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Problemområde: Teater Västmanland har på senaste tiden inte kunnat fylla sina 

föreställningar med publik, som förr i tiden. Detta har medfört att 

teatern har tänkt över vilka möjligheter som finns för dem. Att söka sig 

till nya kundgrupper var en av möjligheterna, mer specifikt handlar 

denna uppsats om företag i Västerås som en potentiell kundgrupp för 

Teater Västmanland. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på ifall företag i Västerås är 

potentiella kunder för vår uppdragsgivare Teater Västmanland. Vi ska ta 

reda på orsakerna till varför företagen inte besöker teatern när 

företagen arrangerar personaltillställningar, samt vad som skulle kunna 

få dem att besöka teatern. 

Tillvägagångssätt: Vi kontaktade de 50 största företagen i Västerås via telefon. Av dessa 50 

företag bokades 20st för intervjuer, varav 17 intervjuer till slut 

genomfördes. Intervjuerna gjordes mestadels via telefon, så kallade 

telefonintervjuer, medan ett par intervjuer gjordes på respondenternas 

arbetsplatser, så kallade personliga intervjuer. 

Resultat: Undersökningens resultat visade tydliga samband mellan de intervjuade 

företagen. Det största problemet som uppstod var att företagen ansåg 

att teatern som underhållningsform inte bidrog till att skapa gemenskap 

inom publiken, vilket var huvudsyftet med majoriteten av företagens 

personaltillställningar, att skapa gemenskap. Övrigt ansåg 

respondenterna bland annat att teaterföreställningarna tar för lång tid, 

att det finns för lite kringarrangemang och att utbudet är för snävt. I 

huvudsak ville respondenterna se mer reklam med ett anpassat utbud 

för just företag. 
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Abstract 
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Title: Raising the curtain for new opportunities – How can Teater 

Västmanland attract more companies as customers? 

Keywords:  Teater, Teater marknadsföring, Art marketing, Theatre Marketing 
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Advisor: Finn Wiedersheim-Paul 

Problem: Teater Västmanland has not recently been able to attract the audience 

as they once have. This has lead to reexamination of the theatres 

market opportunities. The result of this was changing the direction of 

the theatres target market towards companies. In this thesis we will 

investigate if companies in Västerås are a potential target market for 

Teater Västmanland.  

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate if companies in Västerås are 

potential customers for Teater Västmanland. We will find out the 

reasons why companies do not visit the theatre at their staff 

arrangements, and also what the theatre could do to attract the 

companies. 

Procedure: We contacted the 50 largest companies in Västerås via telephone. Of 

these 50 companies were 20 booked for interviews, but 17 of these 

were carried out. Interviews were done mostly over telephone, so 

called telephone interviews, but some were also done at the 

companies’ workplaces, so called personal interviews. 

Result: The result of the thesis showed clear relations among the interviewed 

companies. The biggest problems for the companies were that they 

thought that visiting the theatre is not a way to improve the fellowship 

within the audience, which was the principal purpose of staff 

arrangements. Other important opinions were for example that the 

companies thought that the shows are too long, the fact that there is 

almost no arrangements in addition to the shows in the theatre, and 

that the range of shows are to narrow. Most of the companies wanted 

more advertisement from the theatre with an adjusted range of shows 

just for companies.   

  



Mälardalens Högskola MDH  Västerås 2008-06-04 

Ekonomihögskolan EKI  Marko Sarcevic  

Magisteruppsats i Företagsekonomi  Emil Soljaga 

 

 

 
 

 

Innehållsförteckning 
1.1 Vad kommer att undersökas och för vem? ............................................................................. 1 

1.2 Varför behövs denna undersökning? ...................................................................................... 1 

1.3 Disposition ............................................................................................................................... 2 

2 Tillvägagångssätt ............................................................................................................................. 3 

2.1 Arbetsmodell ........................................................................................................................... 3 

2.2 Möte med uppdragsgivarna Magdalena Bergfors och Lotta Eldh .......................................... 3 

2.3 Insamling av information ......................................................................................................... 3 

2.4 Urval ........................................................................................................................................ 5 

2.5 Genomförande ........................................................................................................................ 5 

2.6 Källkritik och metodkritik ........................................................................................................ 6 

3 Teoretisk Referensram .................................................................................................................... 8 

3.1 Konsumenten i centrum vs. Produkten i centrum .................................................................. 8 

3.2 Betydelsefulla faktorer som påverkar konsumentbeteende .................................................. 8 

4 Resultat av undersökningen .......................................................................................................... 14 

4.1 Hur ofta arrangeras personaltillställningar per år? ............................................................... 14 

4.2 Hur mycket spenderas per anställd per tillställning? ............................................................ 14 

4.3 Vad är viktigt att uppnå med tillställningarna? ..................................................................... 15 

4.4 När ni hör ordet teater, får ni en positiv eller negativ känsla? ............................................. 15 

4.5 Känner ni till Teater Västmanland? ....................................................................................... 15 

4.6 Har ni funderat på att besöka någon teater i och med era personaltillställningar? ............. 16 

4.7 Vad brukar ni vanligtvis göra på era personaltillställningar? ................................................ 16 

4.8 Vilka är orsakerna till att ni inte arrangerar personaltillställningarna på Teater 

Västmanland? .................................................................................................................................... 17 

4.9 Övriga resultat av undersökningen ....................................................................................... 18 

5 Analys av undersökningen ............................................................................................................. 19 

5.1 Makrotrender ........................................................................................................................ 19 

5.2 Kulturella faktorer ................................................................................................................. 19 

5.3 Sociala faktorer ...................................................................................................................... 20 

5.4 Psykologiska faktorer ............................................................................................................ 20 

5.5 Personliga faktorer ................................................................................................................ 21 

6 Slutsatser och rekommendationer ................................................................................................ 22 

Källförteckning ....................................................................................................................................... 25 



Mälardalens Högskola MDH  Västerås 2008-06-04 

Ekonomihögskolan EKI  Marko Sarcevic  

Magisteruppsats i Företagsekonomi  Emil Soljaga 

 

 

 
 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor .......................................................................................................................... 27 

Bilaga 2. Lista på Västerås 50 största företag år 2005 .......................................................................... 28 

Bilaga 3. Sammanställning av slutförda intervjuer ................................................................................ 29 

Bilaga 4. Motiveringar till intervjufrågorna ........................................................................................... 38 

 

 

Figurförteckning 

Figur 1.  Arbetsmodell (Egen bearbetning) ............................................................................................. 3 

Figur 2. Betydelsefulla faktorer som påverkar konsumentbeteende (egen bearbetning av  Factors 

Influencing Consumer Behavior, ur Kotler och Scheff s.69) .................................................................... 9 

Figur 3. Hur ofta arrangeras personaltillställningar per år? .................................................................. 14 

Figur 4. Hur mycket spenderas per anställd per tillställning? ............................................................... 14 

Figur 5. Känner ni till Teater Västmanland? .......................................................................................... 15 

Figur 6. Har ni funderat på att besöka teatern i och med era personaltillställningar? ......................... 16 

Figur 7. Vad brukar ni vanligtvis göra på era personaltillställningar? ................................................... 16 

Figur 8. Vilka är orsakerna till att ni inte arrangerar personaltillställningarna på Teater Västmanland?

 ............................................................................................................................................................... 17 

Figur 9. Slutsatser och rekommendationer ........................................................................................... 22 

 



Mälardalens Högskola MDH  Västerås 2008-06-04 

Ekonomihögskolan EKI  Marko Sarcevic  

Magisteruppsats i Företagsekonomi  Emil Soljaga 

 

 

 
1 

 

1.1 Vad kommer att undersökas och för vem? 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om företag i Västerås är potentiella kunder för vår 

uppdragsgivare Teater Västmanland. Vi ska ta reda på orsakerna till varför företagen inte besöker 

teatern när de arrangerar personaltillställningar, samt vad som skulle kunna få dem att besöka 

teatern. Denna undersökning kommer underlätta för Teater Västmanland när det gäller att avgöra 

om företag i Västerås är potentiella kunder för teatern eller inte.  

Uppsatsen riktar sig främst till vår uppdragsgivare Teater Västmanland, men kan i större utsträckning 

finnas till hjälp för andra kulturella verksamheter främst i Västerås regionen men även i resterande 

delen av Sverige. 

Endast företag i Västerås regionen har ingått som intervjuobjekt. På grund av det stora utbudet av 

företag i Västerås har vi efter kontakt med Västerås stad kommit över en lista på de 50 största 

företagen i Västerås. Av dessa företag intervjuades 17 företag. Inom företagen var det personen som 

har hand om personaltillställningar som intervjuades, då denne är mest insatt i företagets 

möjligheter och intressen när det gäller personaltillställningar.  

1.2 Varför behövs denna undersökning? 

Teater Västmanland har sex stycken scener i Västerås. De två som genererar mest publik är Stora 

scenen och Lilla scenen. Stora scenen rymmer 410 gäster medan Lilla scenen rymmer 129 gäster. 

(Teater Västmanland) Teatern har under år 2007 genomfört elva produktioner. Av dem har sex 

turnerat landet runt. Antalet föreställningar per år har sedan 2001 fördubblats, från att ha varit 221 

föreställningar det året till 432 föreställningar år 2007. (Kommunalförbundet Teater Västmanland, 

s.1-2) Publiken har dock inte vuxit i samma takt som föreställningarna, därav flertalet föreställningar 

som förblev halvtomma och därför även mindre inkomster för teatern. Utöver detta har 

stadsbidraget minskat det senaste året och det följer inte lönerörelse och övriga prisökningar. Därför 

upplever Teater Västmanland att lönsamheten just nu inte är vad den har varit de senaste åren.  

