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Sammandrag	  

En	  stor	  del	  av	  kulturen	  finansieras	  idag	  av	  statliga	  bidrag	  men	  detta	  har	  även	  medfört	  ett	  

högre	  krav	  på	  egenfinansiering.	  	  Teatern	  är	  beroende	  av	  sina	  lojala	  kunder	  men	  för	  att	  säkra	  

denna	  grupp	  måste	  teatern	  locka	  nya	  besökare	  och	  få	  dessa	  att	  komma	  tillbaka.	  Teorin	  tar	  

upp	  prisets	  varierande	  betydelse	  för	  förväntningar	  i	  olika	  kundgrupper	  och	  hur	  

mervärdesfaktorer	  kan	  användas	  för	  att	  få	  det	  upplevda	  värdet	  att	  leva	  upp	  till	  det	  

förväntade.	  Genom	  en	  dokumentstudie	  och	  intervjuer	  genomförs	  en	  fallstudie	  av	  Kungliga	  

Dramatiska	  Teatern	  i	  Stockholm	  för	  att	  undersöka	  hur	  just	  denna	  organisation	  arbetar	  med	  

balansgången	  mellan	  pris	  och	  upplevt	  värde.	  Resultaten	  visar	  att	  unga,	  som	  utgör	  

majoriteten	  av	  förstagångsbesökare,	  lockas	  av	  låga	  priser	  men	  blir	  mindre	  priskänsliga	  då	  de	  

upplever	  ett	  mervärde.	  Det	  är	  i	  slutändan	  helhetsupplevelsen	  som	  är	  avgörande	  om	  en	  

förstagångsbesökare	  kommer	  att	  bli	  en	  lojal	  kund.	  
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INLEDNING	  
Konstnärlig	  och	  finansiell	  framgång	  står	  inte	  alltid	  i	  korrelation	  till	  varandra.	  Därför	  är	  

kulturen	  ofta	  finansierad	  till	  stor	  del	  av	  bidrag.	  Det	  uppstår	  en	  paradox,	  då	  bidragsgivare	  

ofta	  har	  krav	  på	  den	  verksamhet	  de	  stöttar,	  samtidigt	  som	  konst	  av	  olika	  former	  likaväl	  

handlar	  om	  att	  bryta	  normer	  och	  tänka	  nytt	  som	  att	  skapa	  för	  den	  stora	  massan.	  

Kulturell	  framgång	  kan	  inte	  mätas	  i	  form	  av	  vanliga	  nyckeltal,	  då	  själva	  

kvalitetsbegreppet	  är	  subjektivt	  (Köping,	  m.fl.,	  2009).	  	  Redan	  1966	  uppmärksammande	  

William	  Baumol	  att	  alla	  produktioner	  eller	  uppgifter	  inte	  går	  att	  utveckla	  eller	  

maximera.	  Beethovens	  stråkkvartetter	  som	  skrevs	  för	  200	  år	  sedan	  framförs	  idag	  på	  

samma	  sätt	  som	  då	  och	  kan	  inte	  effektiviseras,	  samtidigt	  som	  musikernas	  ersättningar	  

har	  följt	  samhällets	  positiva	  löneutveckling	  (Baumol,	  Bowen,	  1966).	  	  

Under	  1900-‐talets	  andra	  hälft	  fick	  teatern	  konkurrens	  då	  billigare	  och	  mer	  lättillgängliga	  

nöjesarenor	  såsom	  biografer	  steg	  i	  besöksantal,	  något	  som	  ledde	  till	  att	  teatern	  fick	  ett	  

behov	  att	  anpassa	  sitt	  målgruppsfokus	  och	  sin	  strategi	  för	  att	  nå	  målgrupperna.	  

Biljettintäkterna	  är	  inte	  den	  enda	  viktiga	  faktorn,	  det	  är	  minst	  lika	  viktigt	  att	  fånga	  en	  

stor	  publik	  (Kotler,	  Scheff,	  1997).	  	  	  

Vi	  kan	  idag	  läsa	  i	  dagspressen	  ”hur	  siffrorna	  styr	  över	  den	  svenska	  kulturen”,	  hur	  pengar	  

och	  statistik	  får	  större	  betydelse	  med	  mål	  att	  maximera	  inkomsterna	  (Barkman,	  2013).	  I	  

strävan	  efter	  konkreta	  mått	  blir	  publiksiffror	  därför	  viktiga	  tack	  vare	  sin	  mätbarhet	  

(Kolb,2005).	  Publiken,	  “den	  fjärde	  väggen”,	  är	  både	  en	  inkomstkälla	  och	  en	  förutsättning	  

för	  att	  scenkonst	  ska	  existera	  som	  konstform	  och	  inte	  enbart	  fungera	  som	  lekplats	  för	  

aktörerna.	  Hur	  många	  som	  köper	  biljetter	  är	  således	  ett	  relevant	  mått	  på	  hur	  bra	  det	  går	  

för	  en	  föreställning.	  	  

Ett	  exempel	  på	  en	  organisation	  som	  möter	  detta	  dilemma	  idag	  är	  Kungliga	  Dramatiska	  

Teatern	  i	  Stockholm.	  Kungliga	  Dramatiska	  Teatern	  (hädanefter	  benämnd	  Dramaten)	  är	  

Sveriges	  nationalscen	  och	  verkar	  utifrån	  vissa	  riktlinjer	  på	  uppdrag	  av	  staten:	  

”Dramaten	  ska	  nå	  en	  så	  bred	  och	  stor	  publik	  som	  möjligt	  och	  rikta	  sig	  till	  vuxna	  såväl	  som	  

till	  barn	  och	  unga.	  Dramaten	  ska	  vara	  en	  angelägenhet	  för	  en	  publik	  i	  hela	  Sverige.	  

Dramaten	  ska	  sträva	  efter	  att	  nå	  nya	  publikgrupper	  och	  på	  olika	  sätt	  öka	  tillgängligheten”	  

(Resultatredovisning,	  2012,	  s.9). När	  Dramaten	  redovisade	  sina	  intäkter	  för	  2012,	  

uppvisade	  de	  att	  drygt	  80	  procent	  av	  deras	  inkomster	  bestod	  av	  statliga	  bidrag,	  utöver	  
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dessa	  kom	  15	  procent	  från	  Dramatens	  egna	  biljettintäkter	  och	  resterande	  5	  procent	  

bestod	  av	  övriga	  rörelseintäkter	  (Hållbarhetsredovisning,	  2012,	  s.8).	  Detta	  ger	  en	  

indikation	  på	  att	  det	  främsta	  sättet	  för	  Dramaten	  att	  påverka	  sina	  egna	  intäkter	  är	  

genom	  antalet	  sålda	  biljetter.	  Att	  arbeta	  med	  prissättning	  och	  marknadsföring	  utan	  att	  

det	  går	  ut	  över	  den	  konstnärliga	  processen	  förblir	  en	  utmaning	  för	  kulturorganisationen	  

(Kolb,	  2005,	  s.4).	  Frågan	  är	  hur	  en	  kulturorganisation	  kan	  arbeta	  för	  att	  tilltala	  sin	  

tänkta	  publik?	  

Syfte	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  vilka	  faktorer	  en	  teaterorganisation	  kan	  

arbeta	  med	  i	  syfte	  att	  locka	  nya	  och	  behålla	  gamla	  besökare.	  	  

Avgränsningar	  
Teater	  kan	  i	  många	  fall	  komma	  att	  ses	  som	  en	  service	  hellre	  än	  en	  produkt,	  då	  den	  

innehar	  en	  huvudsaklig	  komponent	  som	  betecknar	  en	  service,	  nämligen	  att	  den	  inte	  är	  

en	  fysisk	  vara	  som	  kan	  byta	  ägandeskap.	  Dock	  kräver	  definitionen	  av	  en	  service	  även	  att	  

kunden	  själv	  ska	  vara	  delaktig	  i	  utformandet,	  en	  faktor	  som	  inte	  stämmer	  överens	  med	  

teatern	  (Grönroos,	  2006;	  Vargo,	  Lusch,	  2004).	  Hume	  (2010)	  försökte	  klassa	  

teaterupplevelsen	  som	  en	  service	  istället	  för	  en	  produkt	  men	  stötte	  på	  svårigheter.	  Ett	  

vanligt	  exempel	  på	  en	  service	  är	  bankrådgivning,	  som	  blir	  problematisk	  att	  jämföra	  med	  

teater	  då	  det	  är	  en	  interagerande	  tjänst.	  Teater	  skiljer	  sig	  då	  det	  finns	  en	  faktisk	  kärna,	  

nämligen	  föreställningen,	  som	  inte	  förändras	  i	  samspel	  med	  kunden,	  vilket	  en	  

rådgivning	  gör.	  Teatern	  innehåller	  även	  faktorer	  som	  än	  inte	  diskuterats	  inom	  

servicemarknadsföringen.	  Teatern	  är	  folkorienterad,	  komplex	  och	  den	  upplevs	  i	  realtid	  i	  

en	  specifik	  situation.	  Det	  kan	  därför	  argumenteras	  för	  och	  emot	  om	  teatern	  ska	  klassas	  

som	  en	  service	  (Hume,	  2006).	  Skulle	  teatern	  delas	  upp	  i	  småkomponenter	  där	  

ljussättaren	  levererar	  en	  service	  i	  form	  av	  ljussättning	  och	  skådespelaren	  en	  service	  i	  

form	  av	  framträdande	  skulle	  det	  gå	  att	  applicera	  serviceteorier	  på	  teatern.	  I	  

servicemarknadsföringen	  ska	  en	  service	  upplevas	  i	  sin	  helhet	  utan	  att	  separera	  olika	  

faktorer	  (Hume,	  Mort,	  2010).	  I	  denna	  uppsats	  har	  vi	  därför	  valt	  att	  avgränsa	  oss	  från	  

denna	  uppdelning	  av	  teatern	  och	  istället	  se	  på	  teatern	  som	  en	  produkt	  i	  form	  av	  en	  

föreställning	  och	  det	  som	  skulle	  ses	  som	  en	  service,	  såsom	  biljettförsäljning	  ser	  vi	  som	  

tilläggsprodukter	  som	  är	  en	  del	  av	  hela	  upplevelsen.	  	  

Dramaten	  är	  ett	  företag	  som	  till	  80	  procent	  drivs	  av	  statliga	  bidrag,	  något	  som	  medför	  en	  

rad	  krav	  och	  riktlinjer	  på	  hur	  verksamheten	  ska	  bedrivas.	  Ett	  av	  dessa	  krav	  är	  ett	  fokus	  
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på	  att	  öka	  egenfinansieringen	  av	  teatern(Unghanse,	  2013).	  Detta	  kan	  genomföras	  dels	  

genom	  att	  öka	  effektiviteten,	  dels	  öka	  intäkterna.	  Då	  kulturverksamheten	  ofta	  är	  väldigt	  

personalintensiv	  och	  inte	  kan	  dra	  en	  betydande	  nytta	  av	  stordriftsfördelar	  på	  samma	  

sätt	  som	  en	  industriell	  verksamhet	  kan,	  är	  det	  svårt	  att	  effektivisera	  arbetet(Baumol,	  

1966).	  Därav	  väljer	  vi	  att	  avgränsa	  oss	  från	  just	  effektivisering	  av	  arbetet	  inom	  teatern	  

och	  istället	  inriktar	  oss	  på	  vilka	  verktyg	  teatern	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  locka	  fler	  

besökare	  och	  där	  igenom	  öka	  publikintäkterna.	  	  

Disposition	  
Inledningsvis	  lyfter	  vi	  fram	  en	  bakgrund	  som	  talar	  om	  hur	  teaterverksamheten	  skiljer	  

sig	  som	  ämne	  jämfört	  med	  andra	  organisationer.	  Bakgrunden	  tar	  även	  upp	  tidigare	  

kundundersökningar	  som	  gjorts	  för	  att	  få	  fram	  hur	  besökarna	  upplever	  teatern	  och	  vad	  

som	  får	  dem	  att	  vilja	  återkomma.	  De	  tidigare	  resultaten	  ger	  oss	  en	  bild	  av	  hur	  en	  teater	  

kan	  arbeta	  framgångsrikt,	  varefter	  vi	  vidareutvecklar	  dessa	  faktorer	  i	  vårt	  teorietiska	  

avsnitt.	  Vi	  presenterar	  sedan	  de	  metoder	  vi	  använder	  för	  att	  studera	  vårt	  empiriska	  

exempel	  Dramaten,	  följt	  av	  en	  presentation	  av	  de	  empiriska	  resultaten.	  Avslutningsvis	  

analyseras	  empirin	  i	  relation	  till	  det	  teoretiska	  underlaget,	  för	  att	  slutligen	  leda	  oss	  till	  

en	  slutsats	  som	  svarar	  till	  vårt	  syfte.	  

TEORETISK	  BAKGRUND	  
Teaterproduktens	  komplexitet	  
”They	  are	  an	  enemy	  within”;	  not	  because	  they	  consciously	  wish	  to	  place	  their	  arts	  

organizations	  in	  jeopardy	  but	  because	  their	  blind	  resistance	  to	  marketing	  may,	  in	  the	  end,	  

have	  that	  consequence”	  (Kotler,	  Scheff	  1997	  s.24).	  	  

Ovan	  citeras	  Robert	  Kelly	  ur	  hans	  föreläsning	  år	  1991.	  Han	  menar	  att	  marknadsföringen	  

innebär	  en	  fara	  för	  konstens	  utveckling.	  Ur	  detta	  citat	  tar	  vi	  avstamp	  för	  att	  undersöka	  

teaterorganisationens	  komplexitet.	  	  

Normalt	  sett	  följer	  försäljning	  och	  prissättning	  en	  princip	  om	  utbud	  och	  efterfrågan.	  En	  

teater	  däremot	  måste	  utgå	  från	  andra	  tankesätt.	  Utbud	  och	  efterfrågan	  kan	  förklara	  

vissa	  delar	  av	  biljettförsäljningen,	  till	  exempel	  att	  vissa	  turnerande	  föreställningar	  

kostar	  olika	  mycket	  beroende	  på	  om	  de	  visas	  i	  en	  liten	  stad	  där	  kulturefterfrågan	  inte	  är	  

så	  stor,	  jämfört	  med	  i	  en	  större	  stad	  som	  har	  större	  efterfrågan.	  Dock	  bidrar	  inte	  dessa	  
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klassiska	  modeller	  till	  en	  logisk	  förklaring	  för	  de	  fenomen	  som	  är	  specifika	  för	  

biljettmarknaden.	  (Courty,	  2000).	  Courty	  (2000)	  nämner	  framförallt	  tre	  fenomen:	  

Till	  att	  börja	  med	  är	  varorna	  i	  sig	  inte	  homogena.	  Ingen	  plats	  i	  salongen	  ger	  dig	  exakt	  

samma	  upplevelse,	  likväl	  som	  varje	  kväll	  visar	  en	  unik	  föreställning,	  något	  som	  tas	  med	  i	  

prisberäkningen.	  För	  det	  andra	  måste	  biljetter	  säljas	  innan	  föreställningsdatumet,	  

kulturen	  måste	  vanligtvis	  finansieras	  i	  förväg,	  ett	  visst	  antal	  sålda	  biljetter	  eller	  

månadskort	  säkrar	  en	  viss	  del	  av	  årets	  inkomster	  och	  genom	  det	  vågar	  teatrar	  inkludera	  

ytterligare	  föreställningar	  i	  sin	  repertoar.	  För	  det	  tredje	  ska	  samma	  uppsättning	  visas	  

många	  gånger	  och	  det	  går	  aldrig	  att	  förutspå	  hur	  bra	  den	  kommer	  att	  sälja	  för	  varje	  

föreställning	  (Courty,	  2000;	  Bernstein,	  2011).	  

