterna skulle svara på antingen de två 

näst sista eller de två sista alternativen, då dessa berörde dem som har besökt Uppsala 

Stadsteater och sedan dem som inte har gjort det. 
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5 Uppsala Stadsteater – Marknadsföring av och attityder till 
Här redovisas resultatet från metodundersökningarna. Först redovisas resultaten från 

intervjun, sedan enkätundersökningar och sist fokusgruppsintervjun. Frågorna till 

enkätundersökningen finns i bilaga två. Deltagarna i fokusgruppen har porträtterats med 

sina förnamn. På så vis blir texten levande, och samtidigt skyddas deras personliga 

integritet. 

 

5.1 Intervju 

I syfte att ta reda på bakgrundsinformation om Uppsala Stadsteater och för att ha 

möjlighet att få teaterns syn på ungdomar, och varför dessa är en attraktiv målgrupp, 

gjordes en intervju med Helen Riise, marknadschef, och Lasse Blom, publikansvarig på 

Uppsala Stadsteater. 

 

5.1.1 Teatern och ungdomar 

Uppsala Stadsteater har ingen uttalad primär målgrupp, utan deras målgrupp är 

Uppsalaborna, säger Helen Riise. Dock så är den största gruppen besökare kvinnor över 

55 år, vilket är en viktig målgrupp för stadsteatern då det är trogna och återkommande 

kunder. Andra grupper som Uppsala Stadsteater aktivt försöker nå är män i åldern 25-40 

år, studenter, och ungdomar. Lasse Blom uppskattar att ungdomar i åldern 15-20 år som 

har 15-20 kortet står för ca 2,5 procent av Uppsala Stadsteaters totala publikmängd. 

Teatern har inga exakta fakta om hur många ungdomar mellan 15 och 20 år som går utan 

kortet, men ungefär 4 procent av det totala antalet sålda biljetter köps av människor under 

26 år som inte har 15-20 kortet. 

 

Helen Riise menar att Uppsala Stadsteater inte har något specifikt budskap till ungdomar, 

däremot har teatern antagit en mer ungdomlig approach i och med att Linus Tunström 

blev ny teaterchef. Detta märks bland annat i de värdeord Stadsteatern har valt att jobba 

efter; ”förvånande och nära”, som syftar till att teatern ska våga utmana och sticka ut 

hakan och prova nya koncept. Detta anser marknadschefen och publikansvarige vara en 

markering som vänder sig mer mot ungdomar än tidigare. Språket visar att Stadsteatern 

inte bara vänder sig till den äldre publiken. 

Anledningen till att ungdomar är en viktig målgrupp är att de är framtidens 

teaterbesökare. Lasse Bloms och Helen Riises erfarenheter har visat på att ungdomar som 
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börjar gå på teater i tidig ålder kommer att fortsätta besöka teatern även när de blir äldre. 

Det är därför Uppsala Stadsteater satsar på 15-20-kortet, ett projekt som inte bringar 

några direkta intäkter. Förhoppningen är att kortet ska ge ungdomarna ett teaterintresse 

och etablera en teatervana som sträcker sig in i vuxen ålder. 

 

Stadsteatern gör en del pjäser som de riktar direkt mot ungdomar, och andra pjäser som 

de antar framförallt kommer attrahera en yngre publik. Ett exempel på en sådan pjäs är 

pjäsen ”Hail Britney”, som handlar om Britney Spears. Varje år har de en eller två pjäser 

som de riktar direkt mot ungdomar, något som både Lasse Blom och Helen Riise anser 

vara för lite. Den viktigaste komponenten för att få ungdomar att gå mer på teater är att 

spela pjäser som de vill se. 

 

5.1.2 Marknadsföring 

Idag marknadsför sig Stadsteatern på många olika sätt, till exempel genom pressarbete, 

annonsering, affischer och publikarbete. Helen förklarar att publikarbete syftar till att gå 

ut och prata med tänkbara publikgrupper, få dem intresserade och bjuda in dem som 

provpublik och på så vis skapa en relation med dem. Det viktiga är att få dem 

intresserade innan pjäsen börjar spelas, för att få folk att börja prata och intressera sig för 

pjäserna. Olika typer av publikgrupper väljs in till olika typer av pjäser beroende vilken 

publikgrupp Uppsala Stadsteater anser att en pjäs kommer tilltala. 

 

På den senaste tiden har marknadsföringsavdelningen börjat rikta sig direkt mot 

ungdomar. De har startat en websatsning där de försöker kommunicera i de kanaler där 

ungdomarna finns, som till exempel email-utskick, Facebook, Twitter med mera. Detta 

projekt är fortfarande i sin linda, men utökas mer och mer. De jobbar även med 

publikgrupparbete gentemot ungdomar. Rent konkret går det till som så att Lasse Blom 

bjuder in alla gymnasielärare i Uppsala som undervisar i svenska eller drama på Uppsala 

Stadsteaters alla genrep. Sedan föreslår de att lärarna tar med sig sina klasser på 

studiebesök på teatern. Teatern vänder sig bara till lärarna i detta relationsbyggande, 

tanken är att om de kan fånga lärarnas intresse kan lärarna sedan inspirera ungdomarna. 

Enligt publikansvarige syns Uppsala Stadsteater knappt alls på skolorna i form av 

affischer och annonser i till exempel skoltidningar. En anledning till detta är att det ibland 

kan vara svårt att nå fram med budskap i skolan då skolorna ofta är negativt inställda till 

annonser och reklam som riktar sig till eleverna, de vill skydda eleverna från 
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kommersiella intressen. Ungdomskortet är den mest effektiva marknadsföringsaktiviteten 

gentemot ungdomar, då ungdomar som utnyttjar kortet ofta kommer tillbaka senare i 

livet, även efter att de inte längre kan utnyttja rabattkortet. Uppsala Stadsteater skulle 

vilja få så många ungdomar som möjligt att köpa 15-20-kortet.  