Teatern ser över sina möjligheter löpande och försöker tänka ut vilka åtgärder som skulle kunna 

gynna dess utveckling och framtid. En diskussion som blev aktuell i och med vårt uppdrag, var att 

teatern skulle nå ut till nya kundgrupper. ”Group sales aim at attracting more audience with 

relatively little effort and usually result in long term relationships with customers…”.( Wei Ju, 2000, 

s.19) Med detta sagt menar författaren Wei Ju att försäljningar av gruppbiljetter är mer 

kostnadseffektiva och att de samtidigt bidrar till ett långsiktigt förhållande med kunderna. Vidare 

skriver han i artikeln Rhinoceros in Love att teatern i och med det långsiktiga förhållandet med sina 

kunder känner sina kunder relativt bra och därmed kan bättre anpassa sitt utbud utefter kundernas 

preferenser. (Wei Ju, 2000, s.19)Vi valde därför tillsammans med uppdragsgivaren att undersöka 

företag, av den anledningen att de bidrar till gruppförsäljningar. Som tidigare nämnts är 

gruppförsäljningar en både kostnadseffektiv och långsiktig metod att locka till sig ny publik till 

teatern. Vi enades med Teater Västmanland att undersökningen skulle söka svar på varför 

företagarna inte besöker teatern på sina personaltillställningar och vad som krävs för att de ska göra 

det?  Detta gav oss två frågeställningar som vi sökte svar på: 
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1.3 Disposition 
 

Kapitel 2. Tillvägagångssätt, Detta kapitel beskriver hur informationssökningen gick till, redovisar hur 

valet av intervjuobjekt gjordes och sedan hur undersökningen genomfördes, samt klargöra källkritik 

och metodkritik för undersökningen. 

Kapitel 3. Teoretisk Referensram, Detta kapitel redogör för hur teatrar ser på konsumenten och hur 

de bör se på denne samt betydelsefulla faktorer som påverkar konsumentbeteende hos teaterns 

potentiella kunder. 

Kapitel 4. Resultat av undersökningen, Detta kapitel presenterar en sammanfattning av 

undersökningens utfall. Hela undersökningens utfall finns att läsa om under Bilaga 3. 

 

Kapitel 5. Analys av undersökningen, I detta avsnitt redogörs det för vad vi har kommit fram till 

genom att analysera det insamlade materialet. Analysen är uppdelad i fem delar, och för att koppla 

dessa till den teoretiska referensramen för undersökningen utgår de ifrån faktorerna i Figur 2., det vill 

säga makro trender, kulturella faktorer, sociala faktorer, psykologiska faktorer och personliga 

förhållanden. 

Kapitel 6.  Slutsats och rekommendationer, Detta avsnitt redogör för de slutsatser som vi har kommit 

fram till samt vilka rekommendationer vi har att presentera för Teater Västmanland. 

 

– Varför tar inte företag i Västerås sina anställda till teatern utan till andra ställen när de 

organiserar personaltillställningar? 

– Vilka åtgärder kan tas av teatern för att kunna locka till sig fler företag? 
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2 Tillvägagångssätt 
Detta kapitel beskriver hur informationssökningen gick till, redovisar hur valet av intervjuobjekt 

gjordes och sedan hur undersökningen genomfördes, samt klargör källkritik och metodkritik för 

undersökningen. 

2.1 Arbetsmodell 
Följande modell har vi tagit fram till syfte att illustrera tillvägagångssättet för undersökningen. På 

detta sätt blir strukturen klarare och de olika stegen i processen tydliggörs. Vidare beskrivs de olika 

stegen mer ingående. 

 

Figur 1.  Arbetsmodell (Egen bearbetning) 

 

2.2 Möte med uppdragsgivarna Magdalena Bergfors och Lotta Eldh 

Inledningsvis genomfördes ett möte med uppdragsgivarna Magdalena Bergfors och Lotta Eldh på 

Teater Västmanland, för att få en så god inblick i teaterns situation som möjligt. Mötet ägde rum i 

början av februari på teaterns kontor. Det framgick bland annat att det var så stora företag som 

möjligt inom Västerås regionen som skulle intervjuas och det diskuterades hur intervjuerna skulle 

genomföras. Informationen från detta möte hjälpte oss att komma fram till vad som skulle 

undersökas, för vem, samt varför undersökningen behövdes. 

2.3 Insamling av information 

Målet med insamlingen av information har varit att få en bättre insikt och hitta relevant data som är 

direkt kopplat till uppdragsgivarens problem. Det finns två huvudtyper av data, primärdata och 

sekundärdata. Sekundärdata är information som redan har använts i tidigare undersökningar och 

som finns tillgänglig i t.ex. databaser och artiklar. (Christensen L. et al, 2001, s.87) Sekundärdata som 

har använts i denna undersökning hittades bland annat på Mälardalens högskolebibliotek, 

Möte med 
uppdragsgivarna

Insamling av 
sekundärdata

Insamling av 
primärdata GenomförandeUrval Källkritik & 

Metodkritik
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Stockholms universitetsbibliotek, samt på webbplatser så som Teater Västmanlands och Statistiska 

Centralbyråns hemsida. Sammanlagt har ett antal böcker hittats som berör bland annat 

marknadsundersökningar, marknadsföring av konstbranschen och marknadsföring av tjänsteföretag. 

Artiklarna som vi har använt oss av har hittats på databaser såsom ABI/Inform, Libris och Google 

Scholar. De sökord som har använts är bland annat Art Marketing, Theatre Marketing, Teater 

Marknadsföring och Art research. 

Nästa steg i informationsinsamlingen var att ta fram en insamlingsteknik för att kunna få ut mer 

information än den som redan finns tillgänglig men som direkt är kopplad till uppdragsgivarens 

problem, så kallad primärdata. (Christensen L. et al, 2001, s.102) Vi kom fram till att resultatet av 

undersökningen skulle gynnas av att ha personliga intervjuer och telefonintervjuer som 

undersökningsmetod, beroende på vilken som passade respondenterna bäst.  Detta för att 

svarsfrekvensen skulle bli så hög som möjligt, då dessa intervjuformer bidrar till högre svarsfrekvens 

än t.ex. enkäter. (Christensen L. et al, 2001, s.175,182) Personliga intervjuer går ut på att en 

intervjuare och ett intervjuobjekt för en dialog. Det som är bra med en personlig intervju är att 

intervjuaren har stor kontroll över intervjusituationen och kan ställa komplicerade frågor där han kan 

förklara eventuella oklarheter. Men även för att möjligheten att ställa följdfrågor existerar. 

(Christensen L. et al, 2001, s.175) Telefonintervjuer går till på ett liknande sätt som personliga 

intervjuer men självfallet över telefon. Fördelen med telefonintervjuerna jämfört med personliga 

intervjuer är att de går relativt snabbt att genomföra, men telefonintervjuerna innebär även en del 

begränsningar. Frågorna som ställs på en telefonintervju kan inte vara lika komplicerade som de som 

ställs vid en personlig intervju då intervjuaren har fler möjligheter att beskriva problemet på förutom 

talet, intervjuaren kan även visa material i form av bilder på en personlig intervju.(Christensen L. et 

al, 2001, s.175,182) 

När det gäller marknadsundersökningar skiljer man ofta mellan undersökningar av kvantitativ och 

kvalitativ karaktär. Med kvantitativa undersökningar menas att informationen som framkommer kan 

översättas till kvantiteter (siffror), mätningarna är lika för alla respondenter för att sedan enkelt 

kunna sammanställas i diagram och tabeller.(Sapsford & Jupp, 1996, s.21) Kvalitativa undersökningar 

går mer på djupet då informationen som framkommer är i textform med ord och symboler som 

grund och beskriver t.ex. respondentens känslor inför något. (Sapsford & Jupp, 1996, s.21) Vår 

undersökning kombinerar element från båda dessa sorters undersökningar. Vi har kompletterat den 

kvantitativa informationen med en kvalitativ sådan för att djupare undersöka faktorerna bakom de 

svar som framkom av de kvantitativt ställda frågorna. Beroende på hur varje specifik fråga var 

uppbyggd har svaren analyserats antingen på ett kvantitativt eller kvalitativt sätt. Vi har valt att 

använda oss av både öppna frågor, utan direkta svarsalternativ vilket gör att respondenten kan 

uttrycka sig fritt, men även vissa frågor där ett fåtal svarsalternativ finns att välja mellan, så kallade 

strukturerade frågor. Intervjuerna var strukturerade, det vill säga att frågorna och frågeområde var 

välbestämda innan intervjuerna genomfördes. (Christensen L. et al, 2001, s.150-151) 
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2.4 Urval 
Efter att intervjumetoden tagits fram var nästa steg att leta efter lämpliga respondenter för 

undersökningen. Eftersom Teater Västmanland söker efter större företag som kunder, har vi 

kontaktat Västerås Stad och genom dem fått fram en lista på de 50 största företagen i 

Västerås.(Bilaga 2.) Utifrån denna lista tog vi kontakt med ett trettiotal av dessa varav tjugo gick med 

på intervjuer, vilket även var vårt mål. Av olika anledningar valde tre av dessa tjugo företag att 

avboka sina intervjuer, vilket lämnade oss med 17 respondenter. De respondenter vi kom i kontakt 

med var personerna som på företagen var ansvariga för personalen och personalaktiviteter. 