Colbert	  (2011)	  vidareutvecklar	  resonemanget	  om	  varför	  konstprodukten	  ter	  sig	  

annorlunda;	  i	  kulturen	  är	  produktionen	  den	  slutgiltiga	  produkten,	  till	  exempel	  en	  

föreställning,	  utställning,	  bok,	  skiva	  eller	  ett	  tv-‐program.	  Många	  kulturprodukter	  kan	  ses	  

som	  komplexa	  eftersom	  de	  ofta	  bygger	  på	  ett	  samspel	  med	  publiken.	  En	  produktion	  får	  

inte	  sväva	  ut	  så	  till	  den	  grad	  att	  publiken	  inte	  förstår.	  Det	  finns	  två	  typer	  av	  

produktioner,	  dels	  de	  som	  publiken	  känner	  till,	  vilka	  brukar	  kallas	  populära	  

produktioner	  och	  dels	  nyskrivna	  produktioner.	  Ett	  stort	  problem	  är	  att	  aldrig	  på	  

förhand	  veta	  om	  en	  föreställning	  blir	  framgångsrik	  eller	  ej,	  och	  när	  produkten	  väl	  haft	  

premiär	  är	  det	  svårt	  att	  göra	  förändringar.	  Det	  är	  således	  omöjligt	  att	  förutse	  hur	  det	  

kommer	  att	  gå,	  ingen	  produkt	  kan	  garanterat	  generera	  vinst.	  Risken	  för	  uteblivna	  

intäkter	  är	  mindre	  för	  en	  populär	  och	  välkänd	  pjäs,	  men	  de	  blir	  aldrig	  säkrade	  (Colbert,	  

2011).	  

Förstagångsbesökare	  
För	  att	  säkra	  sin	  egen	  framtid	  är	  teatern	  i	  ständigt	  behov	  av	  publik,	  för	  att	  binda	  till	  sig	  

lojala	  besökare	  är	  förstagångsbesökarna	  en	  viktig	  målgrupp.	  Bernstein	  (2011)	  hävdar	  

att	  förstagångsbesökarna	  inte	  är	  lika	  priskänsliga	  som	  de	  mer	  vana	  besökarna.	  Eftersom	  

vana	  besökare	  vet	  vad	  de	  får	  har	  de	  lättare	  att	  sätta	  ett	  mentalt	  pris	  de	  vill	  betala	  för	  

biljetten.	  Förstagångsbesökarna	  å	  andra	  sidan	  har	  aldrig	  varit	  på	  teater,	  saknar	  därmed	  

förväntningar	  och	  har	  därför	  svårare	  att	  utvärdera	  ett	  pris.	  Det	  är	  även	  en	  risk	  att	  

erbjuda	  förstagångsbesökaren	  ett	  reducerat	  pris	  då	  det	  kan	  leda	  till	  ovilja	  att	  betala	  ett	  

icke	  reducerat	  pris	  i	  framtiden	  (Bernstein	  2011).	  	  
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Den	  största	  kvoten	  av	  förstagångsbesökare	  återfinns	  bland	  ungdomar	  och	  unga	  vuxna,	  

vilka	  beskrivs	  som	  en	  framtidens	  guldgruva.	  Unga	  vuxna	  har	  i	  regel	  en	  lägre	  årsinkomst	  

och	  är	  mer	  priskänsliga	  än	  äldre	  vuxna.	  Inkomsten	  är	  dock	  en	  faktor	  som	  är	  föränderlig	  

och	  mycket	  troligt	  kommer	  att	  öka	  med	  åren,	  framöver	  kommer	  majoriteten	  av	  denna	  

målgrupp	  därmed	  ha	  råd	  att	  betala	  ett	  högre	  pris.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  vara	  med	  i	  

bildandet	  av	  preferenser	  för	  unga	  vuxna	  och	  knyta	  dem	  till	  verksamheten	  i	  ett	  tidigt	  

stadium.	  Marknadsföringen	  till	  unga	  vuxna	  skiljer	  sig	  på	  flera	  sätt	  men	  framförallt	  gäller	  

det	  att	  ligga	  i	  framkant	  i	  teknologin	  då	  unga	  vuxna	  gärna	  gör	  sina	  inköp	  via	  internet	  

(Bernstein	  2011).	  Att	  synas	  i	  TV	  och	  annan	  media	  gör	  även	  teater	  till	  en	  mer	  naturlig	  del	  

av	  vardagen	  och	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  locka	  publik	  (Kotler,	  Scheff	  1997).	  Att	  intressera	  

lärare	  för	  teatern	  och	  få	  dem	  att	  i	  sin	  tur	  introducera	  sina	  elever	  för	  den	  är	  ytterligare	  ett	  

viktigt	  verktyg.	  Att	  läraren	  engagerar	  elever	  i	  teater	  som	  en	  del	  av	  skolarbetet	  gör	  att	  

unga	  tidigt	  får	  en	  relation	  till	  teater	  (Colbert	  2003).	  Los	  Angeles	  Philharmonic	  har	  i	  sin	  

jakt	  på	  en	  ung	  ny	  generation	  infört	  konceptet	  Casual	  Friday,	  där	  föreställningen	  är	  

kortare,	  orkestern	  och	  konduktören	  klär	  sig	  mer	  avslappnat	  än	  den	  vanliga	  fracken	  och	  

kvällen	  avslutas	  med	  mingel	  mellan	  publiken	  och	  orkestern	  (Perlmutter	  2008).	  	  

Många	  balett-‐	  och	  danskompanier	  drar	  in	  nästan	  hälften	  av	  sina	  årsintäkter	  på	  att	  

iscensätta	  klassiska	  julföreställningar	  som	  till	  exempel	  Nötknäpparen	  eller	  En	  julsaga	  

och	  marknadsföra	  dessa	  som	  familjeföreställningar	  för	  att	  locka	  hela	  barnfamiljen.	  Efter	  

föreställningen	  ingår	  fika	  och	  bulle	  för	  familjen	  och	  många	  erbjuder	  fotografering	  för	  

barnen	  tillsammans	  med	  huvudkaraktärer	  från	  baletten	  så	  som	  Muskungen	  framför	  en	  

julgran.	  När	  dessa	  föreställningar	  även	  säljs	  som	  ett	  paketerbjudande	  med	  tillhörande	  

hotellvistelse	  så	  spenderar	  föräldrarna	  mer	  pengar	  än	  vad	  de	  skulle	  gjort	  normalt	  på	  ett	  

kulturevenemang	  (Kotler,	  Scheff	  1997;	  Bernstein,	  2011).	  	  

Tidigare	  kundundersökningar	  
Kolb	  (1997)	  undersöker	  om	  det	  är	  priset	  som	  är	  den	  dominerande	  orsaken	  till	  varför	  

unga	  inte	  söker	  sig	  till	  scenkonst	  i	  samma	  utsträckning	  som	  äldre	  åldersgrupper.	  Hon	  

benämner	  studenter	  som	  framtida	  kunder	  och	  därmed	  en	  av	  de	  viktigaste	  

kundgrupperna	  att	  tilltala	  och	  anser	  att	  det	  saknas	  forskning	  om	  vilka	  faktorer	  som	  

motiverar	  unga	  att	  besöka	  till	  exempel	  en	  teater.	  Hon	  presenterar	  undersökningar	  som	  

gjorts	  i	  ämnet.	  Det	  har	  visats	  att	  31	  procent	  av	  tillfrågade	  universitetsstudenter	  som	  inte	  

besöker	  scenkonst-‐evenemang	  gör	  det	  på	  grund	  av	  kostnaden,	  29	  procent	  för	  att	  de	  tror	  

att	  det	  kommer	  vara	  tråkigt	  och	  som	  tredje	  vanligaste	  faktor,	  19	  procent,	  uppger	  de	  sig	  
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inte	  ha	  nåtts	  av	  informationen,	  12	  procent	  tror	  att	  de	  inte	  förstår	  scenkonst	  och	  

ytterligare	  12	  procent	  angav	  att	  det	  finns	  sociala	  orsaker	  till	  att	  de	  inte	  deltar.	  I	  en	  annan	  

undersökning	  där	  besökare	  på	  kulturevenemang	  tillfrågades	  om	  de	  valt	  att	  inte	  delta	  

någon	  gång	  på	  grund	  av	  priset,	  svarade	  48	  procent	  av	  den	  yngsta	  gruppen	  (16-‐34	  år)	  

positivt.	  När	  de	  tillfrågades	  om	  vad	  som	  hade	  störst	  betydelse	  i	  beslutet	  att	  delta	  på	  

kulturföreställningar,	  kom	  dock	  priset	  på	  tionde	  plats	  över	  viktigaste	  faktorer,	  högst	  

rankad	  var	  kvaliteten	  på	  föreställningen.	  	  

Vid	  de	  brittiska	  teatrarna	  Nottingham	  Playhouse	  och	  the	  Nuffield	  Theatre	  blev	  unga	  

besökare	  tillfrågade	  vad	  som	  skulle	  få	  dem	  att	  återkomma	  oftare.	  Det	  vanligaste	  svaret	  

var	  reducerade	  priser,	  utöver	  det	  var	  alla	  följande	  faktorer	  av	  social	  karaktär,	  såsom	  

drinkbiljett,	  rabatt	  på	  närliggande	  restaurang	  eller	  att	  bli	  erbjudna	  mat	  i	  samband	  med	  

teaterbesöket(Kolb,	  1997).	  

Colbert	  &	  Beauregard	  (1998)	  undersöker	  vilken	  betydelse	  det	  har	  med	  olika	  

prissättning	  på	  biljetter,	  och	  om	  det	  finns	  teaterbesökare	  som	  är	  villiga	  att	  betala	  mer	  

för	  sin	  biljett	  i	  syfte	  att	  stödja	  teaterverksamheten.	  Begrepp	  som	  priselasticitet	  används	  i	  

frågan	  om	  hur	  mycket	  ett	  biljettpris	  kan	  höjas	  för	  en	  viss	  målgrupp	  innan	  besök	  uteblir.	  

Olika	  sociodemografiska	  faktorer	  nämns	  också	  vara	  av	  stor	  betydelse	  för	  hur	  priskänslig	  

besökaren	  är.	  En	  empirisk	  undersökning	  utfördes	  genom	  att	  dela	  ut	  ett	  frågeformulär	  till	  

besökare	  på	  sju	  teatrar	  i	  Montreal	  i	  Kanada.	  Av	  denna	  undersökning	  kan	  bland	  annat	  en	  

genomsnittlig	  besökare	  pekas	  ut	  som	  en	  gift	  kvinna	  mellan	  40	  och	  50	  år,	  som	  har	  

universitetsutbildning	  och	  ett	  barn	  eller	  flera	  barn	  (Colbert	  &	  Beauregard,	  1998).	  

Sammanfattning	  teoretisk	  bakgrund	  	  
Då	  teaterproduktioner	  måste	  finansieras	  på	  förhand,	  är	  den	  lojala	  kundgruppen	  

avgörande.	  För	  att	  binda	  till	  sig	  nya	  lojala	  kunder	  är	  det	  första	  steget	  att	  få	  

förstagångsbesökare	  att	  komma	  tillbaka.	  Vi	  ser	  att	  priset	  har	  en	  varierande	  betydelse	  i	  

teatersammanhang.	  En	  förstagångsbesökare	  har	  å	  ena	  sidan	  en	  lägre	  priskänslighet	  då	  

de	  inte	  skapat	  sig	  en	  bestämd	  prisuppfattning,	  å	  andra	  sidan	  tillhör	  denne	  

förstagångsbesökare	  ofta	  gruppen	  ungdomar	  som	  anses	  vara	  mer	  priskänsliga	  än	  

standardbesökaren.	  En	  besökares	  köpbeslut	  handlar	  dock	  lika	  mycket	  om	  sociala	  

faktorer	  och	  om	  teaterproduktens	  mervärden	  som	  det	  handlar	  om	  prisnivån.	  	  
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TEORI	  
Relationen	  mellan	  pris	  och	  uppfattat	  värde	  
Få	  teatrar	  skulle	  idag	  gå	  runt	  enbart	  på	  sina	  förstagångsbesökare	  och	  skulle	  inte	  klara	  

sig	  utan	  sina	  lojala	  kunder.	  Engångsbesökare	  besöker	  i	  regel	  enbart	  de	  största	  och	  mest	  

omtalade	  produktionerna	  (Kotler,	  Scheff	  1997).	  Anledningen	  till	  att	  locka	  

förstagångsbesökare	  är	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  skapa	  en	  relation	  till	  dem	  och	  för	  att	  

öka	  chansen	  att	  de	  kommer	  tillbaka.	  Grönroos	  (1994)	  menar	  att	  om	  kunden	  finner	  ett	  

mervärde	  utöver	  produkten	  är	  chansen	  stor	  att	  kunden	  kommer	  tillbaka	  fler	  gånger.	  

Efter	  upprepade	  positiva	  upplevelser	  ser	  kunden	  upplevelsen	  som	  en	  helhet	  och	  priset	  

blir	  mindre	  viktigt.	  Det	  kan	  därför	  anses	  klokt	  för	  ett	  företag	  att	  skapa	  en	  relation	  till	  

kunden,	  då	  relationen	  bidrar	  till	  en	  lägre	  priskänslighet.	  	  

Företag	  har	  i	  regel	  två	  möjligheter	  att	  tillgodose	  kundens	  förväntningar	  på	  en	  produkt.	  

Företaget	  kan	  välja	  mellan	  alternativen:	  

• Att	  sänka	  produktpriset	  	  

• Att	  förbättra	  produkten	  (Schäder,	  2006)	  	  

Just	  produkten	  kan	  i	  sin	  tur	  förbättras	  i	  olika	  hänseenden,	  antingen	  genom	  att	  utveckla	  

den	  faktiskt	  produkten	  eller	  genom	  att	  arbeta	  med	  det	  uppfattade	  mervärdet	  (Grönroos,	  

1994).	  	  Om	  produkten	  inte	  kan	  leva	  upp	  till	  kundens	  förväntningar	  gällande	  pris	  och	  

upplevt	  värde	  bör	  produkten	  avvecklas	  (Schäder,	  2006).	  	  

Alternativ	  1	  
Att	  sänka	  produktpriset	  är	  ett	  relativt	  enkelt	  och	  konkret	  sätt	  att	  locka	  kunder.	  

Prissättning	  har	  en	  speciell	  roll	  inom	  teatern,	  som	  beskrivet	  ovan	  är	  enbart	  sänkning	  av	  

priset	  inte	  alltid	  lika	  med	  höjd	  efterfrågan	  vad	  gäller	  teaterprodukten.	  Nedan	  redogörs	  för	  

teorier	  om	  prissättning,	  som	  kan	  appliceras	  på	  just	  biljettpriser.	  

Prissättning	  	  
Trots	  att	  prissättning	  är	  en	  central	  faktor	  i	  marknadsföringen,	  hamnar	  den	  ofta	  i	  

skymundan	  och	  det	  fokuseras	  överraskande	  lite	  på	  vilket	  värde	  priset	  antar.	  Priset	  är	  ett	  

konkurrensmedel	  med	  två	  sidor.	  Det	  påverkar	  dels	  företagets	  resultat	  men	  fungerar	  

även	  som	  ett	  medel	  för	  att	  locka	  kunder.	  Prissättning	  är	  således	  en	  känslig	  avvägning	  då	  

den	  ska	  tillfredsställa	  både	  företagets	  och	  kundernas	  vilja	  (Schäder,	  2006).	  Oftast	  utgår	  

prissättningen	  ifrån	  organisationen	  och	  dess	  kostnader.	  Bernstein	  (2007)	  menar	  dock	  



12	  
	  

att	  inom	  kultursektorn	  bör	  priset	  bestämmas	  utifrån	  kundens	  möjligheter,	  alla	  som	  vill	  

ska	  ha	  råd	  med	  upplevelsen.	  Genom	  att	  förstå	  varför	  kunden	  besöker	  en	  teater	  kan	  

denna	  inrikta	  sina	  egna	  kostnader	  mot	  det	  som	  uppskattas	  mest	  av	  publiken(Hume,	  

2006).	  	  