 

5.2 Enkätundersökning 

För att ta reda på ungdomars attityd till teater gjordes en enkätundersökningar med 161 

respondenter. 42 procent var män och 58 procent var kvinnor, och samtliga var mellan 15 

och 20 år. Medelåldern var 17,3 år. Kännedomen om Uppsala stadsteater är hög – 95 % 

av ungdomarna kände till teatern. 58 procent av respondenterna har någon gång besökt 

Uppsala Stadsteater, och 37 procent av dessa besökte teatern för mer än ett år sedan.  

Inställningen till teater allmänhet gav en jämn fördelning mellan de som var positivt eller 

mycket positivt inställda till teater och de som var neutrala; 45 procent var positiva till 

teater och 45 procent var neutrala. 36 procent var positiva eller mycket positiva till 

Uppsala Stadsteater, medan 59 procent var neutrala.  

 
Figur 1. Inställning till teater och Uppsala Stadsteater (Egen figur, 2009).
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Ett snittvärde räknades ut för teater i allmänhet och för Uppsala Stadsteater, där svaret 

”mycket negativt” blev ett, ”negativt” blev två, och så vidare till ”mycket positivt” som 

blev fem. Genom att multiplicera antalet respondenter med varje siffra och sedan 

dividera summan med antalet respondenter framkom ett snittvärde på en attitydskalan. 

Teater i allmänhet blev 3,46, medan Uppsala Stadsteater blev 3,33. 

 

Ett av teaterns marknadsföringsmedel är deras hemsida, där människor kan gå in och 

boka biljetter själva, och läsa vad pjäserna handlar om. 79 procent av respondenterna har 

aldrig besökt hemsidan. 10 procent har besökt den för längre än ett år sedan, och elva 

procent har besökt den under det senaste året. Respondenterna fick även svara på 

huruvida de skulle föredra bio eller teater om båda alternativen kostade 100 kronor. 90 

procent svarade bio, 10 procent svarade teater. På frågan vad de skulle föredra om bio 

kostade 100 kronor och teater 50 kronor, ändrades svaren till 66 procent för bio, och 34 

procent för teater. Det visade sig också att 92 procent av respondenterna gått på bio det 

senaste halvåret. 

 

24 procent av de tillfrågade har varit på teater det senaste halvåret, och 14 procent har 

varit på Uppsala Stadsteater. Variationen på sedda föreställningar var relativt utbredd, 

totalt nämndes 7 olika pjäser som Uppsala Stadsteater satt upp det senaste halvåret. 

Bland dem som varit på teater var den främsta anledningen alternativet ”annat” där skola 

och föräldrar var den främsta anledningen till att de besökt teatern - 56 procent valde 

detta alternativ. Bland dem som inte varit på teater var det främsta alternativet till att 

besöka teatern ”bra föreställningar”, vilket 55 procent av respondenterna tyckte. Att 

besöka Uppsala Stadsteater igen – alltså bland dem som redan besökt teatern – var 47 

procent intresserade eller mycket intresserade av. 22 procent var inte intresserade eller 

helt ointresserade. 31 procent av dem som inte varit på Uppsala Stadsteater tidigare var 

intresserade eller mycket intresserade av att besöka Uppsala Stadsteater, medan 37 

procent var helt ointresserade eller inte intresserade. Ett snitt räknades ut för både dem 

som har varit och för dem som inte har varit på Uppsala Stadsteater tidigare. ”Mycket 

intresserad” fick fem poäng, och ”helt ointresserad” fick en poäng. Bland dem som 

tidigare varit på Uppsala Stadsteater var snittet 3,22. För dem som inte varit det låg 

snittet på 2,81. 
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Figur 2. Inställning till att besöka teatern igen (Egen figur, 2009) 
 
Samtliga tabeller redovisas i bilaga 5. 

 

5.3 Fokusgruppsintervju 

5.3.1 Attityder till teater 

I början av fokusgruppsamtalet tillfrågades deltagarna att skriva ner tre ord som de 

associerar med Uppsala Stadsteater. Det som framförallt nämndes var läget på 

teaterbyggnaden och den grafiska profilen ”rött”,” centralstation”, ”färgglada 

flaggor”, ”logga vid marknadsföringen”, ”Kungsgatan”, ” mitt i Uppsala” och” 

grönblåa flaggor”. Andra ord som nämndes var ”fint”, ”seriöst”,” mysigt”, 

”främmande”,” stort och intressant”.  

 
Det var en samstämmighet bland deltagarna i fokusgruppen att de flesta 

gymnasieungdomar inte har särskilt stor kännedom om vad Uppsala Stadsteater erbjuder. 

Detta trodde de framförallt beror på ett bristande intresse för teater i allmänhet, dock 

skulle nog många kunna bli intresserade om de skulle få mer erfarenhet av teatern. 

 

”De flesta har ett intresse, men de vet inte om det för de har inte fått testa på det” 

-Rasmus, 18 år 
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Alla i fokusgruppen har varit på någon form av teater med skolan. De flesta hade fått en 

positiv bild av teater tack vare besöket. Det var ingen som hade fått en direkt negativ bild 

av teater på grund av besöket med skolan, dock så blev inte skolbesöket startskottet på 

en kontinuerlig konsumtion av teater. Ingen kunde riktigt förklara varför, utan den 

allmänna anledningen var att ”det bara inte blev så”. Dock känns det som att teater 

framförallt är till för den äldre generationen och inte för ungdomar i gymnasieåldern. Då 

det gällde deltagarnas inställning till att gå på teater på Uppsala Stadsteater eller på 

någon annan teaterscen var det blandade åsikter. Vissa skulle föredra att gå på teater i 

Stockholm då det skulle vara en maffigare och större upplevelse, medan andra föredrog 

Uppsala då det är närmare och billigare. 