Respondenterna fick friheten att bestämma datum och tid för intervjun. En majoritet av de 

intervjuade företagen valde att intervjuas över telefon. 

Innan vi bestämde oss för att intervjua ett tjugo av de största företagen i Västerås var planen, efter 

mötet med Teater Västmanland, att undersöka företag i Teknikbyn i Västerås. Efter ett antal 

inledande intervjuer med företag i Teknikbyn insåg vi dock att själva poängen med gruppförsäljning 

skulle falla bort i och med denna inriktning, då de flesta företag i Teknikbyn är väldigt små och inte 

har många anställda. Dessa intervjuer fungerade dock bra som testintervjuer inför de som senare 

skulle genomföras, då vi fick chansen att pröva intervjufrågorna och se hur de fungerade i praktiken. 

Vissa frågor modifierades om, några togs bort helt medan andra tillkom efter utvärdering av de 

inledande intervjuresultaten. Vi har däremot valt att ha kvar hela Teknikbyn som en respondent och 

Avalon Product Developement AB (som ingår i Teknikbyn), utöver de företag som finns listade i bilaga 

2. Detta på grund av att dessa två är tillräckligt stora för denna undersökning och dessutom årligen 

arrangerar personaltillställningar för sina anställda. 

2.5 Genomförande 
Inledningsvis utformades intervjufrågorna utifrån tidigare gjorda undersökningar samt de faktorer 

som hade kommit fram ur sekundärkällorna, vilka handlade om betydelsefulla faktorer som påverkar 

konsumentbeteende. De faktorer som var till hjälp vid utformningen av intervjufrågorna var 

makrotrender, kulturella faktorer, sociala faktorer, psykologiska faktorer och personliga 

förhållanden. Dessa faktorer bidrog till att ta reda på bland annat intervjuobjektens ålder, kön och 

utbildningsgrad, men även hur företaget som helhet ser på teater som ett alternativ till deras 

personaltillställningar.  

Innan varje enskild intervju genomfördes tillfrågades respondenterna om vi fick spela in intervjun (på 

bandspelare när det gällde personlig intervju, eller med mobilen när det gällde telefonintervju). 

Detta för att vi sedan skulle kunna spela upp intervjuerna igen för att på så sätt lättare och mer 

effektivt kunna analysera informationen från intervjuerna. (Christensen L. et al, 2001, s.174) Vi kom 

fram till att när det gäller de personliga intervjuerna vore det bästa om en höll i intervjun för 

strukturens skull, men att den andre hade möjlighet att komma med följdfrågor när tillfället gavs. Vid 

telefonintervjuerna hade en av oss hand om konversationen med respondenten medan den andre 

skrev ner intervjusvaren. 
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Av de 50 potentiella intervjuobjekten bokades 20 intervjuer in medan övriga 30 företag av olika 

anledningar antingen inte var tillgängliga eller var för upptagna för att svara på frågorna. Av de 20 

företag som hade bokats in föll tre stycken bort, då de vid överrenskommen tid inte var nåbara eller 

valde att avboka intervjun. Slutligen genomfördes 17 intervjuer med godtagligt resultat och vi ansåg 

att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra något utöver den information som redan samlats in då 

svaren på frågorna var av samma karaktär och således hade en mättnad uppstått.  

De 50 företagen kontaktades första gången under vecka 15, våren 2008. Under denna vecka bokades 

sedan 20 intervjuer av vilka 17 ägde rum under vecka 16. De övriga 33 intervjuerna beräknades som 

bortfall. Datum och tid för intervjuerna bestämdes över telefon. Företagarna fick i stort sätt välja helt 

själva när det passade dem bäst att bli intervjuade.  

2.6 Källkritik och metodkritik 
Vi är väl medvetna om att resultatet av intervjuerna, intervjufrågorna och andra delar av 

undersökningen kan ha vissa brister då inget undersökningsresultat kan vara hundraprocentig 

sanning. De brister denna undersökning kan tänkas ha är att vi började väldigt tidigt in i arbetet med 

att genomföra intervjuerna. Ett längre tålamod hade kanske genererat mer genomtänkta 

intervjufrågor. Men vi kände att det var viktigt att börja tidigt med intervjuerna, då det skulle finnas 

tid för ytterligare kompletterande intervjuer om den första omgången inte genererat de svar som 

eftersträvats. Samtidigt ansåg vi att intervjufrågorna var tillräckligt genomtänkta för att generera de 

svar som behövdes för att genomföra en bra första undersökning. En annan aspekt som är värd att 

tänka på är att alla intervjuobjekt inte svarade på alla frågor. Vissa intervjusvar gjorde att vi var 

tvungna att hoppa över några följdfrågor vilket innebar att några intervjuobjekt har svarat på fler 

frågor än andra. Men detta hade vi i åtanke redan innan intervjuerna började. Meningen med detta 

var att få ut så mycket information som möjligt, självfallet har vissa intervjuobjekt mer att säga till om 

än andra. Faktumet att vissa respondenter har svarat på fler frågor än andra har i detta fall inte 

påverkat undersökningens validitet, som kan definieras som undersökarnas förmåga att mäta det 

som ska mätas, (Wiedersheim-Paul et al, 2006, s.60) då vi ändå har fått svar på de viktigaste frågorna 

vi hade att ställa. Sedan kan man självklart kritisera de svar som har framkommit ur intervjuerna, 

respondenterna kan mycket väl ha undantagit oss viktig information eller helt enkelt valt att inte 

säga sanningen.  

Valet att använda oss av både telefonintervjuer och personliga intervjuer kan ha medfört att svaren 

har blivit olika beroende på vilken intervjumetod som användes. Vid den personliga intervjun fick vi 

mer utförliga svar eftersom vi kunde ta hänsyn till respondentens kroppsspråk då denne svarade på 

frågorna. Dock genomfördes endast en personlig intervju och därför anser vi att den inte hade en 

alltför stor påverkan på resultatet.  

När det gäller källkritik kan åldern på några böcker ifrågasättas. Exempelvis är boken Standing Room 

Only av Kotler och Scheff skriven 1997, och därmed relativt gammal inom området då branschen 

mycket väl kan ha förändrats en del. Men då Kotler är en väletablerad och respekterad person inom 

marknadsföring anser vi att reliabiliteten, som kan definieras som undersökarnas förmåga att skapa 

en trovärdig undersökning, ( Wiedersheim-Paul et al, 2006, s61) inte påverkas av faktumet att den är 
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11 år gammal. Vi tycker att det ändå finns tillräckligt mycket nyttig information att hämta i denna 

bok.  

En gemensam svaghet hos vissa böcker och artiklar är att de behandlar teaterbranschen så som den 

ser ut i USA och andra delar av världen, vilket kanske är svårt att applicera på den svenska 

marknaden. Dock har vi endast använt dessa för att få en introduktion inom ämnet 

teatermarknadsföring och greppa ämnet som helhet. Detta har kunnat göras på grund av att alla 

dessa författare som utgångspunkt använder sig av samma teorier. Sedan är vi medvetna om att 

undersökningarnas resultat kan skilja från varandra, men detta spelar ingen större roll då vi endast är 

ute efter det teoretiska materialet. 

En annan faktor värd att nämna är att källförteckningen kan vilseleda läsaren i denna uppsats. Vi har 

valt att använda oss av de mest kända författarna då vi har refererat information. Med detta vill vi 

säga att uppsatsen är baserad på många fler källor än som finns nämnda i källförteckningen, men på 

grund av att majoriteten av källorna trycker på samma punkter och i stort säger samma saker, har vi 

valt att referera till de mest kända författarna. Exempelvis så har vi alltid då vi har hittat samma 

information på flera ställen, valt att referera ur publicerade böcker framför artiklar och rapporter.  
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3 Teoretisk Referensram 
Detta kapitel redogör för hur man inom teatern ser på konsumenten och hur de bör se på denne samt 

betydelsefulla faktorer som påverkar konsumentbeteende hos teaterns potentiella kunder. 