Rushton	  (2011)	  redogör	  för	  ett	  flertal	  olika	  sätt	  att	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  ur	  en	  

salong	  som	  ska	  fyllas.	  Målet	  är	  att	  få	  priskänsliga	  kunder	  att	  köpa	  en	  biljett	  om	  det	  så	  ska	  

ske	  till	  ett	  lågt	  pris,	  samtidigt	  ska	  de	  som	  är	  angelägna	  att	  få	  en	  upplevelse	  av	  högsta	  

klass	  betala	  ett	  så	  högt	  pris	  som	  möjligt.	  Det	  finns	  ofta	  utrymme	  att	  höja	  priset	  för	  de	  

bästa	  platserna,	  då	  de	  mest	  angelägna	  besökarna	  lägger	  låg	  vikt	  vid	  priset.	  Mellan	  den	  

högsta	  och	  lägsta	  prisklassen	  ska	  finnas	  en	  stor	  variation	  av	  prisklasser,	  som	  alla	  passar	  

sin	  specifika	  målgrupp	  (Berstein,	  2007).	  Prisdifferentiering	  är	  en	  prisstrategi	  som	  

bygger	  på	  att	  samma	  vara	  antar	  olika	  priser	  för	  olika	  pristerritorier.	  Forskningen	  om	  

prisdifferentiering	  är	  idag	  relativt	  ny	  och	  under	  ständig	  utveckling,	  därför	  finns	  det	  få	  

huvudteorier	  eller	  fastslagna	  regler	  om	  hur	  priser	  bestäms	  på	  bästa	  sätt.	  Det	  kan	  vara	  

intressant	  att	  undersöka	  prisdifferentiering	  för	  teater	  eller	  liknande	  sammanhang,	  där	  

prissättningen	  har	  en	  särskild	  roll	  (Courty	  2000).	  	  

En	  teater	  ändrar	  sällan	  priset	  på	  en	  föreställning	  efter	  att	  den	  har	  haft	  premiär,	  därför	  är	  

det	  viktigt	  att	  klargöra	  utifrån	  vilket	  perspektiv	  arbetet	  med	  prissättning	  ska	  ske.	  Ett	  

företag	  kan	  antingen	  jobba	  på	  kort,	  mellanlång	  eller	  lång	  sikt.	  	  Ett	  prisbeslut	  fattat	  med	  

kortsiktigt	  perspektiv	  används	  när	  företaget	  vill	  uppnå	  kortsiktiga	  mål	  men	  dessa	  leder	  

sällan	  till	  någon	  längre	  relation	  till	  kunden.	  Kortsiktig	  prissättning	  leder	  snarare	  till	  en	  

pristurbulens	  som	  kan	  bidra	  till	  osäkerhet	  hos	  kunden	  och	  därigenom	  en	  skada	  för	  

företaget.	  Rabatter	  och	  tillfälliga	  prissänkningar	  är	  exempel	  på	  kortsiktiga	  prisstrategier	  

som	  kan	  påverka	  resultatet	  negativt	  i	  längden.	  Prissättning	  med	  ett	  mellanlångsiktigt	  

perspektiv	  påverkar	  inte	  de	  lojala	  kunderna	  utan	  har	  till	  mål	  att	  locka	  nya	  kunder	  till	  

företaget.	  Det	  gäller	  även	  för	  företaget	  att	  se	  till	  sina	  konkurrenter	  och	  deras	  för-‐	  och	  

nackdelar	  för	  att	  inte	  väcka	  en	  onödig	  konkurrenssituation.	  Men	  även	  se	  till	  det	  egna	  

företagets	  försprång	  och	  på	  vilka	  områden	  det	  finns	  potentiell	  lönsamhet.	  Slutligen	  kan	  

prissättning	  ske	  ur	  ett	  långsiktigt	  perspektiv,	  som	  handlar	  om	  att	  företaget	  vill	  skapa	  en	  

långvarig	  relation	  till	  sina	  kunder.	  Målet	  är	  både	  att	  tillfredsställa	  befintliga	  kunder	  men	  

samtidigt	  att	  locka	  nya	  (Schäder,	  2006).	  Priset	  förändras	  sällan	  i	  samband	  med	  sina	  

kvalitativa	  egenskaper,	  det	  vill	  säga	  en	  teater	  rear	  sällan	  ut	  biljetter	  till	  en	  föreställning	  
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som	  får	  dåliga	  recensioner	  eller	  drar	  mindre	  publik	  än	  väntat.	  En	  föreställning	  som	  

säljer	  bättre	  än	  väntat	  kan	  på	  samma	  sätt	  inte	  förväntas	  stiga	  i	  pris.	  Hur	  framgångsrik	  en	  

föreställning	  är	  beror	  snarare	  på	  hur	  länge	  den	  kan	  locka	  publik(Leslie,	  2004;	  Courty,	  

2000).	  	  

Istället	  för	  att	  rea	  ut	  biljetter	  använder	  sig	  en	  teater	  av	  prisdifferentiering	  för	  att	  tilltala	  

olika	  målgrupper.	  Leslie	  (2004)	  delar	  upp	  prisdifferentiering	  i	  17	  kategorier.	  Dessa	  är	  i	  

sin	  tur	  kategoriserade	  utifrån	  om	  de	  räknas	  som	  fullprisbiljetter	  eller	  rabatterade	  

biljetter.	  Fullprisbiljetter	  är	  de	  som	  finns	  tillgängliga	  att	  köpa	  för	  alla	  kunder	  vid	  alla	  

tillfällen.	  Dessa	  kan	  variera	  i	  pris	  utifrån	  att	  salongen	  delats	  upp	  i	  olika	  sektioner	  som	  

anses	  bidra	  till	  olika	  kvalitet	  på	  föreställningen.	  Rabatterade	  biljetter	  är	  tillgängliga	  för	  

en	  viss	  kund	  eller	  vid	  en	  viss	  tidpunkt.	  Dessa	  kan	  bestå	  av	  rabattkuponger	  besökaren	  

tillhandahållits	  med	  på	  olika	  sätt.	  Det	  kan	  även	  vara	  så	  kallade	  sista-‐minuten-‐biljetter	  

som	  köps	  på	  föreställningsdagen	  (Ibid).	  

Marknadsföring	  för	  kulturorganisationer	  handlar	  delvis	  om	  att	  prissätta.	  Ju	  mer	  vinst	  

som	  kan	  inbringas	  genom	  biljettförsäljning	  desto	  mindre	  tid	  behöver	  läggas	  ner	  på	  att	  

höja	  intäkter	  på	  andra	  sätt,	  genom	  att	  söka	  bidrag	  till	  exempel.	  Även	  om	  teatrar	  sällan	  är	  

vinstdrivande	  bolag,	  kan	  de	  inte	  ignorera	  prissättning	  som	  strategi.	  Förståelse	  för	  

kostnader,	  konkurrens	  och	  värderingsattityder	  till	  prissättning	  kan	  användas	  för	  att	  

motivera	  och	  öka	  antal	  besökande	  (Kolb,	  2005).	  

En	  vanlig	  uppfattning	  är	  att	  dagens	  unga	  i	  förening	  med	  sitt	  åldrande	  kommer	  att	  bli	  

entusiastiska	  kulturkonsumenter.	  Dock	  visar	  en	  studie	  att	  kulturkonsumtionen	  handlar	  

mer	  om	  när	  personen	  är	  född	  än	  om	  hur	  gammal	  personen	  är(Kolb,	  2005).	  

Pensionärspriser	  är	  en	  vanlig	  typ	  av	  rabatt.	  Inom	  teater	  är	  detta	  ett	  avdrag	  som	  kan	  ske	  

för	  alla	  pjäser	  och	  i	  hela	  salongen.	  Idag	  är	  dock	  de	  nya	  relativt	  rika	  pensionärerna	  fullt	  

kapabla	  och	  även	  villiga	  att	  betala	  fullt	  pris.	  Bernstein	  (2007)	  menar	  att	  om	  teatern	  vill	  

erbjuda	  pensionärsrabatt	  kan	  detta	  göras	  på	  utvalda	  föreställningar	  och	  utvalda	  platser.	  

För	  pensionärer	  är	  helheten	  viktig,	  alltså	  är	  det	  inte	  bara	  föreställningen	  som	  spelar	  in,	  

de	  ser	  teatern	  som	  en	  helhetsupplevelse.	  

Kulturinstitutioner	  tävlar	  visserligen	  sällan	  i	  pris,	  fokus	  läggs	  istället	  på	  kvaliteten.	  Att	  

sätta	  ett	  för	  lågt	  pris	  kan	  faktiskt	  (i	  motsats	  till	  den	  traditionella	  utbud-‐	  och	  efterfrågan-‐

teorin)	  ha	  effekten	  att	  publikens	  förväntningar	  sänks	  och	  besök	  uteblir	  på	  grund	  av	  
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detta.	  Eftersom	  det	  aldrig	  finns	  en	  likadan	  produkt	  att	  jämföra	  med	  är	  det	  svårt	  för	  

kunden	  att	  veta	  vad	  som	  är	  rimligt	  att	  betala,	  men	  detta	  innebär	  inte	  att	  kunden	  betalar	  

vad	  som	  helst	  (Kolb,	  2005).	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  ju	  fler	  gånger	  en	  besökare	  återkommer,	  

desto	  mindre	  betydelse	  får	  priset	  (Berstein,	  2007).	  

Alternativ	  2	  
Som	  Grönroos	  beskriver	  kan	  produkten	  förbättras	  på	  två	  olika	  sätt.	  Genom	  att	  utveckla	  

den	  faktiska	  produkten	  eller	  genom	  att	  arbeta	  med	  det	  uppfattade	  mervärdet.	  Då	  det	  inte	  

längre	  går	  att	  förändra	  en	  teaterprodukt,	  en	  föreställning,	  efter	  att	  den	  haft	  premiär	  blir	  

det	  viktigt	  att	  erbjuda	  kunden	  något	  utöver	  själva	  produkten	  istället.	  	  

Mervärde	  
”What	  is	  important	  to	  arts	  attenders	  is	  ”value	  for	  money”.	  The	  more	  exciting	  their	  

experience	  while	  they´ve	  with	  us,	  the	  less	  important	  price	  is	  likely	  to	  be.”	  (Bernstein,	  2007,	  

s.141).	  	  Citatet	  kommer	  ifrån	  Marryn	  Carter,	  marknads-‐	  och	  utvecklingschef	  på	  

Melbourne	  Theatre	  Company	  och	  beskriver	  att	  ju	  mer	  spännande	  kundens	  upplevelse	  

är,	  desto	  mindre	  betydelse	  får	  priset.	  Istället	  för	  att	  sänka	  priset	  kan	  företaget	  alltså	  välja	  

att	  förbättra	  varan.	  Genom	  att	  erbjuda	  aktiviteter	  utöver	  produkten	  förbättras	  helheten	  

och	  kunden	  upplever	  ett	  högre	  värde	  (Kotler,	  Scheff	  1997).	  Att	  få	  lojala	  kunder	  att	  känna	  

sig	  involverade	  i	  organisationen,	  exempelvis	  genom	  möjligheten	  till	  förköp	  innan	  

allmänheten,	  har	  visat	  sig	  ge	  större	  effekt	  än	  att	  reducera	  priset	  för	  dessa	  besökare	  

(Bernstein,	  2007).	  	  

Kotlers	  (1994,	  2010)	  beskrivande	  av	  kundens	  upplevda	  värde	  skiljer	  sig	  delvis	  från	  

Grönroos	  syn.	  Kotler	  delar	  upp	  det	  upplevda	  värdet	  i	  tre	  nivåer.	  Den	  första	  är	  

kärnvärdet,	  alltså	  den	  huvudsakliga	  produkten.	  Hit	  räknas	  föreställningen	  men	  även	  

nära	  kopplade	  produkter,	  såsom	  programblad	  till	  föreställningar.	  I	  nästa	  nivå	  finner	  vi	  

den	  förväntande	  produkten,	  det	  kunden	  räknar	  med	  att	  finna	  i	  arrangemanget.	  Det	  ska	  

vara	  möjligt	  att	  boka	  biljetter	  genom	  flera	  kanaler,	  såväl	  fysiska	  som	  teknologiska.	  

Utöver	  det	  ska	  det	  även	  finnas	  parkeringsplatser,	  garderob	  och	  toaletter.	  Den	  slutliga	  

nivån	  består	  av	  förstärkt	  värde,	  med	  positiva	  egenskaper	  som	  kunden	  inte	  har	  förväntat	  

sig.	  Möjligheten	  att	  köpa	  enklare	  mat	  i	  pausen	  på	  långa	  föreställningar,	  erbjuda	  förköp	  

till	  trogna	  kunder,	  rabatter	  på	  närliggande	  restauranger	  och	  möten	  med	  regissörer	  eller	  

aktörer.	  Kotler	  (2010)	  menar	  att	  det	  är	  just	  det	  förstärkta	  värdet	  som	  innehar	  

egenskaper	  som	  gynnar	  en	  stärkt	  relation	  mellan	  kund	  och	  företag.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
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kunden	  lämnar	  teatern	  med	  vidare	  köpavsikter.	  Detta	  kan	  ta	  uttryck	  i	  två	  former,	  

antingen	  kommer	  kunden	  själv	  tillbaka	  till	  teatern,	  eller	  genom	  att	  kunden	  tipsar	  en	  

bekant	  om	  upplevelsen	  och	  därmed	  bidrar	  till	  ett	  ytterligare	  besök	  (Hume,	  m.fl.,	  2006)	  .	  	  

Parasuraman	  (2000)	  presenterar	  en	  teori	  om	  hur	  servicekvalitet	  tillsammans	  med	  

produktkvalitet	  och	  pris	  bildar	  kundens	  uppfattade	  värde,	  som	  i	  nästa	  steg	  leder	  till	  

lojalitet	  gentemot	  företaget.	  Det	  som	  kallas	  servicekvalitet	  motsvarar	  det	  bemötande	  

som	  kunden	  upplever	  i	  samband	  med	  sitt	  besök	  och	  anses	  vara	  den	  mer	  svårmätta	  

parametern	  i	  teorin.	  Parasuraman	  benämner	  teorin	  som	  en	  kvalitet-‐värde-‐

lojalitetskedja	  (Parasuraman,	  2000).	  	  

Ytterligare	  ett	  mervärde	  som	  inte	  återfinns	  bland	  de	  vi	  nämnt	  ovan	  är	  de	  sociala	  

mervärden	  teatern	  kan	  bidra	  med.	  En	  typ	  av	  kund	  är	  den	  som	  vill	  kommunicera	  sin	  

personlighet	  genom	  sina	  val	  av	  köp.	  På	  samma	  sätt	  som	  det	  i	  ungdomen	  är	  viktig	  att	  ha	  

rätt	  kläder	  för	  att	  passa	  in	  i	  rätt	  gäng	  så	  kan	  teatern	  ge	  en	  person	  en	  tillhörighet	  i	  en	  

större	  grupp	  (Colbert,	  2003).	  Teater	  kan	  även	  vara	  en	  mindre	  del	  av	  en	  social	  ritual.	  En	  

teaterföreställning	  kan	  vara	  en	  anledning	  att	  mötas	  upp	  och	  föreställningen	  i	  sig	  bistår	  

gruppen	  med	  ett	  samtalsämne	  både	  innan	  och	  efter	  evenemanget.	  Familjer	  och	  främst	  

föräldrar	  kan	  även	  nyttja	  årskort	  för	  att	  på	  så	  sätt	  spendera	  tid	  med	  sina	  barn	  genom	  en	  

upplevelse.	  Teatern	  kan	  även	  ses	  som	  en	  känslomässig	  flykt	  och	  en	  avkopplingsform.	  De	  

sociala	  mervärdena	  är	  svåra	  för	  teatern	  att	  påverka	  då	  även	  dessa	  är	  subjektiva	  och	  

utgår	  från	  varje	  enskild	  kund.	  Vad	  en	  teater	  däremot	  kan	  bistå	  med	  är	  utrymme	  för	  

grupper	  att	  kunna	  ses	  innan	  och	  efter,	  till	  exempel	  en	  bar	  eller	  lounge	  där	  grupper	  kan	  

mötas	  upp.	  En	  sådan	  detalj	  som	  en	  lounge	  eller	  en	  bänk	  att	  vila	  benen	  på	  är	  ingenting	  

som	  bidrar	  till	  att	  locka	  nya	  kunder,	  men	  det	  kan	  vara	  en	  viktig	  faktor	  till	  att	  kunder	  

kommer	  tillbaka	  (Colbert,	  2003).	  