 

På frågan varför gymnasieungdomar inte har särskilt stor kännedom om vad teater är och 

vilket utbud av pjäser som finns kan svaren delas in i två kategorier. En av anledningarna 

tyckte fokusgruppen var att det var bristfällig marknadsföring – det var svårt att till 

exempel veta vilka pjäser som går på teatern, eller vad de handlar om. Många valde bort 

teater i tron om att det är väldigt dyrt, vilket bottnar i okunskap om ungdomskortet 15-

20. En annan anledning var att inställningen till teater bland gymnasieungdomar inte är 

den bästa. Att gå på teater kan ses som omständligt och bökigt, de vet inte riktigt vad det 

är de får. Att gå på film känns smidigare och säkrare, då vet de vad de kan förvänta sig 

och riskerar inte att bli besviken.   

 

”Teater kan ha en sämre image också än vad till exempel film har, det beror mycket på 

varifrån du kommer och vilken umgängeskrets du har” 

- William, 17 år 

 

Det som framförallt avgör om ungdomar skulle vilja gå på teater eller inte är utbudet. 

Många pjäser är för seriösa och inriktade mot en äldre publik. När det gäller dessa pjäser 

spelar det ingen roll hur bra teatern marknadsför sig, intresset bland ungdomar kommer 

ändå att vara lågt.  

 

Om deltagarna i fokusgruppen själva fick välja utbud på teatern skulle de framförallt 

välja komedier och överlag roliga pjäser, sådant som inte är så svårt och komplicerat. 

Andra åtråvärda karakteristiska för utbudet var att det skulle vara moderna, nya och 

fräscha pjäser. Från vissa håll fanns det även önskemål om musikaler. 
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I fokusgruppen var det bara två av nio som kände till kortet 15-20. Några kunde 

förnimma sig att deras lärare någon gång hade informerat om kortet, men den allmänna 

uppfattningen var att kännedomen om kortet bland Uppsalas gymnasiestudenter var 

mycket låg. När de fått information om kortet hävdade alla i fokusgruppen att de skulle 

vara intresserade av att köpa kortet. På frågan om de tror att deras klasskamrater också 

skulle nappa på erbjudandet blir svaren betydligt mer varierande. Vissa säger att de har 

flera kompisar som skulle vara intresserade, medan andra inte kan komma på någon i sin 

klass som skulle kunna vara intresserade.  

 

Som en parantes till 15-20-kortet kan nämnas att en av deltagarna tog upp ett problem 

med kortet, och det var att det inte gick att boka platser med kortet via Internet eller 

telefon, utan enbart i biljettluckan på teatern. Detta medförde att det blev bökigt att 

använda kortet då det krävdes ett extra besök till teatern bara för att boka plats. 

 

Deltagarna i fokusgruppen frågades även hur teatervanorna ser ut bland deras föräldrar. 

Fyra av nio hade någon förälder som antingen går regelbundet på teater eller mer sällan 

går någon gång då och då. Teaterintresset bland föräldrarna till de övriga fem var inte 

särskilt stort, vilket ungdomarna anser beror på en blandning av tidsbrist och ett allmänt 

ointresse för teater hos deras föräldrar. 

 

” Mina föräldrar och teater går ej ihop” 

- Nastaran, 16 år 

 

Av de fyra som hade föräldrar som hade ett teaterintresse hade tre stycken följt med sina 

föräldrar på teater.  

 

”Det var via min pappa som jag började gå på teater och skaffade mig 15-20-kortet” 

-Carl, 17 år 

 

Om de skulle bli erbjudna av sina föräldrar att gå på teater med dem skulle alla tacka ja, 

förutsatt att de slapp betala och hade tid. Ingen skulle tycka att det vore pinsamt, jobbigt 

eller krystat att gå på teater med sina föräldrar. Många av deltagarna skulle se det som ett 

mycket positivt initiativ då de ser teater som en så pass mycket större aktivitet än att bara 
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gå på bio eller gå ut och äta. Det skulle helt enkelt bli en större upplevelse. Dock var det 

en deltagare som tyckte att det skulle kunna bli lite omständigt just på grund av att det 

skulle vara en relativt stor aktivitet som skulle ta upp mycket tid och energi.  

 

Deltagarna ansåg att de skulle få blandade reaktioner från sina kompisar om de skulle 

berätta för dem att de ska gå på teater. Kommentarerna skulle variera från ”kul” till ”är 

du dum i huvudet?”. De flesta skulle antagligen tycka att det vore lite konstigt, och en 

del skulle bara börja skratta. De var alla överens om att reaktionerna helt och hållet 

skulle bero på vilka kompisar de skulle berätta för. 

 

5.4 Marknadsföring 

Deltagarna tillfrågades att komma med förslag på olika sätt för Uppsala Stadsteater att nå 

ut till ungdomarna i Uppsala. Det inkom många förslag, och lika många åsikter om 

förslagen. Alla enades kring att information och reklam på Internetforum såsom 

Facebook, Playahead, blogg.se med mera skulle vara effektiva. Att annonsera i tidningar 

som ungdomar läser ansågs vara effektivt. Det finns en tidning som heter Word och som 

når de flesta gymnasiestudenter i Uppsala. Vissa av deltagarna hävdade att denna tidning 

skulle vara en utmärkt plattform, medan andra hävdade att ingen läser den tidningen. 

Andra förslag som nämndes var radioreklam, dela ut flygblad i centrala Uppsala och i 

skolorna och TV-reklam. En av deltagarna ansåg att de banderoller som hänger ovanför 

gågatan i centrala Uppsala fungerar utmärkt som en påminnelse om att teatern existerar 

och vilka pjäser som spelas för tillfället. Dock är de bara effektiva gentemot folk som 

redan är införstådda med Uppsala Stadsteater och dess utbud av pjäser, de fungerar inte 

för att nå nya kunder. En åsikt som yttrades och som fick stort gehör bland deltagarna 

var att det skulle behövas mer information om vad pjäserna handlar om. Som det är nu 

marknadsförs de bara med ett namn, och ungdomarna har ingen riktig kunskap om vad 

de egentligen handlar om. Detta bidrar till att teatern känns svår och inte tilltalar 

ungdomar. Enligt deltagarna skulle en lämplig åtgärd för att öka informationen om 

pjäserna vara att göra trailers för pjäserna liknande som biograferna gör.  