3.1 Konsumenten i centrum vs. Produkten i centrum 
Syftet med en teaterföreställning utifrån teaterns ståndpunkt är att bredda människors erfarenhet 

och upplevelser, att framhäva konstnären och dennes budskap till så stor publik som möjligt, istället 

för att tvärtom utifrån publiken och dess behov framställa det budskap och den konstnär som 

majoriteten av publiken vill se. (Kotler & Scheff, 1997, s.16,20) Lindfors har i sin bok Marknadsföring i 

konstföretag anammat Kotlers definition av marknadsföring som Lindfors sammanställt till följande: 

”Marknadsföring är en process som handlar om att, bättre än konkurrenterna, identifiera och 

tillfredsställa kunders behov”. (Lindfors E., 2005, s.15) 

Lindfors och Kotler delar båda samma åsikt om att teatrar alltmer bör övergå till att vara mer 

kundorienterade, att ha kunden i centrum, än att till största del utgå från konstnären och dennes 

budskap. (Lindfors E., 2005, Avsnitt 2; Kotler P., 1997, s.16-18) Lindfors menar också att teatrar i sin 

marknadsföring mot kunderna måste vara konsekventa, att konstant skapa pjäser som ger upphov till 

aktuella samhällsdebatter och berör omgivningen vi lever i. Lindfors menar att problemet ligger i att 

jämt och ständigt arbeta utefter nya trender och samhällssituationer, att inte fastna på ett ämne 

trots att ämnet inte längre är aktuellt. Publiken vill se pjäser som speglar vår samtid.(Lindfors E., 

2005, s.143) 

3.2 Betydelsefulla faktorer som påverkar konsumentbeteende 
Som påpekat tidigare är det fördelaktigt att placera kunden i centrum och därmed avlägsna fokusen 

på produkten. Forskning har visat på att det finns fler faktorer än enbart den erbjudna produkten 

som påverkar en konsuments köpintresse. Det kan handla om så breda saker som hur miljön vi lever i 

påverkar oss, detta kan handla om nya trender, ekonomiska faktorer och så vidare till mer 

individuella faktorer som hur kvalitén uppfattas, tidigare erfarenheter och personlighet. (Kotler & 

Scheff, 1997, s.68-81; Galvin G. E. 1998, s.12) En modell som sammanfattar de faktorer som är av stor 

betydelse, då en konsuments beteende står under förstoringsglaset, är denna: 
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Figur 2. Betydelsefulla faktorer som påverkar konsument
Behavior, ur Kotler och Scheff s.69) 
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En annan trend är att teatrar världen över den senaste tiden har allt svårare att hävda sig gentemot 

andra liknande former av underhållning. Problemet är att teatern ofta hamnar i facket mellan 

underhållning och konst. Filmtittandet är idag mycket stort bland alla åldersgrupper och folk väljer 

oftare att gå på bio än att besöka teatern. (Kotler & Scheff, 1997, s.9)Samtidigt finns det för 

konstintresserade kanske mer berikande upplevelser på annat håll än att besöka teatern. Ökad 

konkurrens och brist på fritid hos teaterns kunder gör det allt svårare för teatrarna runt om i landet 

att locka till sig publik. 

Syftet med att ha med faktorn makrotrender i undersökningen är att se ifall dessa trender i samhället 

är av betydelse för företagen när de planerar sina personaltillställningar. Vi anser därför att det är 

intressant att se företagarnas syn på detta då tid alltmer liknar en bristvara som är väldigt dyrbar för 

människor. Således ställdes frågor som behandlar tidens påverkan på planeringen av 

personaltillställningar. Sedan är makrotrender även relevant för att se vad företagen brukar hitta på 

vanligtvis då personalen gör något tillsammans och därigenom eventuellt finna intressanta mönster. 

Personaltillställningsvanor är relevant för att se om Teater Västmanland i framtiden möjligen kan 

implementera teater med en annan aktivitet eller på något sätt i sina föreställningar framkalla de 

känslor och den uppfattning företagen får av de andra aktiviteterna.  

Kulturella faktorer 

Kotler och Scheff menar att en av faktorerna som har störst inflytande hos konsumenten är de 

kulturella. De kulturella faktorerna har de delat upp i tre delar, nationalitet, subsystem och social 

klass. Kotler och Scheff menar på att Européer på grund av sin rika historia är mycket mer acceptabla 

till teater som en konstform än t.ex. amerikanare, som ser på teater som något för överklassen. De 

menar att teatrarna i Europa får mer stöd av staten vilket leder till att ett teaterbesök är relativt sätt 

mycket billigare och därför även kommit att vara ett föremål för arbetarklassen.(Kotler & Scheff, 

1997, s.71) Ett subsystem kan tolkas som en grupp människor med samma värderingar, attityder och 

beteenden, det kan handla om en religiös församling, en grupp människor med samma nationalitet 

eller som i vårt fall företag, där den personalansvarige avgör vad de anställda ska göra på sina 

personaltillställningar. (Hill L. et al, 2003, s.43-44) 

Medlemmarna i ett subsystem känner till vad som är acceptabelt och icke acceptabelt, och styr 

därför även medlemmarnas beteendemönster i stor grad. Detta fenomen är högst aktuellt gällande 

teaterbesök. Barn vars föräldrar under barnens uppväxt uppmuntrat teatern och tagit barnen till 

teatern har senare i livet kommit att uppskatta teatern mer, det har visat sig att dessa även är mer 

sannolika besökare än de som under yngre dagar inte fått denna bild av teatern. (Hill L. et al,2003, 

s.44) Detta är ett bevis på hur subsystemet ”föräldrar” kan påverka sina barn, att leda barnen i en 

viss riktning utan att barnen medvetet uppfattar varför de senare i livet dras till teatern. 

Likaså som subsystem påverkar människors beteenden gör även social klass det. Med social klass 

menas en grupp människor som har en liknande inkomst, förmögenhet, utbildningsgrad och 

värderingar. Det handlar i princip om ett subsystem som är sammansatt av flera faktorer istället för 

en enda. Även social klass påverkar människors värderingar och beteenden till det som är allmänt 

acceptabelt för den sociala klass man befinner sig i.(Kotler & Scheff, 1997, s.72) 
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Meningen med att ha med de kulturella faktorerna i undersökningen är för att det framkommit i 

litteraturen att det är en viktig del i konsumentbeteende och just för att författarna Kotler och Scheff 

anser den som en av de viktigaste faktorerna. För att ta reda på de kulturella faktorerna som 

påverkar företagen vid val om de ska besöka en teater eller inte, har vi valt att utgå utifrån frågor 

som handlar om demografin på företaget. Det vill säga bland annat att utbildningsgraden har 

undersökts för att på så vis kunna klassa företaget som ett högutbildat eller lågutbildat företag (social 

klass/subsystem). Utöver det ställdes frågor gällande företagens nationalitet och därmed 

språkkunskaper, med andra ord ville vi undersöka om företagen har många anställda eller kunder 

som inte pratar svenska och därför inte är potentiella kunder för Teater Västmanland.  

Sociala faktorer  

Lindfors menar att de som är uppvuxna med konst och teater inte direkt kan antas i framtiden vara 

självklara som publik. Hon menar att även de behöver bekräftelse, att någon även för denna skara för 

fram idén om teater eller på något annat sätt uppmuntrar eller rekommenderar olika föreställningar 

för dessa människor. (Lindfors E., 2005, s.95) Detta uppnås oftast av folk i vår omgivning som vi ser 

upp till eller har tillit till. Det kan vara en hel grupp av människor, så kallade referensgrupper. 

En referensgrupp kan vara en familj, ens vänner eller medarbetare. Medlemmarna i en 

referensgrupp påverkar varandra i allra högsta grad, det är i referensgrupperna som medlemmarnas 

tankesätt formas. (Hill L. et al, 2003, s.44-45; Taylor K.P., 2003, s.22)Undersökningar har visat att det 

skiljer mycket i antalet teaterbesök, beroende på om ens vänner och bekanta också har intresset av 

teater eller inte. En studie visar på att människor som under barndomen besökt teatern och är 

välutbildade besöker teatern mycket oftare om deras vänner även är anhängare av teatern. Hela 48 

% av de undersökta som även har vänner som besöker teatern, har tendensen att än idag besöka 

teatern, medan enbart 8% av de undersökta som inte har vänner att ta med sig på ett teaterbesök är 

frekventa besökare. (Kotler & Scheff, 1997, s.73) Detta är ett bevis på hur teaterns publik i allra 

högsta grad är påverkad av sin omgivning. 

Andra viktiga företeelser som påverkar de sociala faktorerna är opinionsledare och innovatörer. 

Opinionsledare finns att hitta överallt i samhället och dessa är människor vars åsikter är mycket 

värdefulla för konsumenten. Ju mer denne förlitar sig på opinionsledarens åsikter desto mer 

inflytelserik är opinionsledaren vid konsumentens val av produkter och varumärken. Även 

innovatörer har makten att påverka konsumenters tankesätt och beteende då de är de första som 

vågar prova på nya saker vilka så småningom opinionsledarna och den allmänna populationen tar 

efter. (Kotler & Scheff, 1997, s.74) 

På grund av att det är en person som har hand om vad hela företaget ska göra på 

personaltillställningarna är det i detta fall intressant att se på denna person som ”opinionsledare” 

men även som innovatör. Syftet var att ta reda på denna persons attityd gentemot teater men även 

företagets attityd som en helhet. Eftersom möjligheten till att intervjua alla företagens anställda var 

begränsad, var tanken att undersöka intervjuobjektens syn på teater. På detta sätt kan vi se vilka 

eventuella fördomar respondenterna har om teatern (orsakade av referensgrupper och 

opinionsledare)   
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Psykologiska faktorer 

De faktorer som tillhör de psykologiska är bland annat konsumenternas personligheter, attityder, 

behov, uppfattningar och motivation gentemot teatern.(Hill L., 2003, s.48-49) Här kan det handla om 

hur själva teaterbyggnaden ser ut och hur föreställningarna framförs. Är det för varmt i lokalen? 

Finns det fika på pauserna? Osv. Men även utefter vilka behov som konsumenterna vill att 

teaterbesöket ska tillfredsställa. Maslow’s Hierarchy of Needs är en modell som definierar 

människors motivation som de grundläggande behov en människa har vid specifika tidpunkter. 