Att	  involvera	  kunden	  i	  produktionen	  är	  det	  bästa	  sättet	  att	  skapa	  en	  så	  kallad	  positiv	  

buzz.	  En	  buzz	  är	  en	  kommunikation	  mellan	  två	  personer,	  den	  kan	  ske	  verbalt	  eller	  

elektroniskt	  (Rosen,	  2001).	  En	  positiv	  buzz	  öppnar	  upp	  för	  den	  typ	  av	  marknadsföring	  

som	  brukar	  benämnas	  som	  word-‐of-‐mouth,	  det	  vill	  säga	  att	  kunden	  för	  vidare	  sin	  

upplevelse	  av	  en	  produkt	  till	  sin	  omgivning.	  Detta	  marknadsföringsverktyg	  är	  den	  mest	  

inflytelserika	  faktorn	  i	  kunders	  köpebeteende.	  Fördelen	  med	  word-‐of-‐mouth	  är	  att	  

kunden	  blir	  marknadsföraren	  och	  kontakten	  denna	  tar	  med	  sin	  omgivning	  anses	  ofta	  

mer	  trovärdig	  än	  om	  den	  kommit	  från	  exempelvis	  en	  poster	  eller	  via	  e-‐post.	  Positiv	  
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word-‐of-‐mouth	  eller	  buzz	  överförs	  enklast	  genom	  kanaler	  byggda	  på	  tillit,	  som	  till	  

exempel	  mellan	  två	  vänner	  som	  delar	  preferenser	  och	  smak	  (Bernstein,	  2007).	  Emanuel	  

Rosen	  som	  skrivit	  flera	  böcker	  i	  ämnet	  sammanfattar	  med:	  ”if	  you	  involve	  them,	  engage	  

them,	  make	  it	  interesting	  for	  them,	  they	  will	  talk.	  Involvement	  translates	  into	  action,	  which	  

in	  turn	  translate	  to	  buzz”	  (Rosen,	  2001,	  sid.	  261).	  	  

METOD	  
Forskningsdesign	  
Vi	  har	  haft	  för	  avsikt	  att	  genomföra	  en	  undersökande	  fallstudie.	  En	  undersökande	  studie	  

är	  en	  lämplig	  undersökningsform	  då	  förståelsen	  för	  specifika	  frågor	  ska	  klargöras.	  	  Den	  

syftar	  till	  att	  få	  inblick	  i	  gällande	  ämne	  genom	  att	  ställa	  öppna	  frågor	  och	  användbara	  

tillvägagångssätt	  är	  till	  exempel	  litteratursökning	  och	  intervjuer	  med	  personer	  som	  på	  

olika	  sätt	  kan	  anses	  vara	  experter	  inom	  området.	  Fördelar	  med	  studieformen	  är	  att	  den	  

är	  utforskande	  och	  därmed	  flexibel	  och	  öppen	  för	  förändringar	  i	  händelse	  av	  att	  det	  

dyker	  upp	  oväntade	  upptäckter	  under	  arbetets	  gång.	  Flexibiliteten	  kan	  å	  andra	  sidan	  

även	  ses	  som	  en	  nackdel	  då	  många	  studier	  tenderar	  att	  i	  slutändan	  landa	  utanför	  det	  

ursprungliga	  syftet	  (Saunders,	  2012).	  Studien	  är	  deduktiv	  vilket	  innebär	  att	  vi	  finner	  en	  

utgångspunkt	  i	  vetenskap	  och	  tidigare	  forskning,	  för	  att	  identifiera	  idéer	  och	  teorier	  som	  

därefter	  kan	  testas	  genom	  empiriska	  undersökningar(Saunders,	  2003).	  Det	  stora	  arbetet	  

blir	  att	  operationalisera	  vetenskapen	  och	  presentera	  i	  termer	  som	  är	  lämpliga	  att	  testa	  

hypoteserna	  utifrån	  (Ghauri,	  2005,	  s.15-‐16).	  	  

Då	  vårt	  ändamål	  med	  undersökningen	  är	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  ämnet	  antar	  vi	  

en	  kvalitativ	  undersökningsmetod.	  Vi	  genomför	  en	  så	  kallad	  semistrukturerad	  intervju,	  

där	  vi	  utgått	  från	  ett	  frågeformulär	  men	  lämnat	  utrymme	  för	  följdfrågor(Saunders,	  

2012).	  Fördelen	  med	  att	  genomföra	  semistrukturerade	  intervjuer	  är	  att	  respondenten	  är	  

relativt	  fri	  i	  formuleringen	  av	  sina	  svar.	  Detta	  bidrar	  till	  att	  intervjuerna	  blir	  mer	  

undersökande,	  då	  det	  kan	  uppkomma	  följdfrågor	  som	  vi	  ej	  räknat	  med.	  Här	  begränsas	  

inte	  intervjuobjektet	  utan	  får	  således	  chans	  att	  utveckla	  sina	  egna	  resonemang	  och	  bidra	  

med	  upplysningar	  som	  ökar	  vår	  kunskap	  (Ghauri,	  2005).	  	  

Ämnesval	  
Vi	  har	  genomfört	  en	  fallstudie,	  där	  kända	  fenomen	  jämförs	  i	  kontext	  till	  ett	  särskilt	  fall.	  

Denna	  typ	  av	  undersökningsmetod	  är	  speciellt	  passande	  för	  förklarande	  och	  



17	  
	  

utforskande	  studier.	  Om	  endast	  ett	  fall	  används	  som	  exempel	  är	  detta	  oftast	  ett	  kritiskt	  

eller	  extremt	  fall,	  som	  är	  intressant	  tack	  vare	  att	  det	  sticker	  ut	  från	  övriga	  branschen	  i	  

något	  hänseende,	  eller	  också	  så	  är	  det	  specifika	  fallet	  utvalt	  av	  motsatt	  skäl	  nämligen	  på	  

grund	  av	  att	  det	  är	  typiskt	  för	  sin	  bransch.	  	  Fallet	  undersöks	  sedan	  genom	  intervjuer,	  

dokumentanalyser,	  enkäter	  eller	  observationer	  (Saunders,	  2012).	  I	  vårt	  fall	  undersöker	  

vi	  endast	  ett	  fall	  som	  valdes	  på	  grund	  av	  sin	  representativitet.	  Valet	  av	  Dramaten	  som	  

vårt	  empiriska	  undersökningsexempel	  bygger	  på	  några	  huvudsakliga	  resonemang.	  

Dramaten	  är	  en	  väletablerad,	  anrik	  teater	  och	  är	  en	  av	  de	  ledande	  teaterinstitutionerna	  i	  

Sveriges	  (Statliga	  kulturinstitutioner	  i	  siffror,	  2011).	  Dramaten	  innehar	  även	  uppdraget	  

som	  Sveriges	  nationalscen,	  vilket	  bland	  annat	  innebär	  att	  den	  ska	  vara	  ett	  föredöme	  för	  

andra	  teatrar	  (Dramaten	  och	  Nationalscensuppdraget,	  2011).	  Dramaten	  arbetar	  med	  

både	  prissättning,	  utbud,	  mervärde	  och	  därmed	  alla	  områden	  vi	  ämnar	  undersöka.	  Men	  

det	  finns	  även	  statliga	  krav	  på	  att	  de	  ska	  bedriva	  en	  verksamhet	  som	  lockar	  olika	  

målgrupper,	  vilket	  blir	  intressant	  ur	  marknadsföringsperspektiv.	  	  

Då	  en	  stor	  del	  av	  den	  tidigare	  forskning	  vi	  gått	  igenom	  har	  ett	  kundperspektiv	  som	  

utgångspunkt,	  ville	  vi	  undersöka	  om	  vårt	  empiriska	  exempel	  jobbar	  i	  enlighet	  med	  vad	  

kunderna	  uppskattar	  och	  efterfrågar.	  Därför	  har	  vi	  valt	  att	  göra	  vår	  studie	  ur	  ett	  

företagsperspektiv.	  	  	  

Sekundärdata	  
Dokumentstudie:	  	  

Som	  grundläggande	  del	  i	  vår	  empiri	  genomför	  vi	  en	  dokumentstudie	  som	  inkluderar	  

rapporter	  och	  strategiplaner	  för	  Dramaten.	  I	  vår	  studie	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  följande	  

dokument:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dokument	   Aktuellt	  år	  

Bolagsordningen	  Dramaten	   2012	  

Hållbarhetsredovisningen	  Dramaten	   2012	  

Jämställdhetsredovisningen	  Dramaten	   2012	  

Resultatredovisningen	  Dramaten	   2012	  

Strategi	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamhet	   2011-‐2014	  

Dramatens	  hemsida	   	  
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Dessa	  är	  noggrant	  utarbetade	  dokument	  som	  ger	  oss	  svar	  på	  frågor	  om	  strategier	  och	  

mål	  samt	  uppföljningen	  av	  dessa.	  Fördelen	  med	  att	  använda	  resultat	  från	  denna	  typ	  av	  

dokument	  är	  att	  de	  genomgått	  en	  kritisk	  granskning	  av	  utomstående	  revisorer	  och	  

därför	  kan	  anses	  vara	  pålitliga.	  Då	  det	  förutom	  resultat	  endast	  är	  mål	  och	  strategier	  som	  

redovisas	  finns	  ingen	  anledning	  att	  ifrågasätta	  objektiviteten	  i	  dessa.	  

Primärdata	  
Intervjuer:	  	  

Intervjuer	  kan	  användas	  som	  ett	  komplement	  till	  annan	  forskning	  (Esaiasson,	  m.fl.,	  

2007).	  Då	  vi	  anser	  att	  dokumentstudien	  ej	  ger	  oss	  tillräckligt	  valid	  information	  är	  tanken	  

att	  de	  intervjuer	  vi	  håller	  ska	  fungera	  som	  ett	  komplement	  till	  dokumentstudien.	  Medan	  

dokumentstudien	  ger	  oss	  en	  bra	  bild	  över	  mål,	  strategier	  och	  framsteg,	  får	  vi	  dels	  svar	  

på	  kvarstående	  frågor,	  dels	  en	  förståelse	  för	  bakomliggande	  resonemang	  genom	  

intervjuerna.	  	  

Val	  av	  intervjuobjekt	  ska	  vara	  pragmatiskt,	  representativt	  och	  ge	  kvalitativa	  insikter	  

(Hackley,	  2003,	  s.75-‐76).	  Vad	  vi	  får	  för	  resultat	  kan	  delvis	  även	  bero	  av	  vilken	  typ	  av	  

intervju	  som	  genomförs.	  Vi	  har	  fört	  tre	  olika	  former	  av	  intervjuer.	  En	  personlig	  intervju	  

där	  vi	  och	  intervjuobjektet	  var	  närvarande,	  en	  telefonintervju	  och	  en	  skriftlig	  där	  den	  

intervjuade	  svarade	  på	  våra	  frågor	  via	  e-‐post.	  	  

Namn,	  titel	  	   Intervjuform	   Intervjudatum	   Längd	  

Karin	  Unghanse,	  ekonomichef	  vid	  

Dramaten	  

Telefon	   2013-‐12-‐09	   29	  min.	  

Lisa	  Skoog,	  kommunikatör	  och	  

pressansvarig	  vid	  Unga	  Dramaten	  	  

Personlig	   2013-‐12-‐04	   42	  min.	  

Patrick	  Benjaminsson,	  

kommunikationschef	  vid	  Dramaten	  

E-‐post	   2013-‐11-‐20,	  	  

2013-‐12-‐10	  

-‐	  

-‐	  

	  

Inledningsvis	  har	  vi	  genomfört	  en	  e-‐postintervju	  med	  Dramatens	  kommunikationschef	  

Patrick	  Benjaminsson	  som	  kan	  anses	  representativ	  i	  frågor	  gällande	  både	  

marknadsföring	  och	  prissättning.	  Vi	  vill	  även	  få	  svar	  från	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv	  och	  

fick	  kontakt	  med	  ekonomichef	  Karin	  Unghanse.	  Både	  Unghanse	  och	  Benjaminsson	  

dessutom	  har	  poster	  i	  ledningsgruppen	  och	  besitter	  därmed	  även	  strategisk	  kunskap,	  

vilket	  ger	  dem	  ytterligare	  relevans	  för	  våra	  intervjuer.	  Lisa	  Skoog	  är	  kommunikatör	  vid	  
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Unga	  Dramaten	  och	  därigenom	  högst	  involverad	  i	  arbetet	  mot	  barn	  och	  ungdomar	  som	  

förstagångsbesökare.	  Fler	  intervjupersoner	  har	  tillfrågats	  men	  avböjt	  från	  att	  ställa	  upp,	  

genomgående	  med	  anledning	  av	  tidsbrist.	  	  

Då	  semistrukturerade	  intervjuer	  kräver	  en	  god	  intervjuarteknik,	  krävs	  det	  att	  vi	  

förhåller	  oss	  kritiskt	  till	  hur	  intervjun	  gått	  till	  i	  de	  fall	  vi	  använt	  denna	  teknik	  (Ghauri,	  

2005,	  s.132).	  Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  inte	  bortser	  från	  att	  vår	  egen	  påverkan	  på	  den	  

intervjuade	  kan	  ha	  effekt	  på	  resultatet	  (Saunders,	  2012).	  Vi	  ansåg	  dock	  inte	  att	  de	  frågor	  

vi	  ämnade	  diskutera	  under	  intervjuerna	  var	  av	  den	  känsligare	  sorten	  och	  att	  personen	  

därmed	  inte	  skulle	  behöva	  undanhålla	  något.	  	  

Telefonintervjun	  kan	  ses	  som	  fördelaktig	  i	  form	  av	  tillgång,	  tidsåtgång	  och	  kostnader	  

(Saunders,	  2012).	  För	  vår	  del	  underlättar	  en	  telefonintervju	  och	  e-‐postkorrespondens	  

på	  alla	  tre	  punkter	  då	  våra	  intervjupersoner	  befunnit	  sig	  i	  en	  annan	  stad.	  Dock	  är	  den	  

främsta	  avsikten	  med	  att	  använda	  telefon	  och	  e-‐postintervju	  hänsynen	  till	  den	  

intervjuade,	  som	  föredrog	  respektive	  intervjuform.	  Något	  vi	  kan	  ha	  gått	  miste	  om	  vid	  

telefonintervjun	  är	  att	  tolka	  in	  det	  som	  indirekt	  sägs	  via	  kroppsspråk	  och	  som	  skulle	  

kunna	  gett	  oss	  mer	  förståelse.	  Reliabiliteten	  är	  också	  något	  som	  kan	  ifrågasättas	  en	  extra	  

gång,	  då	  människor	  tenderar	  att	  hålla	  tillbaka	  svar	  på	  känsliga	  frågor	  (Saunders,	  2012).	  