 

Den reklam som når ungdomarna i skolan fås framförallt genom skolans anslagstavlor. 

Vissa av deltagarna tittade alltid på anslagstavlorna för att hålla sig ajour med olika 

erbjudanden och aktiviteter, medan andra aldrig lägger märke till vad som står på 

anslagstavlor. Precis som med banderollerna på gågatan kan affischer och 
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anslagstavlorna fungera bra som påminnelser och upprepande marknadsföring, men för 

att få ett intresse i första hand kan det krävas andra marknadsföringsaktiviteter.  
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6 Analys  
Nedan presenteras analysen av de resultat som framkommit i kapitlen ovan, och dessa 

resultat återkopplas till de teorier som presenterats i teoriavsnittet. För att underlätta 

för läsaren presenteras resultaten i samma ordning som i teoriavsnittet – attityder och 

marknadsföring till ungdomar. 

 

6.1 Attityder till teater 

Utifrån teorin ser vi att ungdomars attityder är inlärda sätt att på ett positivt eller negativt 

sätt förhålla sig till ett objekt eller en grupp av objekt. Denna inlärning sker genom en 

inlärningsprocess som påverkas av information och erfarenhet, familjeinfluenser, 

influenser från kompisar samt personlighet. 

 

I teorin om orsaker till attityd fastslås att familj, vänner och bekanta har betydelse för 

många av de val ungdomar gör, och har mycket större påverkan än till exempel reklam. 

William, 17 år, påpekade att bilden av teater beror mycket på faktorer som ursprung och 

umgängeskrets. Detta styrks ytterligare i teorin om förebilder där det tas upp att vänner, 

familj och kändisar har en betydelse för ungdomars attityd. Enligt teorin så är det alltså 

troligare att barn till teatergående föräldrar själva går mer på teater. För detta finner vi 

visst stöd i empirin, då tre av fyra ungdomar har följt med sina föräldrar på teater. 

Däremot är detta ingen garanti för att det verkligen förhåller sig så – en av deltagarna 

hade ju faktiskt en förälder som besökte teater då och då, men deltagaren själv hade 

aldrig följt med. Däremot kan det argumenteras utifrån empirin att om ett initiativ skulle 

tas från föräldrarnas sida att göra ett teaterbesök så skulle ungdomar i stor utsträckning 

tacka ja, åtminstone om det passade rent tidsmässigt. Därför skulle det kunna vara en bra 

idé att satsa på hela familjer som ett särskilt kundsegment och erbjuda 

familjeerbjudanden. På så sätt skulle Uppsala stadsteater kunna dra nytta av at det finns 

teaterintresserade föräldrar, och låta föräldrarna bli en förlängning av Uppsala 

Stadsteaters egen marknadsföring. 

 

Vi upptäckte genom vår undersökning att bio är överlägset teatern när det gäller 

ungdomars besöksfrekvens. 24 procent hade visserligen besökt någon teater under det 

senaste halvåret, men om detta sätts i relation till hur många som gått på bio under 

samma period – 92 procent – känns siffran ganska låg. En anledning till detta kan vara 
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att bio är en vanlig aktivitet bland ungdomar som de flesta har erfarenhet av. När det 

gäller biofilmer är det lätt för ungdomarna att hitta information om handlingen och få en 

känsla för filmen genom kommunikationskanaler som de är väl bevandrade med, såsom 

trailers. De behöver alltså inte ta en risk i samma utsträckning när de ska se en ny film på 

bio, eftersom de vet var och hur de ska hitta information om den. Fokusgruppen menade 

att det var svårt att få tag på information om pjäserna. De flesta ungdomar utnyttjar inte 

möjligheten att hitta information om Uppsala Stadsteaters pjäser genom att besöka deras 

hemsida, vilket kan ses i att 79 procent av respondenterna i enkätundersökningen aldrig 

besökt hemsidan. Då så pass många av respondenterna aldrig besökt hemsidan, kan antas 

att antingen kännedomen om den eller intresset för att besöka den är låg. För att antalet 

teaterbesökare ska närma sig antalet biobesökare skulle Uppsala Stadsteater kunna 

anamma vissa av de kommunikationskanaler biografer använder, som till exempel 

trailers. Hemsida har de ju redan men den är i nuläget inte ett effektivt 

marknadsföringsverktyg ut mot ungdomar då så få i detta kundsegment använder den. 

 

Enkätundersökningen visade att erfarenheten av teater är begränsad – 58 procent hade 

besökt Uppsala Stadsteater någon gång, men de flesta av dessa gjorde det för mer än ett 

år sedan. Detta visar på att teaterbesök inte är någon vanligt förekommande aktivitet hos 

de flesta ungdomar. Detta anser vi skulle kunna kopplas till att Uppsala Stadsteater inte 

syns tillräckligt ofta i ungdomssammanhang. Om ungdomar inte är medvetna om att 

pjäser ges som skulle kunna vara av intresse för dem, så kommer de heller inte att besöka 

dem. Ju mindre de besöker teatern, desto mindre erfarenhet kommer de att ha av den. Att 

tidigare erfarenheter av teater dessutom har betydelse för attityden till teater bekräftas av 

svaren i enkätundersökningen – av dem som varit på Uppsala Stadsteater var snittet 3,22 

på en femgradig intresseskala att besöka teatern igen, och bland dem som inte varit det 

var snittet 2,81. Rasmus, 18 år, sade i fokusgruppsintervjun att ”De flesta har ett intresse, 

men de vet inte om det för de har inte fått testa på det”. Han menade att många 

ungdomar nog skulle tycka om teater om de fick mer erfarenhet av det. Vi som författare 

delar denna uppfattning, då de som deltagit i fokusgruppsamtalet verkade bli motiverade 

att börja gå på teater efter att de fått veta hur billigt det blir om de skaffar 15-20-kortet. 