Modellen finns att hitta i Liz Hills bok Creative Arts Marketing (Hill L., 2003, s.125), där modellen även 

är anpassad att passa ihop med de behov en människa har i och med ett teaterbesök. Från modellen 

kan utläsas att vissa av de behov som en konsument har är att utvecklas som människa och att bygga 

på sin självsäkerhet. Hill menar att teatern i första hand ska försöka hitta de ändringar i beteende 

som redan existerar hos konsumenterna och anpassa sig utefter dessa, snarare än att fokusera på att 

ändra konsumenternas attityder.(Hill L., 2003, s.75-76) 

Syftet med att ha med denna faktor i den teoretiska referensramen är just för att den hjälper oss att 

ta reda på företagens uppfattning om de många beståndsdelarna som utgör teatern. Dessa kan vara 

band annat atmosfären, kringarrangemang och andra faktorer som bygger på teaterns image som en 

helhet, men även faktorer som brist på parkering, svårt att beställa biljetter, om priserna är för dyra 

och om långt avstånd från teatern har påverkat företagarna i sitt beslut. Det kan även handla om hur 

företagen ser på Teater Västmanlands utbud och kvalité i allmänhet, det vill säga inte bara 

föreställningarna utan det Teater Västmanland erbjuder som en helhet. Alla dessa beståndsdelar har 

bidragit till flera frågor på denna faktor i modellen och de har i grunden avsikten att avslöja 

respondenternas attityd och uppfattning om Teater Västmanland. 

Personliga förhållanden 

Denna kategori omfattar konsumenternas demografiska förhållanden som kön, ålder och utbildning, 

men även ekonomiska förhållanden, hälsa, familjeliv och bristen på fritid.(Hill L. et al, 2003, s.46-47) 

Av kulturrådets kulturbarometer år 2002 kan det läsas ut att största gruppen av den vuxna delen av 

den svenska befolkningen som under år 2002 besökt en teater är en högutbildad kvinna i 45-64års 

ålder, som bor i en storstad.(Lindfors E., 2005, Bilaga 2.) Med andra ord har både utbildningsgrad, 

ålder och kön kunnat bidra till att segmentera den mest frekventa teaterbesökaren. Även 

ekonomiska förhållanden kan ligga till grund varför vissa konsumenter avstår från att besöka teatern, 

ett teaterbesök kan variera mycket i pris, det kan kosta från ett hundra till flera tusen kronor. Vi lever 

i ett allt mer stressat samhälle där tid anses som pengar, vilket även har medfört att allt fler 

prioriterar jobb framför fritid, eftersom fritiden blivit mer kostsam. Detta är ett problem för teatern 

eftersom föreställningarna är relativt långa och bristen på fritid på senare tid har ökat markant. 

Syftet med personliga förhållanden i den teoretiska referensramen var att få en uppfattning om hur 

mycket varje företag har råd att spendera på sina personaltillställningar per år och om de arrangeras 

ofta. Utifrån detta går det sedan att ge riktlinjer för hur mycket pengar Teater Västmanland har att 

tjäna om de väljer att nå ut till företagen som en ny kundgrupp.  
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Som nämns tidigare under detta stycke så har generellt både ålder, utbildningsgrad och kön kunnat 

påvisa skillnader i antalet teaterbesök. Vilket har bidragit till att vi även i denna undersökning vill se 

om det finns samband mellan dessa faktorer och varför företag i Västerås inte besöker Teater 

Västmanland. 

  



Mälardalens Högskola MDH 

Ekonomihögskolan EKI 

Magisteruppsats i Företagsekonomi

 

 

4 Resultat av undersökningen
Detta kapitel presenterar en sammanfattning av 

resultat finns att läsa om under Bilaga 3

Nedan presenteras utfallet av intervjusvaren. 

sammanställning av ett resultat, därför 

överskådligt än enbart text, valt att illustrera resultatet i form av diagram. En del

dock inte redovisats i form av ett diagram, då frågorna till större del var av kvalitativ a

diagram inte hade bidragit till bättre förståelse

4.1 Hur ofta arrangeras personaltillställningar per år?

Figur 3. Hur ofta arrangeras personaltillställningar per år?

Figuren ovan visar att majoriteten av företagen 

personaltillställningar syftas på större evenemang, dvs. hänsyn har inte tagits till mindre tillställningar 

som afterwork och liknande arrangemang som hos flertalet av de undersökta företagen arrangerades 

en gång i månaden, där de anställda själva finansierar nöjet.

4.2 Hur mycket spenderas per anställd per tillställning?

Figur 4. Hur mycket spenderas per anställd per tillställning?

Det framgår av diagrammet ovan att största delen av f

anställd per tillställning. Tätt efter följer de företag som spenderar mindre än 501kr per anställd per 
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Resultat av undersökningen 
en sammanfattning av undersökningens resultat. Hela undersökningens 

finns att läsa om under Bilaga 3. 

intervjusvaren. Det kan i många fall underlätta att få en visuell

sammanställning av ett resultat, därför har vi där vi anser att ett diagram förklarar situationen mer 

överskådligt än enbart text, valt att illustrera resultatet i form av diagram. En del 

inte redovisats i form av ett diagram, då frågorna till större del var av kvalitativ a

diagram inte hade bidragit till bättre förståelse. 

Hur ofta arrangeras personaltillställningar per år? 

 

. Hur ofta arrangeras personaltillställningar per år? 

Figuren ovan visar att majoriteten av företagen arrangerar 1-3 personaltillställningar per år. Med 

personaltillställningar syftas på större evenemang, dvs. hänsyn har inte tagits till mindre tillställningar 

som afterwork och liknande arrangemang som hos flertalet av de undersökta företagen arrangerades 

en gång i månaden, där de anställda själva finansierar nöjet. 

Hur mycket spenderas per anställd per tillställning? 

 

. Hur mycket spenderas per anställd per tillställning? 

Det framgår av diagrammet ovan att största delen av företagen spenderar mellan 501

anställd per tillställning. Tätt efter följer de företag som spenderar mindre än 501kr per anställd per 
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resultat. Hela undersökningens 

all underlätta att få en visuell 

har vi där vi anser att ett diagram förklarar situationen mer 

 intervjusvar har 

inte redovisats i form av ett diagram, då frågorna till större del var av kvalitativ art och att ett 

3 personaltillställningar per år. Med 

personaltillställningar syftas på större evenemang, dvs. hänsyn har inte tagits till mindre tillställningar 

som afterwork och liknande arrangemang som hos flertalet av de undersökta företagen arrangerades 

öretagen spenderar mellan 501-1000kr per 

anställd per tillställning. Tätt efter följer de företag som spenderar mindre än 501kr per anställd per 
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tillställning. Det är värt att nämna att majoriteten av de som ligger i intervallet 0-500kr spenderar 

nästan 500kr, det minsta ett företag i denna undersökning spenderade per anställd var 300kr medan 

maximum låg på 2000kr per anställd. Ett ungefärligt genomsnitt, då företagen inte angav exakta 

siffror, kan antas ligga någon stans mellan 700-800 spenderade kronor per anställd per tillställning. 

Ett av företagen kunde inte svara på denna fråga, vilket i detta fall har medfört att respondenterna 

uppgått till bara 16 stycken. 

4.3 Vad är viktigt att uppnå med tillställningarna? 
Av undersökningen framgick det att 16 av 17 intervjuade företag specifikt nämnde att huvudsyftet 

med personaltillställningarna var att bygga på gemenskapen inom företaget.  Utöver syftet att skapa 

gemenskap inom företagen, ville flertalet av företagen få de anställda att känna sig uppskattade, att 

personaltillställningarna skulle fungera som en slags belöning till de anställda för slutförda projekt 

eller allmänt bra jobb under årets lopp. En mindre del av de undersökta företagen ville i och med 

personaltillställningarna ”enbart” få de anställda att koppla av och ha det roligt, vi måste ha i åtanke 

att det kan finnas bakomliggande faktorer till varför dessa företag ”enbart” vill ha kul osv. de kan lika 

gärna vilja bygga på gemenskapen genom att arrangera roliga tillställningar. Detta står kvar som en 

oklarhet eftersom de vid intervjutillfället inte angivit något annat.  

4.4 När ni hör ordet teater, får ni en positiv eller negativ känsla? 
En klar majoritet av de tillfrågade respondenterna angav att de får en positiv känsla. Motiveringarna 

till varför respondenterna fick en positiv känsla av ordet teater var spridda. En del tyckte att teater 

var en slags verklighetsflykt, något som lämnar ett bra intryck och är avkopplande. Medan andra mer 

syftade på teaterbyggnadens utseende, att själva teaterbyggnaden var fin, och att atmosfären som 

skapas på en teater är speciell. 

4.5 Känner ni till Teater Västmanland? 

 

Figur 5. Känner ni till Teater Västmanland? 

Av undersökningen framgick att majoriteten av respondenterna kände till Teater Västmanland och 

även visste vart teatern geografiskt sett låg. Ungefär en femtedel av respondenterna angav att de 

hade hört talas om Teater Västmanland, men att de inte visste vart teatern låg. Av dessa som inte 

visste vart teatern låg, gissade många på att teatern hörde ihop med Västerås konserthus och 

därmed antogs ligga nära konserthuset. Nästan en fjärdedel hade inte ens hört talas om Teater 

Västmanland. 
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4.6 Har ni funderat på att besöka någon teater i och med era 

personaltillställningar? 

 

Figur 6. Har ni funderat på att besöka teatern i och med era personaltillställningar? 

Av figuren ovan framgår att 76% av respondenterna inte ens tänkt tanken att besöka en teater på 

sina personaltillställningar. Av den resterande delen av respondenterna, som vid intervjun angav att 

de har tänkt tanken att besöka en teater på deras personaltillställningar, angav hälften att de inte 

besökt teatern fast de har tänkt tanken medan andra hälften faktiskt besökt en teater fast inte mer 

än en gång. De som besökt teatern har dock inte besökt Teater Västmanland, utan har åkt till 

Stockholm för att se på teater där. Upplevelsen tolkades som positiv av deras anställda fast som inget 

speciellt.   