Då	  vi	  inte	  ställt	  frågor	  av	  uppenbart	  känslig	  karaktär,	  utan	  snarare	  rent	  organisatoriska	  

frågor,	  finner	  vi	  dock	  inte	  anledning	  till	  att	  ifrågasätta	  reliabiliteten.	  	  

Problem	  som	  vi	  slipper	  vid	  e-‐post-‐intervju	  är	  de	  som	  uppstår	  vid	  ljudupptagning	  och	  

transkribering,	  då	  vi	  genom	  e-‐post-‐intervjuer	  får	  svaren	  nedskrivna	  och	  det	  går	  bra	  att	  

citera	  rakt	  av	  (Saunders,	  2012).	  	  

Som	  grund	  till	  intervjuerna	  har	  vi	  studerat	  teoretiska	  begrepp	  och	  samband	  i	  områden	  

rörande	  marknadsföring	  i	  framförallt	  kulturorganisationer.	  För	  att	  kunna	  bemöta	  de	  

intervjuade	  på	  en	  bra	  nivå,	  har	  vi	  dels	  anpassat	  vårt	  teoretiska	  ramverk	  till	  frågor	  som	  är	  

tänkta	  att	  få	  intervjuade	  att	  känna	  sig	  bekväm	  i	  utfrågningen.	  Dels	  har	  vi	  själva	  läst	  på	  

om	  organisationen	  och	  de	  särskilda	  förhållanden	  som	  råder	  i	  branschen.	  Vi	  har	  under	  

intervjuerna	  utgått	  från	  en	  frågemall,	  se	  bilaga	  1.	  I	  och	  med	  att	  vi	  fört	  semi-‐

strukturerade	  intervjuer	  i	  undersökande	  syfte	  har	  möjlighet	  till	  anpassning	  efter	  vägen	  

funnits	  och	  har	  vi	  märkt	  av	  en	  intressant	  punkt	  som	  uppkommit	  under	  intervjun	  har	  vi	  

kunnat	  utveckla	  denna.	  	  
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Vår	  inledande	  studie	  av	  tidigare	  forskning	  har	  bidragit	  till	  bakgrundsförståelse	  och	  

genom	  operationalisering	  har	  vi	  formulerat	  inledande	  frågor	  till	  intervjuerna	  angående	  

den	  specifika	  organisationen	  i	  förhållande	  till	  den	  bransch	  den	  verkar	  inom.	  Vidare	  har	  

teorier	  om	  marknadsföring	  i	  form	  av	  relationsbyggande,	  mervärden	  och	  priser	  varit	  

grunden	  för	  vidare	  frågor.	  Alla	  intervjuade	  har	  fått	  kommentera	  alla	  områden;	  kunden,	  

mervärden,	  prissättning	  och	  vikten	  av	  ungdomsverksamhet.	  Med	  tanke	  på	  deras	  skilda	  

ansvarsområden	  har	  de	  dock	  fått	  specifikt	  formulerade	  frågor	  där	  vi	  har	  utnyttjat	  deras	  

olika	  kompetenser	  för	  att	  fylla	  olika	  delar	  i	  studien.	  	  

Dataanalys	  	  
Att	  spela	  in	  och	  transkribera	  de	  muntliga	  intervjuerna	  bidrar	  till	  att	  behålla	  den	  exakthet	  

som	  inspelning	  bidrar	  till.	  Vi	  kan	  även	  vara	  mer	  fokuserade	  på	  svaren	  och	  bygga	  vidare	  

med	  följdfrågor	  istället	  för	  att	  anteckna,	  något	  som	  är	  extra	  viktigt	  i	  och	  med	  att	  

intervjuerna	  är	  semi-‐strukturerade.	  Dessutom	  kan	  vi	  när	  som	  helst	  gå	  tillbaka	  till	  

intervjun	  och	  dels	  ta	  del	  av	  innehållet	  igen,	  dels	  utvärdera	  vår	  egen	  eventuella	  påverkan	  

på	  den	  intervjuade	  (Bryman,	  Bell,	  2007).	  De	  intervjuade	  blev	  upplysta	  och	  godkände	  

inspelningen.	  I	  efterhand	  har	  intervjuerna	  lyssnats	  igenom	  och	  transkriberats	  för	  att	  

lättare	  kunna	  jämföra	  med	  övriga	  data	  som	  samlats	  in.	  Samtliga	  intervjuade	  har	  blivit	  

erbjudna	  att	  få	  ta	  del	  av	  uppsatsen	  och	  därmed	  de	  delar	  de	  själva	  bidragit	  till.	  	  

Vi	  valde	  att	  analysera	  och	  presentera	  intervjuerna	  tillsammans	  med	  dokumentstudien.	  

Detta	  då	  vi	  utgått	  från	  specifika	  teman	  (såsom	  förstagångsbesökare,	  pris	  och	  

mervärden)	  och	  snarare	  vill	  bearbeta	  svaren	  utifrån	  dessa	  än	  att	  jämföra	  de	  likheter	  och	  

skillnader	  som	  framkommit	  av	  de	  olika	  intervjuerna.	  	  

Studiens	  trovärdighet	  och	  begränsningar	  
Reliabilitet	  är	  uttryck	  för	  huruvida	  studien	  är	  tillförlitlig	  eller	  inte.	  Det	  vill	  säga	  om	  

någon	  annan	  hade	  gjort	  samma	  studie	  vid	  ett	  annat	  tillfälle,	  hade	  denna	  givit	  samma	  

resultat?	  Saunders	  (2012)	  nämner	  fyra	  hot	  mot	  reliabiliteten	  i	  en	  studie.	  Deltagarfel,	  

deltagarpåverkan,	  fel	  orsakade	  av	  undersökaren	  och	  påverkan	  från	  undersökaren.	  Några	  

faktorer	  som	  skulle	  kunna	  ses	  som	  deltagarfel	  gällande	  vår	  undersökning	  är	  det	  faktum	  

att	  vi	  inte	  fick	  tala	  med	  alla	  vi	  hoppats	  på	  i	  företaget.	  De	  personer	  vi	  fick	  tala	  med	  kan	  

dock	  anses	  trovärdiga	  och	  vi	  har	  anpassat	  intervjuform,	  tid	  och	  plats	  för	  att	  de	  ska	  känna	  

sig	  bekväma	  att	  kunna	  svara	  utförligt	  och	  utan	  yttre	  påverkan	  på	  våra	  frågor.	  En	  fördel	  

är	  att	  vi	  varit	  två	  personer,	  då	  vi	  kunnat	  backa	  upp	  varandra	  i	  intervjuerna	  för	  att	  få	  ut	  
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det	  bästa	  ur	  dem.	  Vår	  egen	  påverkan	  på	  de	  intervjuade	  är	  något	  vi	  tänkt	  på	  vid	  

intervjutillfällena	  men	  också	  något	  som	  inte	  är	  en	  alltför	  känslig	  fråga	  i	  och	  med	  att	  vi	  

inte	  ställt	  frågor	  gällande	  till	  exempel	  attityder,	  som	  lätt	  skulle	  kunna	  bli	  snedvridna	  om	  

personen	  i	  fråga	  inte	  hade	  förtroende	  för	  oss	  eller	  om	  vi	  skulle	  uppmuntrat	  en	  viss	  typ	  

av	  svar.	  	  

Validitet	  är	  ett	  annat	  kvalitetsmått	  som	  mäter	  om	  studien	  undersöker	  det	  den	  utger	  sig	  

för	  att	  undersöka	  (Saunders,	  2012).	  Validitet	  kan	  delas	  in	  i	  kategorierna	  intern	  och	  

extern,	  där	  den	  interna	  validiteten	  handlar	  om	  att	  den	  specifika	  studien	  mäter	  det	  den	  

avser	  mäta	  och	  den	  externa	  handlar	  om	  huruvida	  det	  går	  att	  generalisera	  resultatet	  till	  

ett	  större	  sammanhang	  (Esaiasson,	  2007).	  Undersökningen	  utger	  sig	  för	  att	  med	  hjälp	  av	  

tidigare	  forskning	  finna	  parametrar	  som	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  undersökningen	  av	  

Dramaten	  som	  specifikt	  fall.	  Detta	  har	  också	  genomförts	  genom	  en	  studie	  av	  

sekundärdata	  i	  form	  av	  tidigare	  forskning,	  där	  teorierna	  operationaliserats	  till	  

frågeställningar	  som	  vi	  sökt	  svar	  på	  i	  dels	  en	  dokumentstudie,	  dels	  personliga	  intervjuer.	  	  

Extern	  validitet	  kräver	  att	  ett	  representativt	  konkret	  fall	  och	  återkommande	  generella	  

fenomen	  studeras	  (Esaiasson,	  2007).	  Då	  Dramaten	  räknas	  som	  Sveriges	  nationalscen	  

och	  är	  en	  av	  de	  mest	  besökta	  teatrarna	  i	  landet	  kan	  den	  på	  så	  vis	  ses	  som	  ett	  

representativt	  exempel	  för	  teaterorganisationer	  i	  Sverige.	  Dock	  råder	  alltid	  

förutsättningar	  som	  gör	  varje	  organisation	  unik.	  Med	  detta	  i	  åtanke	  hade	  en	  mer	  

omfattande	  studie	  krävts	  där	  fler	  teaterorganisationer	  med	  variation	  i	  fråga	  om	  läge,	  

omsättning,	  finansieringsformer	  behövt	  ingå	  för	  att	  kunna	  dra	  mer	  generella	  slutsatser	  

av	  studien.	  	  

Källkritik	  
För	  att	  öka	  förståelsen	  i	  ämnet,	  se	  vilka	  undersökningar	  som	  redan	  gjorts	  och	  på	  så	  vis	  

närma	  oss	  ett	  fokus	  för	  denna	  uppsats	  valde	  vi	  att	  inledningsvis	  gå	  igenom	  tidigare	  

forskning	  i	  form	  av	  sekundärdata.	  I	  och	  med	  att	  denna	  information	  inte	  är	  tänkt	  att	  leda	  

oss	  till	  någon	  slutsats	  är	  vikten	  av	  validitet	  till	  undersökningsfokuset	  inte	  avgörande	  för	  

om	  vi	  ska	  kunna	  använda	  oss	  av	  informationen	  (Ghauri,	  2005).	  Vi	  kan	  däremot	  

ifrågasätta	  hur	  dessa	  data	  är	  inhämtade	  och	  vilka	  konsekvenser	  detta	  har	  för	  resultatet.	  	  

Colbert	  &	  Beauregard	  (1998)	  finner	  vi	  att	  respondenterna	  enbart	  består	  av	  besökare	  på	  

en	  teater	  och	  det	  blir	  därmed	  svårt	  att	  reda	  ut	  frågor	  om	  vad	  som	  skulle	  locka	  personer	  

som	  inte	  redan	  går	  på	  teater	  att	  gå.	  Vad	  undersökningen	  istället	  gör	  är	  att	  den	  skiljer	  på	  
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två	  kategorier,	  nämligen	  regelbundna	  besökare	  och	  icke-‐regelbundna	  besökare	  och	  

utgår	  ifrån	  denna	  kategorisering	  vid	  svarsanalysen.	  	  

Samtliga	  undersökningar	  är	  gjorda	  på	  en	  eller	  ett	  fåtal	  teatrar	  i	  England	  samt	  Kanada,	  

något	  som	  inte	  talar	  för	  en	  generalisering	  av	  studierna.	  Hade	  undersökningarna	  gjorts	  

på	  fler	  teatrar	  och	  framförallt	  i	  andra	  länder,	  hade	  de	  eventuellt	  uppvisat	  andra	  resultat.	  	  

DRAMATEN	  
Uppdrag	  och	  mål	  
1788	  grundlades	  Dramaten	  av	  Gustav	  III.	  Den	  är	  idag	  Sveriges	  Nationalscen,	  helägd	  av	  

staten	  och	  staten	  är	  även	  den	  enda	  offentliga	  bidragsgivaren	  (Hållbarhetsredovisning	  

2012).	  	  

”Dramaten	  är	  Sveriges	  nationalscen	  för	  teaterkonsten.	  Dramaten	  har	  regeringens	  upp-‐	  

drag	  att	  vara	  den	  ledande	  institutionen	  inom	  teaterns	  område	  i	  Sverige	  och	  som	  

nationalscen	  vara	  ett	  föredöme	  för	  andra	  teatrar	  vad	  gäller	  utveckling,	  förnyelse	  och	  

konstnärlig	  kvalitet.”	  (Jämställdhets-‐	  och	  mångfaldsplan	  2011-‐2014).	  	  

Dramaten	  är	  ett	  icke	  vinstdrivande	  företag	  och	  framgång	  mäts	  då	  främst	  i	  andra	  mått	  än	  

monetära.	  2012	  tillhandhöll	  Dramaten	  bidrag	  på	  222,3	  miljoner	  kronor	  och	  

biljettintäkterna	  uppgick	  i	  40	  miljoner	  kronor	  (Hållbarhetsredovisning	  2012).	  När	  det	  

beslutas	  om	  det	  statliga	  bidraget,	  medföljer	  också	  ett	  regeringsbrev,	  som	  innehåller	  

riktlinjer	  för	  Dramatens	  verksamhet.	  Det	  är	  10-‐15	  olika	  riktlinjer	  som	  ska	  uppfyllas	  och	  

återrapporteras.	  På	  senare	  år	  har	  det	  även	  tillkommit	  mål	  om	  att	  Dramaten	  måste	  öka	  

sin	  egenfinansiering	  och	  även	  återrapportera	  styrelsens	  mål	  vad	  gäller	  det	  egna	  

kapitalet.	  Trots	  att	  det	  står	  klart	  i	  bolagsordningen	  att	  Dramaten	  är	  ett	  icke-‐

vinstdrivande	  företag	  har	  målen	  om	  att	  öka	  egna	  intäkter	  och	  det	  egna	  kapitalet	  på	  

senare	  år	  blivit	  tydligare	  (Unghanse,	  2013).	  	  	  

En	  av	  Dramatens	  fyra	  viktigaste	  hållbarhetsmål	  handlar	  om	  att	  genom	  en	  ökning	  i	  

andelen	  förstagångsbesökare,	  öka	  mångfalden	  bland	  besökarna.	  Det	  är	  unga	  som	  

kommer	  stå	  som	  den	  framtida	  publiken	  (Unghanse,	  2013).	  Målsättningen	  är	  att	  över	  en	  

treårsperiod	  uppnå	  12	  procent	  förstagångsbesökare	  senast	  2017,	  jämfört	  med	  9	  procent	  

2009	  (Hållbarhetsredovisning	  2012).	  Det	  är	  viktigt	  att	  jobba	  för	  att	  ungdomar	  ska	  få	  en	  
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bra	  upplevelse	  för	  att	  de	  ska	  komma	  tillbaka	  (Skoog,	  2013).	  	  

Publikfokus	  
Dramaten	  bedriver	  ett	  medvetet	  publikarbete,	  val	  av	  repertoar	  och	  spelplatser	  som	  en	  

del	  av	  sin	  jämställdhetsplan,	  i	  syftet	  öka	  sin	  egen	  tillgänglighet	  för	  en	  så	  bred	  publik	  som	  

möjligt	  (Jämställdhets-‐	  och	  mångfaldsplan,	  2011-‐2014).	  Repertoaren	  har	  en	  uppenbar	  

påverkan	  på	  publikvariationen.	  Den	  ska	  därför	  bestå	  av	  en	  bred	  blandning	  av	  

föreställningar	  som	  på	  olika	  sätt	  kan	  tilltala	  olika	  individer	  och	  grupper	  (Jämställdhets-‐	  

och	  mångfaldsplan,	  2011-‐2014).	  För	  att	  tillgodose	  detta	  vill	  Dramaten	  ha	  en	  mer	  rörlig	  

repertoar,	  föreställningar	  som	  säljer	  bra	  ska	  visas	  flera	  gånger	  (Skoog,	  2013).	  	  