 

Fokusgruppen menade att inställningen till teater inte är den bästa för att teater kan ses 

som omständligt och bökigt, och dessutom vet man som konsument inte riktigt vad det är 

man ska få ut av besöket. Gruppen jämförde med bio som kändes säkrare och smidigare. 
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Smidigheten beror förmodligen på att de allra flesta vet vad de kan förvänta sig av 

bioupplevelsen, och information om nya filmer är lättillgänglig. Många av 

fokusgruppsdeltagarna menade att pjäserna är för seriösa och inriktade mot en äldre 

publik – fler komedier var ett önskemål. Ungdomar eftertraktar rolig underhållning, så 

”tunga” pjäser kan ha en avskräckande effekt, speciellt då det gäller att attrahera nya 

eventuella kunder. ”Bra föreställningar” var även det största incitamentet i 

enkätundersökningen för dem som inte hade besökt Uppsala Stadsteater att göra det. För 

att ta fram pjäser som bättre matchar ungdomars personlighet och strävan efter 

underhållning vore det alltså en idé att satsa mer på komedier och pjäser med 

lättsammare teman.  

 

Absolut attityd syftar, som tidigare nämndes, till ett specifikt företag. Enligt vår 

enkätundersökning är den absoluta attityden till Uppsala Stadsteater något mer negativ 

än attityden till teater i allmänhet. Attityden till Uppsala Stadsteater på en femgradig 

skala var 3,33, medan attityden till teater i allmänhet var 3,46. I teorin tas det upp att det 

kan vara slöseri med resurser att marknadsföra sig till grupper som har en negativ 

absolut attityd, då dessa kommer att se negativt på företagets eller organisationens 

budskap. Då snittet för Uppsala Stadsteater ändå ligger över medelvärdet 3 (på en 

femgradig skala), både vad gäller ungdomars attityd till Uppsala Stadsteater och 

ungdomars intresse att besöka teatern får ändå antas att ungdomar inte är en grupp med 

negativ attityd till Uppsala Stadsteater. Detta bör anses vara mycket positivt, då det är 

både svårt och kostsamt att förändra attityder hos grupper som har en negativ absolut 

attityd. 

 

I teoriavsnittet diskuteras fyra grupper av kunder, och möjligheterna för ett företag att 

lyckas locka över kunder från konkurrerande företag; inrotade kunder, fångar, bekväma 

samt tillgängliga kunder. I enkätundersökningen framkommer det att 90 procent av 

respondenterna föredrar bio framför teater om de båda kostar 100 kr styck. Om bio 

kostar 100 kr och teater kostar 50 kr, så väljer fortfarande 66 procent att gå på bio medan 

34 procent väljer att gå på teater. De 66 procent som fortfarande väljer bio framför teater 

kan kategoriseras som inrotade kunder, de är trogna kunder som är nöjda med sin 

situation och de ser ingen mening med att byta från bio till teater trots skillnaden i pris. 

Den grupp som är utav främst intresse för Uppsala Stadsteater är de som väljer att gå på 

bio framför teater när priset är detsamma, men som föredrar teater när det blir billigare 
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än bio. Dessa kunder kan kategoriseras som bekväma kunder, de är nöjda med sin 

nuvarande situation men de kan tänka sig att byta om de får ett bättre erbjudande någon 

annanstans. Deltagarna i fokusgruppen hävdade att många ungdomar tror att det är 

väldigt dyrt att gå på teater och att det är en anledning till varför många inte ser teater 

som ett realistiskt alternativ till andra fritidsaktiviteter. Detta är ett felaktigt antagande då 

ju alla ungdomar i åldern 15-20 år kan gå på obegränsat antal teaterbesök under ett år för 

en kostnad av 100 kr, genom 15-20 kortet. Enligt Lasse Blom så har marknadsföringen 

för 15-20 kortet inte varit särskilt omfattande, något som bekräftas av 

fokusgruppintervjun där enbart två av nio deltagare kände till korte. Då till exempel bio 

inte har någonting som i hög grad motsvarar 15-20-kortet, får ungdomarna ett bättre 

erbjudande hos teatern – förutsatt att de själva anser produkterna vara någorlunda 

likvärdiga.  

 

6.2 Att marknadsföra sig till ungdomar 

I teoriavsnittet framkommer det att ungdomar är en viktig grupp för företag att nå ut till 

på grund av att desto tidigare de lyckas knyta en person till sin produkt eller service, 

desto mer pengar kan de få ut av personen. Ungdomar är även en viktig grupp då de kan 

påverka sina föräldrar samt har en förmåga att påverka sina kompisar och trender i 

samhället i stort. Även Uppsala Stadsteater har definierat ungdomar som en viktig 

kundgrupp, då de kommer vara framtidens teaterbesökare. Dock så har inte Uppsala 

Stadsteater vidtagit många marknadsföringsaktiviteter för att öka andelen ungdomar i 

publiken. De konkreta satsningarna har varit 15-20-kortet, en ökad synlighet på Internet 

och att förmå gymnasielärare att ta med sig sina elever till Uppsala Stadsteater. 

 

Enligt publikansvarige Lasse Blom så marknadsför sig inte Uppsala Stadsteater direkt till 

ungdomarna i Uppsala, utan de vänder sig till lärare i svenska och drama på 

gymnasieskolorna i Uppsala för att kunna nå ungdomarna genom dem. Detta tycks inte 

vara tillräckligt med aktiviteter för att nå ut till Uppsalas ungdomar. Denna syn bekräftas 

av svaren från fokusgruppintervjun, där deltagarna tyckte att teaterns marknadsföring var 

bristfällig och att det är en anledning till varför ungdomar har en begränsad kännedom 

om vad Uppsala Stadsteater är och vilket utbud av pjäser som finns. Dessutom måste det 

faktum att information till eleverna som går genom lärarna riskerar att stanna vid lärarna. 