4.7 Vad brukar ni vanligtvis göra på era personaltillställningar? 

 

Figur 7. Vad brukar ni vanligtvis göra på era personaltillställningar? 

Diagrammet ovan visar på att ca: 77 % av de tillfrågade respondenterna brukar ta de anställda på 

restaurang. På andra plats ligger diverse resor och guidade turer. Det kan handla om guidade turer på 

museer och slott, fiskeresor, skidresor, båtresor och liknande evenemang. Tredje populärast är att 

arrangera fester, antingen på kontoret eller på hyrda lokaler. Tätt efter festerna kommer bowling, 

hela 35 % angav att de arrangerat personaltillställningar på bowlinghallar. På delad femteplats 

kommer go-cart och olika gruppsporter, som brännboll och femkamp för att nämna några. 

Respondenterna har i denna fråga haft möjligheten att nämna flera alternativ. 
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4.8 Vilka är orsakerna till 

på Teater Västmanland?

Figur 8. Vilka är orsakerna till att ni inte arrangerar personaltillställningarna på Teater Västmanland?

Passivt 

15 av respondenterna angav att de tycker att 

att teater inte bridrar till interaktion, att publiken inte kan prata eller vara aktiv på något sätt. Många 

av företagen ville även ha något som kan kallas för en ”party faktor”, de menar att ett teater

ger en motsatt effekt på grund av dess passivitet. Publiken sitter tyst på sina platser och iakttar 

föreställningen, ingen mer aktivitet bjuds det på.

Tid 

Nio av respondenterna ansåg tiden som en viktig faktor. Med tid menas

Respondenterna ansåg att föreställningarna var för tidskrävande inte bara för deras 

personaltillställningar utan även för besök av deras kunder. En respondent sade specifikt, om han nu 

skulle få besök av en kund i fem timmar, varför sk

en teater? Likaså som företaget vill skapa gemenskap och interaktion med de anställda gäller även 

att interagera med kunden. Respondenterna skulle helst vilja se anpassade föreställningar till 

företagen, som inte drar ut på tiden.

Utbud 

Alla respondenterna ansåg att utbudet 

just Teater Västmanland hade väckts. Med utbud menas bristen på varierande utbud. Även 

respondenterna som inte kände till Teater Västmanland

de vill ha ett större utbud av föreställningar. Flertalet av respondenterna uttalade önskemål om fler 

föreställningar med medverkande kändisar. Bristen av utbud på Teater Västmanland har lett till att 

de som i Figur4. varit på teater åkt ända in till Stockholm för att se en givande föreställning.
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Vilka är orsakerna till att ni inte arrangerar personaltillställningarna 

på Teater Västmanland? 

. Vilka är orsakerna till att ni inte arrangerar personaltillställningarna på Teater Västmanland?

15 av respondenterna angav att de tycker att ett teaterbesök är för passivt. Med detta menas bl.a. 

att teater inte bridrar till interaktion, att publiken inte kan prata eller vara aktiv på något sätt. Många 

av företagen ville även ha något som kan kallas för en ”party faktor”, de menar att ett teater

ger en motsatt effekt på grund av dess passivitet. Publiken sitter tyst på sina platser och iakttar 

föreställningen, ingen mer aktivitet bjuds det på. 

av respondenterna ansåg tiden som en viktig faktor. Med tid menas föreställningarnas spelti

Respondenterna ansåg att föreställningarna var för tidskrävande inte bara för deras 

personaltillställningar utan även för besök av deras kunder. En respondent sade specifikt, om han nu 

skulle få besök av en kund i fem timmar, varför skulle han slösa tre av dessa fem timmar i tystnad på 

Likaså som företaget vill skapa gemenskap och interaktion med de anställda gäller även 

Respondenterna skulle helst vilja se anpassade föreställningar till 

å tiden. 

Alla respondenterna ansåg att utbudet var en viktig faktor till varför inte ens tanken på att besöka 

just Teater Västmanland hade väckts. Med utbud menas bristen på varierande utbud. Även 

respondenterna som inte kände till Teater Västmanlands utbud så pass väl, uttryckte känslan av att 

de vill ha ett större utbud av föreställningar. Flertalet av respondenterna uttalade önskemål om fler 

föreställningar med medverkande kändisar. Bristen av utbud på Teater Västmanland har lett till att 

Figur4. varit på teater åkt ända in till Stockholm för att se en givande föreställning.
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att ni inte arrangerar personaltillställningarna 

 

. Vilka är orsakerna till att ni inte arrangerar personaltillställningarna på Teater Västmanland? 

ett teaterbesök är för passivt. Med detta menas bl.a. 

att teater inte bridrar till interaktion, att publiken inte kan prata eller vara aktiv på något sätt. Många 

av företagen ville även ha något som kan kallas för en ”party faktor”, de menar att ett teaterbesök 

ger en motsatt effekt på grund av dess passivitet. Publiken sitter tyst på sina platser och iakttar 

föreställningarnas speltid. 

Respondenterna ansåg att föreställningarna var för tidskrävande inte bara för deras 

personaltillställningar utan även för besök av deras kunder. En respondent sade specifikt, om han nu 

av dessa fem timmar i tystnad på 

Likaså som företaget vill skapa gemenskap och interaktion med de anställda gäller även 

Respondenterna skulle helst vilja se anpassade föreställningar till 

var en viktig faktor till varför inte ens tanken på att besöka 

just Teater Västmanland hade väckts. Med utbud menas bristen på varierande utbud. Även 

s utbud så pass väl, uttryckte känslan av att 

de vill ha ett större utbud av föreställningar. Flertalet av respondenterna uttalade önskemål om fler 

föreställningar med medverkande kändisar. Bristen av utbud på Teater Västmanland har lett till att 

Figur4. varit på teater åkt ända in till Stockholm för att se en givande föreställning. 
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Reklam/info 

Ingen av respondenterna känner att de blivit tilldelade information eller reklam om Teater 

Västmanland. Med detta menas reklam riktad direkt till företagen. Ett fåtal anger att de har stött på 

reklam i lokaltidningen men inget mer. Respondenterna vill se mer reklam riktad mot företagen, 

reklamen ska givetvis även vara anpassad till företagen så att inte företagen erbjuds exakt samma 

som privatpersoner. Här handlar det om mängdrabatter och andra speciellt utformade erbjudanden 

riktade direkt mot företagen.  

Amatörmässigt 

Sju av respondenterna ansåg Teater Västmanland som en amatörmässig teater. De skulle vilja se mer 

kvalité på föreställningarna och skådespelarna. Här handlar det inte om att specifikt ta hjälp av 

kändisar, för det garanterar inte kvalité enligt respondenterna. Det viktiga är att ha ett bra budskap, 

som både är aktuellt och förmedlas på ett bra sätt. 

Barnteater 

Ett fåtal respondenter ansåg även Teater Västmanland som en barnteater. Med detta menade dem 

att teaterns utbud var anpassat till att snarare gynna en yngre publik, än vuxna. Vad som måste sägas 

är att många av respondenterna inte kände till Teater Västmanlands utbud i sin helhet, de flesta 

hade bara hört talas om ”Djungelboken”, som kan kännas som en föreställning som är mer riktad 

mot barn än vuxna. 

Kringarrangemang 

14 av respondenterna vill se mer kringarrangemang. Med detta menas aktiviteter förutom 

teaterföreställningen. Det kan handla om lunch/middagar, vin i pauserna med chans till mingel och 

så vidare. Kringarrangemang ansåg respondenterna som ett sätt att kombinera det passiva 

teaterbesöket med en mer aktiv del, för att på så sätt även få in den så viktiga interaktionen och 

gemenskapen. Teater Västmanland har för tillfället ett Café som tar emot publiken under pauserna, 

men ingen av respondenterna som varit på Teater Västmanland tyckte om vad Caféet hade att 

erbjuda. Respondenterna tyckte inte att Caféet passade in i omgivningen, teaterbyggnaden som är så 

mysig och speciell bör kunna bjuda på mer än delicatobollar och kexchoklad. Eftersom majoriteten av 

respondenterna tar sina anställda till restauranger på sina personaltillställningar var det mer 

lockande om Teater Västmanland kunde erbjuda ett paketerbjudande med ett restaurangbesök och 

en föreställning, än att bara erbjuda ett teaterbesök. 

4.9 Övriga resultat av undersökningen 
En intressant idé som kom fram senare under intervjuernas gång var, vad mer Teater Västmanland 

kunde erbjuda. Ett par företag var intresserade av att hyra lokaler till föreläsningar och liknande 

evenemang, medan majoriteten av respondenterna tyckte att presentkort i form av ett teaterbesök 

lät mer lockande än arrangemang av personaltillställningarna på teatern. 
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5 Analys av undersökningen 
I detta avsnitt redogörs det för vad vi har kommit fram till genom att analysera det insamlade 

materialet. Analysen är uppdelad i fem delar, och för att koppla dessa till den teoretiska 

referensramen för undersökningen utgår de ifrån faktorerna i Figur 2., det vill säga makrotrender, 

kulturella faktorer, sociala faktorer, psykologiska faktorer och personliga förhållanden. 