Under	  senare	  år	  har	  fokus	  legat	  på	  att	  öka	  publikkännedomen	  och	  att	  synas	  på	  fler	  

ställen.	  För	  att	  öka	  publikkännedomen	  har	  publikundersökningar	  och	  

kunddatabasanalyser	  genomförts	  (Benjaminsson,	  2013).	  Här	  har	  bland	  annat	  en	  

genomsnittlig	  besökare	  kunnat	  utläsas	  som	  en	  högskoleutbildad	  svenskfödd	  kvinna	  som	  

bor	  i	  Stockholm	  och	  är	  runt	  55	  år	  (Jämställdhets-‐	  och	  mångfaldsplan,	  2011-‐2014).	  Ett	  

ökat	  deltagande	  i	  sociala	  medier	  ses	  idag	  vara	  viktigt	  som	  ett	  steg	  i	  att	  nå	  ut	  till	  fler	  än	  

den	  genomsnittliga	  besökaren	  och	  Dramaten	  vill	  öka	  ifrån	  12	  500	  personer	  som	  de	  

nådde	  ut	  till	  2012	  till	  att	  nå	  75	  000	  år	  2017	  (Hållbarhetsredovisning,	  

2012,Resultatredovisning,	  2012).	  I	  sociala	  medier	  men	  även	  under	  arrangerade	  

temakvällar	  får	  publiken	  själva	  komma	  till	  tals	  i	  en	  bredare	  utsträckning	  än	  förr.	  

Dramaten	  kommunicerar	  även	  med	  sin	  publik	  genom	  TV-‐	  och	  radiosändningar,	  

publikundersökningar,	  ombudsverksamhet,	  telefonsamtal,	  mail,	  webbplatser	  och	  

personliga	  samtal	  (Hållbarhetsredovisning,	  2012).	  	  Sociala	  medier	  är	  även	  en	  bra	  källa	  

för	  word-‐of-‐mouth,	  då	  ordet	  sprids	  snabbt	  mellan	  människor.	  Detta	  blev	  tydligt	  då	  en	  av	  

Dramatens	  föreställningar;	  Necronomicon,	  fick	  dåliga	  recensioner	  i	  media	  under	  

säsongen	  2012-‐2013,	  men	  tack	  vare	  det	  höga	  antalet	  besökande	  som	  gillade	  

föreställningen	  blev	  Necronomicon	  den	  bäst	  säljande	  i	  Dramatens	  ungdomsrepertoar	  

(Skoog,	  2013).	  	  

Något	  Dramaten	  gärna	  lyfter	  fram	  är	  det	  som	  utmärker	  teatern,	  nämligen	  deras	  

kvalitetsfokus.	  Den	  stora	  fasta	  ensemblen,	  nationalscensuppdraget,	  den	  långa	  historien	  

bakom	  teatern,	  att	  de	  är	  en	  producerande	  teater	  som	  själva	  skapar	  all	  kostym	  och	  

scenografi	  och	  inte	  minst	  kvaliteten	  på	  både	  föreställningar	  och	  rekvisita	  

(Resultatredovisning,	  2012).	  	  
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Även	  att	  vara	  aktiva	  utanför	  teaterns	  egna	  lokaler	  anses	  vara	  en	  strategi	  för	  att	  synas	  

bland	  och	  därmed	  locka	  nya	  grupper.	  Detta	  har	  skett	  bland	  annat	  genom	  delta	  i	  

evenemang	  som	  Kulturnatten	  i	  Stockholm,	  bygga	  upp	  en	  temporär	  scen	  i	  en	  shopping-‐

galleria	  i	  innerstaden	  där	  urval	  ur	  rådande	  repertoar	  visades	  upp	  för	  allmänheten.	  Att	  

hålla	  guidade	  visningar	  i	  teaterns	  lokaler	  är	  också	  en	  tjänst	  som	  erbjuds	  i	  syfte	  att	  öka	  

folks	  intresse	  (Resultatredovisning,	  2012).	  Teatern	  driver	  även	  ett	  projekt	  de	  kallar	  

”Dramaten&”,	  som	  går	  ut	  på	  att	  anordna	  introduktioner,	  debatter,	  eftersnack	  och	  

läsningar	  rörande	  aktuella	  teman.	  Publiken	  kan	  till	  exempel	  välkomnas	  en	  stund	  innan	  

föreställningen	  för	  en	  introduktion	  till	  pjäsen	  eller	  bjudas	  in	  till	  en	  pratstund	  med	  

skådespelarna	  efteråt	  (Dramaten&,	  2013).	  Dramaten	  rekommenderar,	  via	  sin	  hemsida,	  

tre	  olika	  restauranger	  som	  alla	  erbjuder	  teatermenyer	  i	  samband	  med	  föreställningar	  

och	  har	  även	  en	  teaterbar	  som	  håller	  öppet	  innan,	  i	  pausen	  och	  efter	  föreställningar	  

(Restauranger,	  2013).	  	  

I	  syfte	  att	  bredda	  publiken	  är	  ungdomar	  den	  enskilda	  grupp	  som	  det	  läggs	  mest	  fokus	  på.	  

”Genom	  att	  öka	  andelen	  förstagångsbesökare	  försöker	  Dramaten	  nå	  en	  ny	  och	  bredare	  

publik.	  Av	  vår	  publik	  kommer	  ungefär	  10	  procent	  för	  första	  gången	  –	  barn	  och	  skolungdom	  

oräknade.	  Det	  är	  självfallet	  i	  de	  yngre	  publikgrupperna	  som	  de	  flesta	  förstagångsbesökare	  

finns”	  (Jämställdhets-‐	  och	  mångfaldsplan	  2011-‐2014).	  Ungdomspriset	  marknadsförs	  i	  

samband	  med	  produktionerna	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  (Benjaminsson,	  2013).	  

Då	  Dramaten	  har	  låga	  ungdomspriser	  relativt	  sett	  mot	  andra	  teatrar	  är	  detta	  något	  som	  

de	  understryker	  i	  sin	  kommunikation	  ut	  till	  den	  tänkta	  målgruppen	  (Skoog,	  2013).	  En	  

marknadsföringsmetod	  som	  Dramatens	  ungdomsverksamhet	  använder	  sig	  av	  är	  att	  i	  

mån	  av	  tid	  kommunicera	  direkt	  med	  skolor	  genom	  att	  ringa	  upp	  och	  bjuda	  in	  till	  

föreställningar,	  en	  teknik	  som	  visar	  sig	  vara	  mycket	  effektiv	  (Skoog,	  2013).	  

Prissättningen	  

Biljettintäkter	  kan	  påverkas	  väldigt	  lite.	  Biljettintäkterna	  har	  de	  senaste	  tio	  åren	  varierat	  

mellan	  27	  miljoner	  och	  43	  miljoner	  kronor.	  Det	  är	  omöjligt	  att	  i	  förväg	  avgöra	  vad	  som	  

kommer	  att	  bli	  en	  succé	  och	  inte.	  I	  princip	  alla	  kostnader	  uppstår	  innan	  premiären,	  

endast	  månadslöner	  och	  en	  del	  omkringkostnader	  tillkommer	  under	  arbetets	  gång.	  Om	  

det	  visar	  sig	  att	  föreställningen	  blir	  en	  succé	  är	  alla	  kostnader	  redan	  betalda,	  och	  det	  

återstår	  en	  nästan	  oavkortad	  vinst	  från	  intäkterna,	  något	  som	  också	  har	  motsatta	  

konsekvenser	  för	  en	  föreställning	  som	  säljer	  dåligt	  (Unghanse,	  2013).	  Fasta	  priser	  för	  
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ordinarie	  föreställningar	  sätts	  per	  scen	  och	  kategori	  inför	  varje	  nytt	  spelår	  av	  Dramatens	  

ledningsgrupp.	  Vid	  prissättningen	  tar	  ledningsgruppen	  hänsyn	  till	  en	  rad	  faktorer:	  	  

• Bolagsordningen:	  ”verksamheten	  skall	  syfta	  till	  att	  främja	  scenisk	  konst	  och	  ej	  att	  

bereda	  vinst”	  	  

• Regeringsuppdraget:	  ”Dramaten	  ska	  nå	  en	  så	  bred	  och	  stor	  publik	  som	  möjligt.	  Det	  

innebär	  att	  bedriva	  verksamhet	  som	  riktar	  sig	  till	  vuxna	  såväl	  som	  barn	  och	  unga	  

samt	  att	  arbeta	  för	  att	  nå	  nya	  publikgrupper”	  

• De	  kulturpolitiska	  målen:	  ”Kulturen	  ska	  vara	  en	  dynamisk,	  utmanande	  och	  

obunden	  kraft	  med	  yttrandefriheten	  som	  grund.	  Alla	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  delta	  i	  

kulturlivet.	  Kreativitet,	  mångfald	  och	  konstnärlig	  kvalitet	  ska	  prägla	  samhällets	  

utveckling.”	  (Benjaminsson,	  2013)	  

Även	  bland	  fullprisbiljetterna	  finns	  fyra	  kategorier	  av	  prisdifferentiering.	  

• Kundgrupperad	  –	  där	  till	  exempel	  skolklasser	  betalar	  ett	  lägre	  pris.	  

• Lägesbaserad	  –	  där	  till	  exempel	  stora	  och	  lilla	  scenen	  har	  olika	  priser	  beroende	  

på	  plats	  i	  salongen	  

• Tidsmässig	  –	  sista-‐minuten-‐biljetter	  

• Volymbaserad	  –	  till	  exempel	  gruppbokningar	  (Benjaminsson,	  2013)	  

Under	  kategorin	  lägesbaserade	  prisdifferentieringar	  finns	  fyra	  olika	  priskategorier	  vid	  

stora	  scenen.	  Tanken	  är	  att	  de	  biljetter	  som	  alltid	  säljs,	  de	  bästa	  platserna,	  ska	  kosta	  

mycket	  medan	  det	  alltid	  ska	  finnas	  chans	  att	  se	  teater	  till	  ett	  billigare	  pris	  om	  du	  är	  

beredd	  att	  sitta	  med	  sämre	  läge	  (Unghanse,	  2013).	  Tredje	  raden-‐kortet	  är	  ett	  

abonnemang,	  med	  vilket	  du	  får	  se	  obegränsat	  antal	  föreställningar	  till	  ett	  årligt	  pris	  

(Tredjeradenkortet,	  2013).	  Tredje	  raden	  har	  de	  minst	  attraktiva	  platserna,	  högst	  upp,	  

längst	  bak	  i	  salongen.	  Utan	  kortet	  skulle	  det	  vara	  svårt	  att	  sälja	  platserna	  i	  den	  

utsträckning	  som	  de	  säljs	  idag	  (Benjaminsson,	  2013).	  

Satsning	  på	  förstagångsbesökare	  och	  ungdomar	  –	  Unga	  Dramaten	  
Dramaten	  intresserade	  sig	  för	  den	  unga	  publiken	  redan	  på	  1960-‐talet	  då	  skolklasser	  

bjöds	  in	  att	  se	  såväl	  klassiker	  som	  nyskrivet	  material.	  Under	  det	  tidiga	  1990-‐talet	  blev	  

satsningen	  på	  unga	  ännu	  tydligare	  i	  och	  med	  uppstarten	  av	  UNG,	  en	  egen	  verksamhet	  

inom	  Dramaten	  som	  enbart	  riktade	  in	  sig	  på	  unga	  (Strategi	  för	  barn-‐	  och	  
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ungdomsverksamheten	  2012-‐2014).	  	  Idag	  har	  Dramaten	  uttalade	  mål	  som	  talar	  både	  om	  

att	  öka	  andelen	  förstagångsbesökare	  och	  att	  behålla	  den	  relativt	  höga	  andelen	  besökare	  

under	  26	  år	  (Jämställdhets-‐	  och	  mångfaldsplan	  2011-‐2014).	  	  

2009	  genomfördes	  den	  största	  satsningen	  på	  ungdomar	  i	  Dramatens	  historia.	  Unga	  

Dramaten	  fick	  en	  egen	  adress	  och	  huserar	  nu	  på	  Elverket	  i	  Stockholm	  där	  all	  verksamhet	  

riktad	  mot	  ungdomar	  är	  belägen.	  I	  och	  med	  ett	  eget	  teaterhus	  och	  en	  större	  del	  av	  

Dramatens	  budget	  möjliggörs	  nu	  fler	  och	  större	  produktioner.	  Tanken	  är	  även	  att	  

Elverket	  ska	  vara	  en	  samlingsplats	  för	  ungdomar.	  Trots	  att	  Unga	  Dramaten	  har	  en	  egen	  

konstnärlig	  ledning,	  är	  de	  organisatoriskt	  sett	  fortfarande	  en	  del	  av	  Dramaten	  (Strategi	  

för	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamheten	  2012-‐2014).	  

Produktionerna	  ska	  till	  största	  del	  vara	  nyskrivna	  och	  rikta	  sig	  mot	  ungdomar,	  utifrån	  

deras	  perspektiv	  och	  idéer.	  Unga	  Dramaten	  vill	  nå	  barn	  från	  fem	  års	  ålder	  upp	  till	  unga	  

vuxna.	  De	  vill	  även	  tilltala	  viktiga	  personer	  i	  barnens	  närhet	  såsom	  lärare	  och	  

familjemedlemmar,	  detta	  då	  unga	  sällan	  köper	  sina	  biljetter	  själva	  (Strategi	  för	  barn-‐	  och	  

ungdomsverksamheten	  2012-‐2014).	  Barn-‐	  och	  familjeföreställningar	  förläggs	  till	  tider	  

då	  även	  föräldrar	  har	  tid	  att	  ta	  sig	  till	  teatern	  (Skoog,	  2013).	  	  

Elverket	  är	  inte	  bara	  en	  plats	  för	  föreställningar,	  under	  de	  senaste	  åren	  har	  de	  bland	  

annat	  arrangerat	  bild-‐	  och	  skrivarverkstäder	  för	  unga.	  Unga	  Dramaten	  vill	  vara	  en	  

samlingsplats	  för	  unga	  skapare	  och	  en	  plats	  för	  att	  reflektera	  över	  aktuella	  ämnen	  såsom	  

politik,	  moral,	  utanförskap	  och	  sexualitet	  (Strategi	  för	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamheten	  

2012-‐2014).	  	  

Det	  är	  inte	  bara	  på	  Elverket	  som	  vi	  kan	  bevittna	  Dramatens	  ungdomssatsning.	  

Ungdomar	  kan	  även	  ta	  del	  av	  Dramatens	  ordinarie	  repertoar	  till	  ett	  kraftigt	  reducerat	  

pris.	  	  Enligt	  Dramaten	  själva	  ska	  det	  ses	  som	  självklart	  att	  barn	  och	  unga	  ska	  ha	  chansen	  

att	  se	  teater	  (Strategi	  för	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamheten	  2012-‐2014).	  ”Vi	  vill	  att	  

teatern	  ska	  vara	  extra	  tillgänglig	  för	  barn	  och	  unga.	  Biljettpriset	  ska	  inte	  vara	  ett	  hinder	  

för	  att	  ta	  del	  av	  verksamheten	  för	  dem.	  Vi	  har	  sagt	  att	  biljettpriserna	  ska	  hålla	  en	  nivå	  som	  

gör	  verksamheten	  tillgänglig	  även	  för	  skolor	  (50	  kr/elev	  på	  Unga	  Dramaten)”	  

(Benjaminsson,	  2013).	  Genom	  att	  vända	  sig	  direkt	  till	  skolklasser	  ges	  elever	  vars	  familj	  

inte	  har	  för	  vana	  att	  besöka	  teater	  en	  möjlighet	  att	  se	  en	  föreställning	  (Strategi	  för	  barn-‐	  

och	  ungdomsverksamheten	  2012-‐2014).	  	  
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Unga	  Dramaten	  hade	  2010	  en	  beläggning	  på	  95	  procent	  men	  då	  biljettpriserna	  är	  

kraftigt	  reducerade	  är	  det	  svårt	  att	  generera	  vinst	  (Strategi	  för	  barn-‐	  och	  

ungdomsverksamheten	  2012-‐2014).	  Skolklasser	  har	  så	  pass	  kraftiga	  reduceringar	  att	  

det	  inte	  finns	  något	  utrymme	  för	  vinst	  även	  om	  salen	  är	  fullsatt	  (Skoog,	  2013).	  Av	  

Dramatens	  hela	  budget	  blir	  Unga	  Dramaten	  tilldelade	  ungefär	  18	  procent	  men	  av	  den	  

totala	  förtjänsten	  står	  de	  för	  endast	  6	  procent	  av	  biljettintäkterna.	  För	  att	  Unga	  

Dramatens	  verksamhet	  ska	  kunna	  fortsätta	  kommer	  därför	  regeringen	  2012	  budgetera	  

för	  ett	  större	  bidrag	  för	  att	  direkt	  främja	  Unga	  Dramatens	  arbete.	  Utöver	  detta	  pågår	  ett	  

arbete	  för	  att	  hitta	  ytterliga	  externa	  finansiärer	  då	  Dramaten	  själva	  inte	  kan	  ge	  mer	  av	  

sin	  egen	  budget	  (Strategi	  för	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamheten	  2012-‐2014).	  	  