Även om dessa ges incitament att vidarebefordra information om Uppsala Stadsteater 

och dess pjäser, finns det inga garantier att de faktiskt gör det. Detta bör ses som 
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ytterligare en orsak till varför det är viktigt att synas direkt ut mot kundgruppen, för att 

minska risken för ”flaskhalsar”.  

 

I teoriavsnittet diskuteras hur förebilder, såsom kompisar, föräldrar och kändisar, 

påverkar konsumenter i allmänhet och unga konsumenter i synnerhet. Där framkommer 

det att förebilder har en stor påverkan på ungdomars konsumtionsbeteende, om 

informationen om en produkt eller tjänst kommer från en trovärdig källa som den unga 

personen har någon form av relation till är chansen större att han eller hon kommer ta till 

sig budskapet jämfört med om budskapet hade kommit via mer traditionella 

marknadsföringskanaler. Ett konkret exempel på detta gavs då två av deltagarna i 

fokusgruppintervjun som aldrig tidigare varit på Uppsala Stadsteater meddelade oss via 

e-post att de efter att ha deltagit i fokusgruppsamtalet och fått ett 15-20 kort nu har flera 

kompisar som också vill köpa 15-20 kortet och därmed börja gå på teater. I teoriavsnittet 

framkommer det även att föräldrar är den viktigaste typen av förebild för ungdomar. 

Detta styrks av svaren som inkom genom fokusgruppsintervjun där tre av de fyra 

deltagarna som hade föräldrar med ett teaterintresse någon gång hade följt med sina 

föräldrar på teater.  Alla nio deltagare skulle tacka ja till att gå på teater tillsammans med 

sina föräldrar om de blev bjudna.  
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7 Slutsatser och implikationer 
Syftet med denna uppsats var att undersöka gymnasieungdomars attityd till teater i 

allmänhet och Uppsala stadsteater i synnerhet, för att försöka få en bättre bild av hur 

marknadsföringen mot ungdomar skulle kunna utformas. För att göra detta har arbetet 

utgått från två frågor: 

 
• Vad är Uppsalas ungdomars attityd till teater? 

• Vilka marknadsföringsmetoder använder Uppsala Stadsteater sig av idag när det 

gäller marknadsföring mot ungdomar? 

 

Enkätundersökningen visade att ungdomars attityd till teater var relativt positiv – 3,46 

var medelvärdet på en femgradig attitydskala till teater i allmänhet, och 3,33 till Uppsala 

Stadsteater. 95 procent av respondenterna i enkätundersökningen kände till Uppsala 

Stadsteater, men någon djupare kännedom om teatern och dess produkter tycks inte ha 

funnits. Hela 79 procent har aldrig varit inne på Uppsala Stadsteaters hemsida, och utav 

dem som har varit inne på den har tio procent inte varit inne på ett år.  

 

Uppsala Stadsteater marknadsför sig inte enligt egen utsago speciellt mycket till 

ungdomar idag. Nyligen har de börjat satsat på webmarknadsföring genom Internetforum 

som Facebook och Twitter. Genom att göra detta bryter Uppsala Stadsteater sig in på 

områden som befolkas av ungdomar. Därigenom har teatern hittat ett sätt att 

kommunicera med ungdomar på deras ”språk”. Detta är dock inte tillräckligt – att bara 

finnas på dessa forum garanterar inte några nya möten. Uppsala Stadsteater måste även 

se till att synas mycket, genom regelbunden aktivitet och interaktion med det 

kundsegment de försöker att attrahera. Man har även ungdomsombud som tillsammans 

med de vuxna ombuden bjuds in till speciella träffar, förhandsvisningar och rundturer på 

teatern. 15-20 kortet riktar sig direkt till ungdomar, men kännedomen om detta kort är 

lågt – till exempel visste endast två av de nio ungdomar som deltog i fokusgruppen om 

kortet och dess förmåner. Uppsala Stadsteater vänder sig även till gymnasielärare i 

ämnena svenska och drama, som de bjuder in till publik- och generalrepetitioner. 

Förhoppningen är att lärarna själva sedan ska prata om pjäserna med sina klasser, och ta 

med dem till teatern.  
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7.1 Implikationer av studien 

Förslag på åtgärder som skulle kunna medföra att Uppsala Stadsteater syns mer bland 

ungdomar och i ökad grad attraherar detta kundsegment är att marknadsföringen av 15-

20-kortet utökas. Det är ett mycket förmånligt kort som många ungdomar skulle vara 

intresserade av. 34 procent av respondenterna svarade i enkätundersökningen att de 

skulle gå på teater framför bio om teater kostade 50 kronor och bio 100 kronor. De 

ungdomar som aktivt använder sitt 15-20-kort skulle kunna erbjudas kortet gratis för 

kommande säsong, om de berättar om kortet för sin klass och sina vänner. Då skulle 

dessutom informationen komma från någon i ungdomarnas bekantskapskrets, vilket 

uppfattas som mer trovärdigt än om informationen kommer från Uppsala Stadsteater 

självt. En annan förändring som skulle erbjuda ökad kundnytta med 15-20 kortet är att 

det blir möjligt för kunden att boka via Internet med kortet (genom att man till exempel 

ger varje kort ett registreringsnummer) så att en grupp ungdomar kan boka biljetter 

tillsammans och inte alla behöver gå och hämta ut biljetter i förväg, då detta innebär 

vissa olägenheter. 