5.1 Makrotrender  
Eftersom samhället är stressigare och människor har mindre fritid till förfogande nuförtiden är 

föreställningarnas längd tidsmässigt en viktig aspekt att ta hänsyn till. Speciellt viktigt har det visat sig 

att det är för företagare som tar med sina kunder på teater. För dem skulle det innebära stora 

fördelar ifall föreställningarna var kortare så de har mer tid över för umgänge med kunderna. Men 

företagen föredrar kortare föreställningar även när deras kunder inte är inblandade, då fler än 

hälften av de tillfrågade företagen ansåg tiden vara en mycket viktig faktor när det gäller deras 

personaltillställningar. Därför måste denna faktor tas hänsyn till av teatern på ett bättre sätt än man 

gjort hittills ifall de vill anpassa sitt erbjudande mot företag. 

På frågan ”Vad brukar ni vanligtvis göra på era personaltillställningar?” har det kommit fram 

intressant information när det gäller de upplevelsetrender som förekommer i samhället idag. Svaren 

vi fick när vi ställde frågan visade tydligt att företagen söker sig till just upplevelser, ofta äventyrliga 

sådana när de arrangerar sina personaltillställningar. Efter restaurangbesök som var det mest 

frekventa svaret, kommer resor och guidade turer, och inte långt efter kommer sporter och tävlingar 

så som go-cart, bowling och diverse andra utomhussporter. Antagligen uppfattas inte teater som 

något tillräckligt spännande hos företagen i allmänhet än så länge. Därför skulle det vara till stor 

fördel ifall teatern kunde anpassa sitt erbjudande så gott det går så att det uppfyller företagens krav 

på personaltillställningar som en helhetsupplevelse.  

5.2 Kulturella faktorer 
Undersökningen visade på att kulturella faktorer inte går att bortse ifrån, både vad det gäller 

personaltillställningar och de tillställningar företagen arrangerar för kunder. Ett exempel är 

Västmanland Länstrafik som säger sig ha en hel del anställda med utländsk bakgrund. De menar att 

en föreställning på svenska inte är ett bra alternativ för dem, då många av utlänningarna inte pratar 

tillräckligt bra svenska för att de ska kunna förstå hela kontexten med en föreställning eller att det 

helt enkelt blir för ansträngande för dem att försöka sig på att lyssna och tolka allt som sägs. De 

tyckte istället att musikaler och liknande evenemang där föreställningen inte begränsas språkmässigt 

i sådana fall skulle vara ett mer attraktivt val. Det är mycket möjligt att en av anledningarna just är 

det faktum att många inte klarar av en svensktalande föreställning. Även vad det gäller kunder som 

kommer på besök, uppstår detta dilemma. Hur tar man med sig utländska kunder till en 

svensktalande teater? Även då ansågs det att musikaler och föreställningar i liknande former 

föredrogs, medan en svensktalande föreställning inte ens var ett alternativ. 

För att ta reda på hur social klass och subsystem påverkade företagens teaterbesök, valde vi att 

undersöka utbildningsgraden och snittåldern på företagen. Det visade sig att snittåldern låg på 

ungefär 40år och att ungefär hälften av de anställda hade högskoleutbildning medan andra hälften 
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var lägre utbildade.(Bilaga 3.)Då vi redan har definierat innebörden av en social klass framgår det att 

vi av undersökningen kan urskilja två olika sociala klasser. Den högutbildade och den lågutbildade 

klassen. Men faktum är att, vad det gäller själva personaltillställningarna, framgick ingen skillnad 

mellan dessa två grupper. Det visade sig inte att de mer högutbildade tenderade att besöka teatern 

oftare, vilket andra undersökningar har påvisat, då det handlade om enskilda teaterbesökare. Vi 

antar att social klass och subsystem vad gäller denna undersökning inte är två påtryckande faktorer, 

som är av sådan vikt att det går att urskilja om just dessa två faktorer är betydande vad gäller 

företagens val av underhållning på deras personaltillställningar.  

5.3 Sociala faktorer 
Flera svar från våra intervjufrågor kan appliceras på den sociala faktorn. Gemensamt för nästan alla 

de 17 intervjuade företagen var att de svarade att gemenskapen var viktigast när de arrangerar 

personaltillställningar. Detta visar på hur viktig den sociala aspekten är för företagen, och om den 

inte uppfylls på teatern är sannolikheten inte stor att företagen gör något besök.  

Även på frågan vad företagen brukar göra på sina personaltillställningar kommer det fram hur viktig 

den sociala biten är för företagarna. Det mest förekommande svaret är restaurangbesök och på 

tredje plats, anordnande av fester. Dessa är arrangemang med det tydliga målet att bättra på 

gemenskapen och att ha roligt tillsammans inom företaget.  

Vikten av den sociala faktorn speglas även i svaren från frågan om vilka orsakerna är för att företagen 

inte arrangerar sina tillställningar på teatern. Här nämndes ordet passivitet av nästan alla de 

tillfrågade företagen som den stora orsaken. Teater anses uppenbarligen som en passiv 

underhållningsform där publiken inte är tillräckligt involverad för att främja syftena med företagens 

personaltillställningar. Dock kan det nämnas att företagarna antagligen endast tänker på själva 

föreställningen i denna fråga och inte de sociala möjligheter som faktiskt finns runt omkring teatern 

så som restaurangen och mingel i pauserna. 

5.4 Psykologiska faktorer 
Vi har insett att en av de mest betydande faktorerna i denna undersökning har varit de psykologiska. 

Trots att majoriteten av de undersökta företagen hade en positiv uppfattning om teater, hade hört 

talas om Teater Västmanland och dessutom visste var teatern låg. Hade ingen av de undersökta 

företagen varit på Teater Västmanland på någon av sina personaltillställningar. Även de som hade 

besökt teatrar någon annanstans, främst i Stockholm, hade besökt teatern endast en till två gånger. 

Vad gäller Teater Västmanland angav ett par respondenter som har besökt teatern privat att de inte 

var nöjda med Teater Västmanlands utbud av fika på pauserna, cafeterian ansåg respondenterna inte 

passade in med den övergripande atmosfären.  

Vi har tidigare nämnt att teater uppfattas som en passiv underhållningsform. Detta är värt att nämna 

även här eftersom företagen utifrån sin psykologiska uppfattning ser på teater som passiv. 

Huvudsyftet med personaltillställningarna var att skapa gemenskap inom företaget, vilket enligt 

respondenterna motverkas på en teaterföreställning. Detta anser vi är den mest betydande faktorn 

till varför respondenterna inte har besökt Teater Västmanland på sina personaltillställningar. Det 
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säger sig självt då respondenterna anser att syftet med en personaltillställning inte kan uppnås på en 

teaterföreställning. 

Även den kvalité som erbjuds på Teater Västmanland har kritiserats av respondenterna. 

Undersökningen har visat på att det utbud Teater Västmanland har inte är anpassat att passa 

företag, då flertalet av respondenterna ser på Teater Västmanland som en barnteater. Utöver denna 

syn, utryckte respondenterna att teaterns föreställningar kändes amatörmässiga. Av undersökningen 

framgår att flertalet respondenter gärna skulle vilja se fler kändisar på Teater Västmanland. 

Utbudet var också en viktig faktor till varför Teater Västmanland inte valdes. Respondenterna som 

hade besökt teatrar valde att besöka teatrar i Stockholm på grund av det bredare utbudet som finns 

där. Uppenbarligen är ett stort utbud av föreställningar viktigt för företagarna, då de måste tänka på 

att tillfredställa en hel grupp av människor ifall de ska gå på en teaterföreställning. Som nämnt i 

Bilaga 3. efterfrågar företagarna fler föreställningar med humor men även där olika samhällsfrågor 

tas upp. Faktum är att Teater Västmanland har föreställningar som uppfyller dessa krav. Problemet är 

då att det inte har framgått hos konsumenterna, och hos företagare i synnerhet. 

Som nämnt tidigare uppfattas teater av respondenterna som väldigt tidskrävande, då de antog att en 

teaterföreställning utspelades under cirka tre timmar. Vi märkte på företagarnas intervjusvar att de 

skulle vilja se fler anpassningar mot dem som konsument, däribland att föreställningarna skulle 

kunna kortas av medan man samtidigt kan komplettera underhållningen med en mer social form av 

underhållning, förslagsvis restaurang.  

5.5 Personliga faktorer 
Eftersom det inte är relevant för denna undersökning att undersöka varje anställd individs personliga 

förhållanden till teater, har vi valt att se på ett företag som en enskild individ och utifrån detta 

antagande dra paralleller mellan företagets personliga faktorer och frågan varför företagare i 

Västerås inte besöker Teater Västmanland på sina personaltillställningar. Vad som framgick var att 

snittåldern på majoriteten av företagen låg på cirka 40år. Respondenterna angav att majoriteten av 

de anställda var män, samt att utbildningsgraden på de anställda var till hälften högskoleutbildning 

och för övrigt gymnasial, vilket inte motsvarar den mest frekventa teaterbesökaren i Sverige, varken 

åldersmässigt eller könsmässigt. Med tanke på att företagen arrangerar personaltillställningar i 

genomsnitt 1-3 gånger per år och att de då spenderar cirka 800kr per tillställning och anställd säger 

det oss att den personliga faktorn som syftar till ekonomiska förhållanden, inte är att se som ett 

problem från Teater Västmanlands sida, då en teaterföreställning kostar cirka 150kr. Tvärtom kan här 

hittas möjligheter som bjuder in till att Teater Västmanland kan utöka sitt erbjudande med 

kringarrangemang eller fler föreställningar med kändisar, vilket var uppskattat av respondenterna. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Detta avsnitt redogör för de slutsatser vi har kommit fram till samt vilka rekommendationer vi har att 

presentera för Teater Västmanland. 