Det	  finns	  regleringar	  som	  gör	  det	  svårt	  för	  Dramaten	  att	  utföra	  kundundersökningar	  

direkt	  riktade	  till	  ungdomar.	  Det	  är	  därför	  svårt	  att	  mäta	  till	  exempel	  ungdomars	  attityd	  

till	  verksamheten	  på	  Elverket,	  det	  som	  går	  att	  mäta	  konkret	  är	  just	  publiksiffror	  (Skoog,	  

2013).	  Målet	  med	  satsningarna	  på	  Elverket	  var	  i	  första	  hand	  att	  öka	  kännedomen	  om	  

Dramaten,	  att	  bredda	  synen	  på	  den	  verksamhet	  som	  bedrivs	  och	  därigenom	  öka	  

besöksantalet.	  Ur	  den	  aspekten	  har	  det	  varit	  ett	  lyckat	  projekt	  då	  besökssiffrorna	  har	  

ökat	  kraftigt	  (Skoog,	  2013).	  	  	  

ANALYS	  
Prissättning	  	  
Courty	  (2000)	  beskriver	  hur	  teatern	  skiljer	  sig	  i	  fråga	  om	  prissättning	  från	  produkter	  

som	  utgår	  ifrån	  kostnader	  och	  efterfrågan.	  Dramaten	  har	  även	  en	  bolagsordning,	  ett	  

regeringsuppdrag	  och	  kulturpolitiska	  mål	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  Bolagsordningen	  och	  

regeringsuppdraget	  talar	  båda	  för	  att	  teatern	  ska	  jobba	  för	  olika	  publikgrupper	  och	  att	  

det	  främsta	  målet	  med	  prissättningen	  är	  att	  tilltala	  en	  så	  bred	  publik	  som	  möjligt.	  Då	  

företaget	  är	  klassat	  som	  icke-‐vinstdrivande	  skulle	  detta	  kunna	  leda	  till	  i	  princip	  gratis	  

föreställningar.	  Dock	  finns	  motsättningar	  till	  detta	  i	  de	  kulturpolitiska	  målen.	  Unghanse	  

förklarar	  att	  det	  under	  senare	  år	  blivit	  striktare	  krav	  på	  intäkter.	  Kolb	  (2005)	  påvisar	  

även	  att	  många	  vill	  betala	  för	  kultur	  och	  ett	  höjt	  pris	  innebär	  att	  besökaren	  förväntar	  sig	  

ett	  högre	  värde	  av	  produkten.	  Det	  krävs	  alltså	  att	  varje	  biljett	  säljs	  till	  rätt	  pris.	  Skoog	  

(2013)	  menar	  även	  att	  repertoaren	  ska	  vara	  flexibel,	  om	  en	  föreställning	  inte	  säljer	  

tillräckligt	  kan	  denna	  ersättas	  med	  en	  bättre	  säljande	  produktion.	  Detta	  stämmer	  
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överens	  med	  Leslie	  (2004)	  och	  Courty	  (2000)	  slutsats	  att	  det	  är	  antal	  föreställningar	  

som	  en	  produktion	  kan	  locka	  publik	  till	  som	  mäter	  framgången.	  	  	  

Enligt	  Bernsteins	  (2011)	  ska	  alla	  som	  vill	  gå	  på	  teater	  ha	  den	  ekonomiska	  möjligheten,	  

något	  som	  även	  de	  kulturpolitiska	  mål	  som	  Dramaten	  tar	  hänsyn	  till	  i	  sin	  prissättning	  

fastslår.	  Dramaten	  erbjuder	  alla	  sina	  besökare,	  oavsett	  kundgrupp,	  att	  se	  hela	  

repertoaren	  till	  en	  dryg	  fjärdedel	  av	  det	  ordinarie	  priset,	  förutsatt	  att	  besökaren	  

accepterar	  en	  sittplats	  på	  tredje	  raden.	  	  

Courty	  (2000)	  menar	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  teori	  om	  prisdifferentiering	  som	  bevisat	  är	  

den	  mest	  framgångsrika.	  Det	  är	  därför	  upp	  till	  Dramaten	  att	  sätta	  priser	  sett	  till	  deras	  

specifika	  klientel.	  Likväl	  som	  Leslie	  (2004)	  talar	  om	  ett	  flertal	  olika	  priskategorier,	  

skiljer	  även	  Dramaten	  på	  fyra	  olika	  prisdifferentieringar.	  Leslie	  (2004)	  skiljer	  på	  

fullprisbiljetter	  och	  rabatterade	  biljetter,	  medan	  Dramaten	  definierar	  kundbaserade,	  

lägesbaserade,	  tidsmässiga	  och	  volymbaserade.	  Fullprisbiljetter	  motsvarar	  

lägesbaserade	  biljetter	  och	  är	  alltså	  de	  biljetter	  vars	  pris	  beror	  på	  plats	  i	  salongen.	  Som	  

rabatterade	  kan	  tidsmässiga	  (sista-‐minuten),	  volymbaserade	  (gruppris)	  och	  

kundbaserad	  (ungdomspris)	  biljetter	  räknas	  in.	  Bernstein	  (2007)	  menar	  att	  

prissättningen	  måste	  utgå	  ifrån	  kunden	  och	  att	  en	  teater	  ska	  försöka	  tilltala	  så	  många	  

som	  möjligt.	  Genom	  att	  dela	  upp	  sina	  priser	  i	  fyra	  underkategorier	  har	  Dramaten	  

möjlighet	  att	  tillfredsställa	  fler	  kundkategorier.	  	  	  

En	  annan	  kundbaserad	  priskategori	  som	  är	  vanlig	  är	  pensionärsrabatt.	  I	  Colbert	  och	  

Beauregards	  (1998)	  kundundersökning	  tog	  de	  fram	  den	  typiska	  kunden	  som	  visade	  sig	  

vara	  en	  högskoleutbildad	  kvinna	  i	  åldersspannet	  40-‐50	  år.	  När	  Dramaten	  tog	  fram	  sin	  

genomsnittsbesökare	  visade	  sig	  denna	  vara	  en	  högskoleutbildad	  55-‐årig	  kvinna.	  Dessa	  

snarlika	  snittkunder	  tyder	  på	  att	  många	  i	  publiken	  vanligen	  har	  passerat	  50-‐årsåldern,	  

och	  antas	  kan	  att	  många	  av	  dessa	  även	  är	  pensionärer.	  Enligt	  Bernstein	  (2007)	  är	  

pensionärsrabatter	  ett	  vanligt	  sätt	  att	  locka	  pensionärer.	  Denna	  rabatt	  förekommer	  dock	  

inte	  hos	  Dramaten.	  Något	  som	  kan	  bero	  just	  på	  att	  deras	  genomsnittsbesökare	  har	  en	  

relativt	  hög	  ålder	  och	  kan	  antas	  komma	  fortsätta	  att	  gå	  på	  teater	  även	  efter	  

pensionsåldern,	  utan	  att	  förvänta	  sig	  en	  prissänkning.	  Bernstein	  (2007)	  beskriver	  hur	  

dagens	  pensionärer	  har	  det	  bättre	  ställt	  än	  någonsin	  och	  inte	  är	  i	  behov	  av	  rabatten	  i	  

samma	  utsträckning	  som	  förr.	  Då	  Dramaten,	  med	  tanke	  på	  genomsnittskunden,	  

uppenbarligen	  redan	  når	  den	  äldre	  målgruppen	  skulle	  ett	  pensionärspris	  ses	  som	  
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onödigt.	  Tidigare	  forskning	  visar	  även	  att	  effekten	  av	  att	  sänka	  priset	  kan	  vänja	  en	  

besökare	  vid	  att	  betala	  mindre	  och	  det	  kan	  i	  efterhand	  bli	  svårt	  att	  motivera	  en	  

prishöjning.	  Att	  införa	  ett	  pensionärspris	  skulle	  därmed	  innebära	  en	  trolig	  förlust	  då	  

stor	  del	  av	  kundstocken	  når	  pensionsålder	  inom	  några	  år.	  	  

Att	  Dramaten	  har	  så	  pass	  stor	  andel	  äldre	  i	  publiken,	  kan	  också	  bekräfta	  vikten	  som	  

både	  Kolb	  (1997)	  och	  Dramaten	  själva	  lägger	  vid	  att	  locka	  fler	  unga	  och	  

förstagångsbesökare.	  	  Dramaten	  anser	  till	  och	  med	  unga	  vara	  en	  så	  viktig	  målgrupp	  att	  

de	  tillämpat	  ungdomspriser	  som	  inte	  skulle	  vara	  tillräckliga	  för	  att	  generera	  vinst	  om	  så	  

salongen	  vore	  fullsatt	  av	  ungdomar.	  

Schäder	  (2006)	  menar	  att	  prissättning	  på	  kort	  sikt	  yttrar	  sig	  i	  till	  exempel	  utförsäljning,	  

något	  som	  Dramaten	  och	  teatrar	  i	  allmänhet	  inte	  använder	  sig	  av.	  Detta	  i	  enlighet	  med	  

Kolb	  (2005)	  som	  menar	  att	  teatrar	  snarare	  tar	  skada	  än	  nytta	  av	  nedsatta	  priser,	  då	  det	  

drar	  ner	  förväntningarna	  hos	  den	  potentiella	  kunden.	  På	  mellanlång	  sikt	  är	  tanken	  att	  

arbeta	  för	  att	  vara	  konkurrenskraftig	  och	  kunna	  vinna	  nya	  kunder	  (Schäder,	  2006).	  

Unghanse	  (2013)	  talar	  om	  hur	  Dramaten	  jämför	  sig	  med	  deras	  största	  konkurrent	  

Stockholm	  Stadsteater	  vid	  prissättning,	  men	  hur	  det	  framförallt	  handlar	  om	  att	  uppnå	  de	  

krav	  om	  riktlinjer	  som	  framgår	  av	  bolagsordningen,	  regeringsuppdraget	  och	  andra	  

politiska	  mål.	  Det	  är	  således	  viktigt	  att	  ta	  konkurrenter	  i	  beaktning	  men	  framför	  allt	  

verka	  för	  företagets	  eget	  syfte	  även	  vad	  gäller	  prissättningen.	  	  Att	  locka	  en	  bred	  

kundkrets	  är	  en	  av	  de	  målsättningar	  som	  Schäder	  (2006)	  benämner	  som	  långsiktiga	  och	  

som	  även	  genomsyrar	  Dramatens	  riktlinjer	  och	  kan	  vad	  gäller	  prissättning.	  Här	  kan	  även	  

satsningarna	  på	  ungdomspriser	  ses	  som	  en	  betydande	  faktor	  i	  det	  långsiktiga	  

förhållningssättet.	  

Förbättra	  produkten	  
Som	  vi	  konstaterat	  ovan	  ändras	  sällan	  en	  produktion	  efter	  premiärdatumet	  därför	  blir	  

det	  efter	  premiären	  viktigt	  att	  lägga	  fokus	  på	  alla	  faktorer	  runt	  omkring	  produkten.	  	  

Grönroos	  (1994)	  uppdelning	  av	  produkt	  och	  mervärde	  går	  att	  applicera	  på	  Dramaten,	  då	  

allt	  som	  inte	  är	  föreställningen	  tillhör	  mervärdet.	  Mervärdet	  kan	  vara	  garderob,	  

restaurang,	  möjlighet	  till	  avbokning	  av	  biljetter,	  ett	  trevligt	  bemötande	  på	  plats	  med	  

mera.	  Kotlers	  (2010)	  teori	  om	  att	  det	  finns	  en	  produkt,	  ett	  förväntat	  och	  ett	  förstärkt	  

värde	  blir	  svårare	  att	  generalisera	  då	  dessa	  värden	  bygger	  på	  besökarens	  specifika	  

preferenser.	  Skillnad	  i	  inkomst,	  familjesituation,	  uppväxt	  och	  tidigare	  upplevelser	  
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kommer	  leda	  till	  olika	  förväntningar.	  Dramaten	  gör	  klart	  att	  de	  strävar	  efter	  en	  hög	  nivå	  

på	  sina	  föreställningar,	  rekvisita,	  scenografi	  etcetera	  inkluderat	  och	  arbetar	  således	  för	  

en	  högkvalitativ	  kärnprodukt,	  det	  erbjuds	  även	  programblad	  till	  försäljning.	  	  

Om	  det	  förstärkta	  värdet	  standardiseras	  kommer	  det	  övergå	  till	  att	  bli	  förväntat,	  det	  

måste	  således	  alltid	  till	  en	  viss	  grad	  överraska	  besökaren.	  Vad	  som	  är	  förväntat	  och	  

förstärkt	  värde	  är	  som	  sagt	  en	  subjektiv	  bedömning	  och	  svårt	  att	  differentiera	  men	  det	  

vi	  kan	  se	  till	  är	  vad	  som	  sägs	  vara	  förväntat	  respektive	  förstärkt	  och	  vad	  Dramaten	  

erbjuder.	  Dels	  erbjuder	  teatern	  olika	  tillvägagångsätt	  för	  biljettköp,	  paus	  i	  långa	  

föreställningar,	  toaletter,	  garderob	  och	  därmed	  några	  av	  de	  faktorer	  som	  Kotler	  anser	  

vara	  förväntade.	  Dels	  talar	  Kotler	  (2010)	  om	  förstärkta	  värden	  som	  restaurang	  och	  

speciella	  förmåner	  för	  lojala	  teaterbesökare.	  Dramaten	  har	  flera	  restauranger	  för	  

besökaren	  att	  välja	  bland,	  något	  som	  kan	  antas	  vara	  ett	  förstärkt	  värde	  för	  många.	  

Därutöver	  kan	  satsningar	  som	  ”Dramaten&”	  räknas	  till	  mervärdesfaktorer	  utöver	  de	  

förväntade.	  	  	  

Enligt	  Hume	  m.fl.	  (2006)	  kan	  denna	  positiva	  känsla	  leda	  till	  att	  kunden	  kommer	  tillbaka,	  

men	  det	  kan	  även	  leda	  till	  att	  den	  tipsar	  någon	  annan	  om	  produktionen,	  detta	  är	  alltså	  en	  

bidragande	  effekt	  både	  till	  att	  kunder	  återkommer	  och	  till	  en	  positiv	  word-‐of-‐mouth-‐

effekt,	  som	  enligt	  Skoog	  (2013)	  kan	  vara	  så	  effektiv	  att	  den	  vinner	  över	  dåliga	  

recensioner.	  Dramaten	  hoppas	  uppnå	  detta	  med	  sina	  aktiviteter.	  Deras	  utökade	  

kommunikation	  genom	  flera	  kanaler,	  såsom	  sociala	  medier,	  förstärker	  även	  den	  positiva	  

buzz	  som	  word-‐of-‐mouth	  innebär.	  	  