 

För att ta till vara på det inflytande familjen kan ha på en konsuments attityder och 

konsumtionsbeteende, skulle det kunna vara en idé för Uppsala Stadsteater att satsa på 

någon form av familjeerbjudande. Ett sådant skulle kunna bestå av att föräldrarna köper 

biljetter och får ta med sig barnen utan extra kostnad, eller att det finns ett paketpris som 

inkluderar hela familjen. Ytterligare mervärde skulle kunna skapas genom att man 

erbjuder rabatt i restaurangen om familjen väljer att äta i anslutning till teaterbesöket, så 

att hela familjen får en större helhetsupplevelse. 

 

I fokusgruppsamtalet framkom att Uppsala Stadsteater syns för dåligt bland ungdomar. 

Ett sätt att åtgärda detta skulle kunna vara att annonsera i en gymnasietidning som till 

exempel Word, samt att försöka få in ett reportage om en pjäs eller Uppsala Stadsteater i 

den. Affischer om pjäser borde sättas upp på skolor om man kan få tillstånd till detta, 

och rabattkuponger delas eller läggas ut på gymnasieskolorna runt om i staden. 

 

De allra flesta av respondenterna i enkätundersökningen – hela 92 procent – uppgav att 

de gått på bio det senaste halvåret. Fokusgruppsdeltagarna menade att det kan kännas 

smidigare och säkrare att gå på bio, då man som konsument vet vad de kan förväntas få 

ut av besöket. Filmer marknadsförs ofta genom trailers, vilket gör att den eventuelle 
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kunden får en känsla för filmens stil och dess handling. Därför skulle det kunna vara av 

värde för Uppsala Stadsteater att göra trailers till sina pjäser, och sedan publicera dem på 

kanaler som många ungdomar besöker, till exempel Facebook och Youtube, samt 

givetvis den egna hemsidan för att göra den mer interaktiv.  

 
7.2 Uppsatsens bidrag 

Attityden till teater i allmänhet och Uppsala stadsteater i synnerhet var övervägande 

positiv bland Uppsalas ungdomar. Dock är erfarenheten av teater begränsad i denna 

målgrupp och de flesta har inte besökt Uppsala Stadsteater det senaste året. En slutsats 

som kan dras av resultatet från undersökningen är att eftersom attityden till Uppsala 

Stadsteater är god, behöver de inte lägga ner resurser för att förändra attityden bland 

ungdomar. Däremot krävs större ansträngningar för att faktiskt få ungdomarna att 

komma till teatern. 

 

Vår uppsats har visat att det finns ett latent teaterintresse bland ungdomar i Uppsala, men 

att marknadsföringen inte når fram i den utsträckning som vore önskvärt. Bättre 

information om utbudet och tydliga erbjudanden som riktar sig och når fram till 

ungdomar skulle kunna bidra till att detta kundsegment växer. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till Lasse Blom och Helen Riise på Uppsala stadsteater 
 

1. När grundades Uppsala Stadsteater?  
 

2. (Vilken är den primära målgruppen? Varför?) 
 

3. Hur stor andel av teaterbesökarna är ungdomar? 
 

4. Vad är teaterns budskap till ungdomar? 
 

5. Varför är ungdomar en intressant målgrupp? 
 

6. Hur ser er marknadsföringsavdelning ut? (hur många anställda, budget mm) 
 

7. (Hur marknadsför ni er idag?)  
 

8. Hur marknadsför ni er specifikt mot ungdomar idag? 
 

9. Vad konkurrerar ni med för att nå ungdomarna? (andra teatrar, bio etc) 
 

10. Hur många pjäser är inriktade mot ungdomar? 
 

11. Vilka metoder, om sådana finns, har ni märkt fungerar bra i kommunikationen 
med ungdomar? 
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Bilaga 2 

Ålder:_________________________ 
 
 
Kön:__________________________ 
 
 
Program:_______________________ 
 
 
 
1. Vilka teatrar/teaterscener i Uppsala känner du till?  (Skriv upp alla som du kan 

komma på) 

 

 

2.   Känner du till Uppsala Stadsteater? (Ringa in ett av alternativen) 

• Ja 

• Nej 

 

3. Vad är din inställning till teater i allmänhet? (Ringa in ett av alternativen)* 

• Mycket positiv inställning 

• Positiv inställning 

• Neutral inställning 

• Negativ inställning 

• Mycket negativ inställning 

 

4. Vad är din inställning till Uppsala Stadsteater? (Ringa in ett av alternativen)* 

• Mycket positiv inställning 

• Positiv inställning 

• Neutral inställning 

• Negativ inställning 

• Mycket negativ inställning 
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5. Har du besökt Uppsala Stadsteaters hemsida, www.uppsalastadsteater.nu ? 

(Ringa in ett av alternativen) * 

• Ja, den senaste månaden 

• Ja, det senaste halvåret 

• Ja, det senaste året 

• Ja, längre sedan 

• Nej, har aldrig besökt Uppsala Stadsteaters hemsida 

 

6.  Vilka av följande ord tycker Du passar bäst in på Uppsala Stadsteater? (Ringa in 

varje ord som du tycker passar in) 

 

•  Modern       eller  Omodern 

•  Lättillgänglig      eller  Svår 

•  Lustfylld       eller  Trist 

•  Samhällsengagerad     eller  Ytlig 

 

7. Tänk dig att du har 100 kr, och du får välja mellan att gå på teater eller gå på 

bio. Teater kostar 100 kr och bio kostar 100 kr. Vad skulle du föredra? (Ringa in ett 

alternativ)* 

• Gå på bio 

• Gå på teater 

Varför?______________________________________________________________ 

  

 

8. Tänk dig att du har 100 kr, och du får välja mellan att gå på teater eller gå på 

bio. Teater kostar 50 kr och bio kostar 100 kr. Vad skulle du föredra? (Ringa in ett 

av alternativ)* 

• Gå på bio 
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• Gå på teater 

 

Varför?______________________________________________________________ 

 

9.  Har Du under det senaste halvåret varit på någon av följande aktiviteter. (Du kan 

ringa in flera alternativ) 

• Teater 

• Museum eller konstutställning 

• Konsert, opera eller dansföreställning 

• Revy eller musikal 

• Bio 

• Sportevenemang 

• Annat, Vad?_________________________________________ 

 

OBS: Fråga 10 är bara för dig som varit på teater det senaste halvåret 

 
10. Vilken eller vilka teatrar besökte Du? (nämn alla teatrar du varit på det senaste 
halvåret) 
 
 
OBS: Fråga 11, 12 och13 är bara för dig som besökt Uppsala Stadsteater. Har du inte 
varit på Uppsala Stadsteater gå till fråga 14 och 15. 
 