Det	  sociala	  mervärdet	  kan	  vara	  det	  mest	  svårmätta	  men	  i	  många	  fall	  också	  det	  

viktigaste.	  Då	  det	  handlar	  om	  att	  bekräfta	  sin	  egen	  personlighet	  blir	  interaktivitet	  med	  

andra	  viktig.	  Till	  sociala	  faktorer	  kan	  Dramaten	  till	  exempel	  visa	  upp	  sin	  centrala	  

placering	  i	  Stockholm,	  sin	  restaurang	  och	  en	  del	  aktiviteter	  som	  anordnas	  av	  

”Dramaten&”.	  Unga	  Dramaten	  bidrar	  med	  bland	  annat	  skrivarverkstäder	  och	  talar	  om	  

sig	  själva	  som	  en	  plattform,	  där	  människor	  kan	  finna	  andra	  med	  liknande	  intressen.	  	  

Kolb	  (1997)	  konstaterar	  genom	  sin	  undersökning	  att	  en	  vanlig	  orsak	  till	  att	  ungdomar	  

väljer	  att	  inte	  besöka	  teatrar	  är	  att	  de	  tror	  att	  föreställningen	  kommer	  att	  vara	  

svårbegriplig.	  Unga	  Dramaten	  motarbetar	  denna	  faktor	  genom	  att	  arbeta	  aktivt	  för	  att	  

sätta	  upp	  pjäser	  skrivna	  och	  anpassade	  just	  för	  målgruppen.	  Genom	  att	  bjuda	  in	  hela	  
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skolklasser	  till	  teater	  blir	  besöket	  ett	  sätt	  för	  barnen	  och	  ungdomarna	  att	  gemensamt	  

knyta	  an	  till	  en	  pjäs	  som	  senare	  kan	  diskuteras	  i	  klassrummet	  och	  utanför.	  Dramaten	  vill	  

även	  komma	  närmre	  ungdomarna	  genom	  att	  anordna	  arrangemang	  och	  sociala	  

aktiviteter	  som	  kräver	  ungdomarnas	  deltagande	  i	  form	  av	  till	  exempel	  skrivstugor.	  	  

Lojalitet	  är	  ett	  steg	  mot	  långsiktiga	  resultatmål.	  Det	  visar	  sig	  att	  förstagångsbesökare	  

ofta	  dras	  till	  de	  kända	  klassiska	  föreställningarna,	  och	  övergår	  till	  att	  bli	  återkommande	  

kunder	  om	  de	  är	  nöjda	  och	  framförallt	  om	  de	  upplevt	  något	  utöver	  det	  förväntade.	  För	  

att	  fånga	  de	  nya	  besökarna	  blir	  det	  därmed	  viktigt	  att	  erbjuda	  en	  varierad	  repertoar,	  

någonting	  som	  fastställs	  som	  en	  av	  nationalscenens	  huvudsakliga	  riktlinjer.	  Lika	  viktigt	  

är	  att	  arbeta	  för	  att	  kunna	  överraska	  kunden	  å	  det	  positiva	  och	  ge	  de	  något	  att	  minnas	  

och	  vilja	  återkomma	  till.	  Detta,	  det	  vill	  säga	  kombinationen	  av	  en	  bra	  produkt	  till	  rätt	  

pris	  och	  en	  god	  serviceskvalitet	  leder	  enligt	  Parasuraman	  (2000)	  i	  slutändan	  till	  lojalitet.	  

2009	  var	  nio	  procent	  av	  Dramatens	  besökare	  där	  för	  första	  gången,	  vilket	  innebär	  att	  nio	  

av	  tio	  kunder	  var	  återkommande.	  Detta	  kan	  antyda	  att	  Dramaten	  lyckats	  bygga	  upp	  en	  

lojal	  kundstock	  och	  alltså,	  lyckats	  kombinera	  pris,	  produkt	  och	  service	  med	  framgång.	  	  	  

DISKUSSION	  OCH	  SLUTSATSER	  
	  

Något	  vi	  uppmärksammat	  i	  vår	  undersökning	  är	  att	  det	  viktiga	  inte	  är	  vilken	  teater	  

kunden	  besöker,	  utan	  själva	  faktumet	  att	  de	  besöker	  teater,	  och	  därefter	  vilken	  

föreställning	  de	  väljer	  att	  gå	  på.	  Detta	  då	  lojaliteten	  inte	  kommer	  riktas	  mot	  ett	  specifikt	  

teaterhus	  eller	  företag	  utan	  till	  teatern	  som	  helhet.	  För	  en	  fortsatt	  framgång	  ser	  vi	  därför	  

en	  vinst	  för	  teaterhus	  att	  snarare	  samarbeta	  för	  att	  skapa	  en	  relation	  mellan	  teater	  och	  

kunderna	  och	  inte	  mellan	  det	  specifika	  teaterhuset	  och	  dess	  kunder.	  Vi	  menar	  alltså	  att	  

det	  viktigaste	  i	  långa	  loppet	  är	  att	  kunden	  intresserar	  sig	  för	  scenkonst	  från	  första	  

början,	  var	  denna	  sedan	  väljer	  att	  gå	  kanske	  är	  mindre	  viktigt.	  	  

Frågan	  återstår	  huruvida	  Dramaten	  använder	  sig	  av	  marknadsföring	  enligt	  konstens	  alla	  

regler?	  	  

Lojala	  kunder	  har	  visat	  sig	  vara	  av	  vikt	  för	  en	  teaterorganisation	  då	  det	  är	  dessa	  som	  

bidrar	  till	  att	  nya	  satsningar	  kan	  göras	  och	  att	  verksamheten	  kan	  utvecklas.	  Lojala	  

kunder	  är	  mindre	  priskänsliga	  och	  är	  mer	  måna	  om	  en	  god	  helhetsupplevelse	  och	  att	  få	  
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känna	  sig	  speciella.	  Dock	  läggs	  mer	  arbete	  på	  att	  fånga	  förstagångsbesökarna,	  få	  dem	  att	  

återkomma	  och	  på	  sikt	  inkludera	  dem	  i	  den	  lojala	  besökskretsen.	  	  

Förstagångsbesökare	  är	  ofta	  ungdomar	  och	  dessa	  är	  mer	  priskänsliga	  än	  de	  äldre	  och	  de	  

lojala	  kunderna,	  därför	  spelar	  prissättningen	  en	  viktig	  roll	  för	  att	  locka	  kundgruppen.	  

Under	  besöket	  blir	  mervärdesfaktorerna	  de	  avgörande	  i	  frågan	  om	  upplevelsen	  är	  värd	  

att	  minnas	  och	  komma	  tillbaka	  till.	  Det	  gäller	  således	  att	  leverera	  ett	  pris	  och	  en	  

upplevelse	  som	  passar	  för	  varje	  kunds	  specifika	  förväntningar.	  	  

Dramaten	  har	  insett	  vikten	  av	  de	  anpassningar	  som	  bör	  vidtas	  gällande	  

förstagångsbesökare	  respektive	  befintliga	  kunder	  och	  arbetar	  med	  både	  prissättning	  

och	  teaterproduktens	  adderade	  värde	  för	  att	  uppnå	  bästa	  möjliga	  resultat.	  	  

Vidare	  forskning	  
Barn	  och	  ungdomssatsningen	  sträcker	  sig	  idag	  till	  slutet	  av	  2014	  och	  Dramaten	  har	  även	  

ett	  mål	  att	  uppnå	  12	  procent	  förstågångsbesökare	  och	  nå	  75	  000	  personer	  via	  sociala	  

medier	  senast	  2017.	  Att	  utvärdera	  barn	  och	  ungdomssatsningen	  blir	  därför	  intressant	  

först	  2014.	  På	  samma	  sätt	  blir	  det	  först	  2017	  intressant	  att	  utvärdera	  andelen	  

förstagångsbesökare	  och	  följare	  via	  sociala	  medier.	  Det	  går	  redan	  nu	  att	  se	  tendenser	  till	  

framgång	  men	  det	  är	  först	  när	  målet	  uppnås	  eller	  när	  2017	  infaller	  som	  det	  går	  att	  göra	  

en	  utvärdering.	  	  

Vi	  har	  som	  nämnt	  valt	  att	  i	  denna	  uppsats	  se	  teaterföreställningen	  som	  en	  produkt	  och	  

utgått	  från	  detta	  antagande	  i	  genomgången	  av	  teori.	  Intressant	  hade	  varit	  att	  undersöka	  

samma	  syfte	  med	  utgångspunkt	  i	  teatern	  som	  service,	  för	  att	  se	  om	  skillnader	  uppstått.	  	  
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Bilaga	  1	  	  
Skriftlig	  intervju	  Patrick	  Benjaminsson,	  Kommunikationschef	  på	  Dramaten,	  2013-‐11-‐20	  

Hur	  har	  ni	  tänkt	  när	  ni	  bestämmer	  biljettpriserna?	  

Vem	  är	  det	  som	  tar	  beslut	  om	  prissättningen?	  

Idag	  kan	  vi	  se	  att	  ni	  har	  fyra	  priskategorier	  som	  beror	  av	  placering	  i	  (stora)	  salen.	  
Varierar	  dessa	  från	  säsong	  till	  säsong	  eller	  har	  ni	  hållit	  kvar	  vid	  denna	  indelning	  länge?	  

Ungdomspriserna	  skiljer	  sig	  i	  det	  anseende	  att	  de	  genomgående	  kostar	  100	  kr?	  Vad	  
beror	  detta	  på?	  

Vi	  är	  även	  intresserade	  av	  resonemanget	  kring	  ert	  Tredjeradenkort	  och	  sista-‐minuten-‐
biljetter.	  

Vad	  utgår	  ni	  ifrån	  när	  ni	  bestämmer	  dessa	  rabatterade	  priser?	  

Upplever	  ni	  att	  tredjeradenkortet,	  sista-‐minuten-‐biljetter	  samt	  era	  ungdomspriser	  
lockar	  kunder	  som	  ni	  annars	  hade	  gått	  miste	  om?	  	  

Har	  dessa	  rabatter	  någon	  annan	  funktion?	  

Hur	  resonerar	  ni	  kring	  vikten	  av	  att	  lyfta	  fram	  och	  kommunicera	  era	  olika	  prisalternativ	  
till	  den	  potentiella	  publiken?	  Jobbar	  ni	  till	  exempel	  aktivt	  för	  att	  marknadsföra	  
tredjeradenkortet	  eller	  era	  ungdomspriser?	  

	   
Muntlig	  intervju	  Lisa	  Skoog,	  kommunikatör	  på	  Unga	  Dramaten,	  Kommunikationschef	  på	  
Dramaten,	  2013-‐12-‐04	  

Hur	  länge	  har	  du	  varit	  med?	  När	  började	  du	  på	  Dramaten/Unga	  dramaten?	  	  
	  
Flyttade	  till	  el-‐verket	  –	  vad	  var	  det	  främst	  som	  förändrades?	  	  
	  
I	  strategi	  för	  barn	  och	  ungdom	  står:	  “Unga	  Dramaten	  har	  genomgått	  en	  intensiv	  
utvecklingsfas	  under	  perioden	  på	  Elverket	  och	  en	  stor	  del	  av	  de	  strategiska	  mål	  som	  sattes	  
upp	  inför	  flytten	  har	  uppnåtts.”	  	  
	  
Vilka	  var	  målen	  och	  vilka	  är	  kvar?	  
	  
Ni	  får	  18	  %	  (senaste	  siffrorna)	  av	  Dramatens	  budget.	  Men	  drar	  bara	  in	  och	  ger	  tillbaka	  6	  
%.	  Hur	  går	  det	  ihop?	  Har	  ni	  finansiella	  krav	  gentemot	  Dramaten?	  	  
	  
Vad	  anser	  du	  vara	  er	  viktigaste	  funktion/mål?	  
	  
Vad	  bestämmer	  ni	  själv	  och	  vad	  bestämmer	  Dramaten?	  	  
-‐ Konstnärliga	  delen?	  	  
-‐ Finansiella	  delen?	  	  
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-‐ Prissättning?	  	  
	  
Hur	  mycket	  inflytande	  har	  ni	  på	  priser?	  
	  
Har	  ni	  stort	  fokus	  på	  att	  kommunicera	  priser?	  	  
	  
Jobbar	  ni	  annorlunda	  jämfört	  med	  “stora”	  Dramaten	  när	  det	  kommer	  till	  att	  
marknadsföra	  er,	  locka	  folk?	  	  
-‐ Sociala	  medier?	  	  
-‐ Skolor?	  	  
-‐ Gatuskyltning?	  	  

	  	  
Har	  ni	  många	  återkommande	  respektive	  nya	  kunder?	  	  	  
	  
Ett	  av	  målen	  med	  att	  locka	  unga	  är	  att	  tidigt	  knyta	  relationer.	  Fungerar	  detta?	  
	  
Enligt	  rapporten	  vänder	  ni	  er	  till	  personer	  i	  barns	  närhet?	  På	  vilket	  sätt?	  	  
	  
Jobbar	  ni	  för	  att	  skapa	  en	  helhetsupplevelse,	  utöver	  själva	  föreställningen?	  Hur	  i	  så	  fall?	  
	  
Ni	  utger	  er	  för	  att	  vilja	  vara	  en	  plattform	  för	  unga.	  På	  vilka	  sätt	  arbetar	  ni	  för	  detta?	  
	  

Muntlig	  intervju	  Karin	  Unghanse,	  ekonomichef	  Dramaten,	  Kommunikationschef	  på	  
Dramaten,	  2013-‐12-‐09	  

Vem	  är	  du	  och	  vilken	  är	  din	  roll	  på	  Dramaten?	  	  

Icke-‐vinstdrivande	  organisation,	  vad	  har	  ni	  för	  vinstkrav	  och	  ekonomiska	  mål?	  

Upplever	  du	  några	  motstridigheter	  vad	  gäller	  ekonomi	  och	  kultur?	  

Hur	  går	  det	  att	  tänka	  kostnadseffektivt	  i	  denna	  typ	  av	  verksamhet?	  Går	  det	  att	  över	  
huvud	  taget	  effektivisera	  teaterarbete?	  

Hur	  arbetar	  ni	  med	  prissättning?	  

Prissättningen	  en	  av	  de	  få	  saker	  ni	  kan	  reglera.	  Vad	  finns	  det	  mer	  att	  jobba	  med?	  	  

Ser	  ni	  unga	  som	  kommande	  marknaden?	  

Skillnaden	  mellan	  andra	  arbeten	  och	  detta	  företag.	  Det	  konstnärlig,	  icke-‐vinstdrivande,	  
med	  statliga	  krav?	  

	  

Skriftlig	  intervju	  Patrick	  Benjaminsson,	  Kommunikationschef	  på	  Dramaten,	  2013-‐12-‐11	  

I	  resultatredovisningen	  för	  2012	  skriver	  ni	  att	  fokus	  under	  2012	  funnits	  för	  ökad	  
publikkännedom.	  	  
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-‐ Hur	  har	  detta	  skett?	  	  
-‐ Sociala	  medier?	  	  
-‐ Publikundersökningar?	  	  

Finns	  det	  dokumenterade	  publikundersökningar	  och	  är	  det	  något	  som	  är	  möjligt	  att	  ta	  
del	  av?	  	  

Vad	  vill	  ni	  främst	  lyfta	  fram	  i	  er	  marknadsföring?	  	  

-‐ Föreställningens	  innehåll?	  	  
-‐ Estetiken?	  	  
-‐ Priset?	  	  
-‐ Annat?	  