11. När besökte Du senast Uppsala Stadsteater? (Ringa in ett av alternativen) 
 

• Den senaste månaden 

• Det senaste halvåret 

• Det senaste året 

• Längre sedan 

 
12. Vad får Dig att besöka teatern? Är det... (Ringa in ett av alternativen) 

• Festlig atmosfär 

•  Ett bra sätt att umgås 

•  Bra föreställningar  

•  Något annat, Vad?____________________________________________ 
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13. Hur är din inställning till att besöka Uppsala Stadsteater igen?  (Ringa in ett av 
alternativen) * 
 

• Mycket intresserad 
• Intresserad 
• Vet ej 
• Inte intresserad 
• Totalt ointresserad 

 
 
OBS: Fråga 14 och 15 är bara för dig som aldrig varit på Uppsala Stadsteater 
 
14. Vad är din inställning till att besöka Uppsala Stadsteater? (Ringa in ett av 
alternativen) * 
 

• Mycket intresserad  

• Intresserad 

• Vet ej 

• Inte intresserad 

• Totalt ointresserad 

 

15. Vad skulle få Dig att besöka teatern? Är det... (Ringa in ett av alternativen) 

 

• Festlig atmosfär 

• Ett bra sätt att umgås 

• Bra föreställningar  

• Något annat, Vad?________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 3 

Här redovisas det interna bortfallet från enkätundersökningen 
 
Fråga 4.  Vad är din inställning till Uppsala Stadsteater? 

- Bortfall = 1 

 
Fråga 5.  Har du besökt Uppsala Stadsteaters hemsida, www.uppsalastadsteater.nu ? 

- Bortfall = 1 

 
Fråga 6.  Vilka av följande ord tycker Du passar bäst in på Uppsala Stadsteater? 

- Bortfall = 30 

 
Fråga 7.  Tänk dig att du har 100 kr, och du får välja mellan att gå på teater eller gå 
på    bio. Teater kostar 100 kr och bio kostar 100 kr. Vad skulle du föredra? 

- Bortfall = 3 

Fråga 8.  Tänk dig att du har 100 kr, och du får välja mellan att gå på teater eller gå 
på    bio. Teater kostar 50 kr och bio kostar 100 kr. Vad skulle du föredra? 

- Bortfall = 3 

Fråga 9.  Har du under det senaste halvåret varit på någon av följande aktiviteter? 
- Bortfall = 5  

Fråga 11.  När besökte du senast Uppsala Stadsteater?* 
- Bortfall = 67  

Fråga 12. Vad får dig att besöka teatern?* 
- Bortfall = 71 

Fråga 13. Hur är din inställning till att besöka Uppsala stadsteater igen?* 
- Bortfall = 63 

Fråga 14. Vad är din inställning att besöka Uppsala Stadsteater?* 
- Bortfall = 81 

Fråga 15.  Vad skulle få dig att besöka teatern? Är det… * 
- Bortfall = 87 
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• Det bortfall som redovisas här beror till störst del på att respondenterna skulle 

besvara antingen fråga 11-13 eller fråga 14-15. 

Bilaga 4 
Deltagarna i Fokusgruppsamtalet 
 
Elin,17 år, IT-programmet 
Anna, 17 år, IT-programmet 
Rasmus, 18 år, Estetiskt program, inritkning musik 
Jin, 17 år, naturvetenskapligt program, inriktning medicin 
Simon, 16 år, naturvetenskapligt program, inriktning medicin 
Alexander, 17 år, samhällsvetenskapligt program 
William, 18 år, samhällsvetenskapligt program 
Carl, 17 år, samhällsvetenskapligt program, inriktning ekonomi 
Nastaran, 16 år, naturvetenskapligt program, inriktning medicin 
 
Frågor till fokusgruppsamtalet 
 

1. Skriv ner tre ord som du associerar med teater. 
 
2. Vad tycker ungdomar om teater? Varför? 

 
3. Vad skulle få dig att gå mer på teater? 

 
4. Varför tror ni att ungdomar går på teater? / Varför tror ni att ungdomar inte går så 

mycket på teater? Vet de inte om vad som erbjuds eller vet de men är inte 
intresserade? 

 
5. Vad skulle du vilja att teatern erbjöd? 

 
6. Hur ser din familjs teatervanor ut? 

 
7. Skulle du vara intresserad av att gå på teater med dina föräldrar? 

 
8. Vem skulle kunna influera dig att gå på teater? 

 
• Bästa kompisen 
• Föräldrar 
• Lärare 
• Idoler 
• Annan (vem) 

 
9. Skulle ni hellre gå på teater på stadsteatern eller teater någon annanstans, t ex på 

skolan? 
 
10. Känner du till ungdomskortet 15-20? Skulle ett sådant kort vara intressant för dig? 
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11. Vilket vore det bästa sättet för teatern att nå ut till ungdomar? 

 
 

Bilaga 5 
 
Här illustreras grafiskt svaren från enkätundersökningen. 
 

 
 
 
Tänk dig att du har 100 kr, och du får välja mellan att gå på teater eller gå på bio. 
Teater kostar 100 kr och bio kostar 100 kr. Vad skulle du föredra? Teater kostar 50 kr 
och bio kostar 100 kr. Vad skulle du föredra? 
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