Efter en noggrann analys av det insamlade intervjumaterialet kan vi konstatera att det från Teater 

Västmanlands sida finns mycket att göra och förändra om man skall locka till sig fler företag som 

kunder än vad man i nuläget har. Företagarna har många synpunkter på hur erbjudandet borde 

utformas och vad som krävs för att de ska tänka över alternativet teater för deras 

personaltillställningar. Framförallt är det några av dessa åsikter från företagarnas sida som är 

väsentligare att betona och lägga fokus på. Dessa är gemenskap, tidsbrist, kvalité och utbud, 

upplevelse, reklam och språk.  

Problem Åtgärder (rekommendationer) 
Gemenskap Kringarrangemang 

Tidsbrist Kortare föreställningar 
Kvalité/Utbud Anpassat utbud 

Upplevelse Spänning, lärdom, tema 
Reklam Direkt reklam mot företag 
Språk Engelsktalande föreställningar, musikaler 

Figur 9. Slutsatser och rekommendationer 

Gemenskap 

Att bättra på gemenskapen inom företaget är det stora målet med personaltillställningarna har vi 

kommit fram till, och det är mycket viktigt att teatern tar detta i beaktning när de utformar sitt 

erbjudande. Det framgår att om Teater Västmanland skulle lyckas med att få igång publiken och 

därmed försöka uppfylla gemenskapskriteriet, skulle majoriteten av de undersökta företagen seriöst 

beakta teatern som en underhållningsform för deras personaltillställningar. Detta eftersom nästan 

alla företag nämnde gemenskapen som det viktigaste syftet med personaltillställningarna.  

 

Rekommendationer 

En mer tilltalande restaurang med mer att erbjuda är ett enkelt sätt att locka till gemenskap inom 

teaterns lokaler. Det gäller även för teatern att så mycket som möjligt ändra på konsumenters 

uppfattning om att teater är passivt. Det är en stor anledning till att företagare inte väljer att besöka 

teatern då de oftast söker efter aktiva sysselsättningar. Att anpassa flera av föreställningarna så att 

publiken involveras mer än den görs just nu vore en bra idé. 

 

Tidsbrist 

Tidsbristen är ett av de största problemen för företagarna då de bara har en begränsad tid över för 

sina personaltillställningar och teaterföreställningarna upplevs som för långa.  

Rekommendationer 

Det är i detta fall nödvändigt för Teater Västmanland att försöka korta ner åtminstone en del av sin 

repertoar för att på så sätt tillfredställa företagarna. Detta för att det eventuellt skall finnas tid över 
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för till exempel gemenskapsbyggande aktiviteter och annat som uppfattas som betydelsefullt för 

företagen att uppnå på personaltillställningarna.  

 

Kvalité/Utbud 

Att bättra på teaterns rykte är en viktig punkt som tåls att tänka på. Just nu är det många företag som 

anser att Teater Västmanland är alltför amatörmässig med för mycket fokus på barn för att de ska 

överväga att besöka den. Utbudet är enligt företagarna för dåligt och ovarierat för att det ska 

uppfylla syftet med personaltillställningarna. Eftersom företagarna som är intresserade av teater 

hellre väljer att gå till Stockholm än att besöka den lokala teatern är det viktigt att visa vilka kvalitéer 

Teater Västerås verkligen har.  

 

Rekommendationer 

Satsningar bör göras i att anpassa utbudet efter företagarnas krav, och inte efter det klassiska 

synsättet att regissören får fritt spelrum till att göra vad han själv vill. Företagarna har tydliga 

preferenser när det gäller vilka föreställningar som skulle kunna locka dem, och dessa måste 

respekteras. Att locka med föreställningar med kändisar är en bra idé då flertalet av företagen nämnt 

det som ett lockande alternativ. Kändisar associeras ofta med god kvalité vilket på sådant vis kan 

bättra på Teater Västmanland utbud och kvalité. Komedi var ett populärt ämne hos respondenterna, 

vilket gör att stand-up komedi kan vara något för Teater Västmanland att utveckla, gärna i samband 

med middag, finns flertalet lyckade exempel i Stockholm att lära sig av, ett är stand-up krogen 

Norrabrunn.(Norrabrunn) 

 

Upplevelse 

Teatern måste tänka på sitt erbjudande som en upplevelse, det vill säga att det blir något omfattande 

och minnesvärt för sina kunder. Företagarna efterfrågar något som de sent kommer glömma och 

som går att diskutera tillsammans i efterhand. 

 

Rekommendationer 

En idé är att kombinera temat på en restaurang/kafeteria med teaterföreställningen. I första hand 

att Teater Västmanland då gör det i sina egna lokaler. Med detta menar vi att om föreställningens 

tema skulle vara kinesisk, att Teater Västmanland tar ett ytterligare steg med att antingen innan eller 

efter själva föreställningen, servera kinesisk mat samtidigt som en skådespelare under måltidens 

gång informerar publiken om kinas kultur, historien bakom maten de äter och så vidare. Det handlar i 

själva verket om att inte se på teater som bara en föreställning där man sitter och tittar på, utan att 

försöka bygga in i företagens medvetande att föreställningen består av mycket mer än så. Samtidigt 

som publiken får mingla med varandra under middagen, lär de sig nått nytt, i detta fall lärodom om 

en annorlunda kultur samtidigt som de till slut upplever det vanliga som en teater associeras med, en 

föreställning. Upplevelsen kommer knappast att glömmas lika snabbt som om den bara bestod av en 

föreställning och inget mer. 
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Reklam 

Direkt reklam till företagen är något som i denna undersökning har visats saknas helt. 

Respondenterna upplever inte att de får reklam eller information av Teater Västmanland. 

 

Rekommendationer 

Om Teater Västmanland ska satsa på att nå ut till företag i Västerås, bör de även satsa en del på att 

nå ut med information och reklam till företagen. Det bör till att börja med göras satsningar i att 

förklara för företagen, vart egentligen Teater Västmanland befinner sig eftersom så många av 

respondenterna inte visste. Vidare bör Teater Västmanland presentera sitt anpassade utbud antingen 

genom att personligen besöka representanterna på företagen för att på så vis ge en inblick och 

förstärka upplevelsen som teatern vill förmedla, eller på något annat sätt komma i kontakt med 

företagen så att informationen verkligen kommer fram. Detta betonar vi på grund av att vi har hört 

många av respondenterna nämna att de går igenom sin e-post översiktligt där de ofta inte har tid 

eller orkar läsa reklam. Reklam som skickas ut via e-post kan därför lätt förbises av respondenterna. 

 

Språk 

En annan viktig sak som kan bromsa företagarnas tankesätt när de väljer plats för 

personaltillställningarna är om de har många ickesvensktalande anställda. Det är självklart svårt att 

hänga med i en teaterföreställning om man inte kan språket, vilket gör att företagarna då väljer 

andra alternativ. 

 

Rekommendationer 

Föreställningar med alternativa språk så som engelska, eller musikaler vore en bra idé. 

 

Slutligen kan sägas att dessa rekommendationer inte är några enkla och okomplicerade ändringar 

som går att genomföras över en natt. Det är mycket som ska göras och det behövs ett omfattande 

arbete och omstrukturering för att lyckas. Om Teater Västmanland skulle tillgodose kraven från 

företagarna garanterar det ändå inte att satsningen blir lyckad. Men gör Teater Västmanland sitt 

bästa och följer de riktlinjer denna undersökning har satt ut så har de i alla fall ökat sina chanser. 

Viktigt att ta hänsyn till är att det är lättare att öka lojaliteten hos befintliga kunder än att söka sig till 

nya.(Colbert F., 2005, s.71) 
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Eklund, Per, Måndag den 14:e april kl. 10.00 

Grandin, Catarina, Tisdag den 15:e april kl. 16.00 

Höglund, Magnus, Onsdag den 16:e april kl. 14.15 

Nilsson, Marcus, Måndag den 14:e april kl. 15.20 

Palmér, Ann-Christin, Onsdag den 16:e april kl.16.00 

Parkegren, Christer, Måndag den 14:e april kl. 13.00 

Rohlin, Claes, Onsdag den 16:e april kl. 14.30 

Rosander, Henrik, Onsdag den 16:e april kl. 15.00 

Rosbäck, Carina, Fredag den 18:e april kl 10.00 

Segelström, Rebecka, Onsdag den 16:e april kl. 14.00 

Ström, Agneta, Fredag den 18:e april kl. 09.00 

Svensson, Jan-Olof, Torsdag den 17:e april kl.13.30 

Söderström, Veronica, Torsdag den 17:e april kl. 14.00 

Zetterberg, Helle, Fredag den 18:e april kl. 11.00 

Ärlsjö, Petra, Onsdag den 18:e april kl. 09.30 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Företag:    Namn: 

Företagsinfo:  

Antal anställda:  Könsfördelning:   

Snittålder:   Utbildningsgrad: 

 

 Hur ofta arrangeras personaltillställningar per år? 

 

 Hur mycket spenderas per anställd per tillställning? 

 

 Vad är viktigt att uppnå med tillställningarna? 

 

 När ni hör ordet teater, får ni en positiv eller negativ känsla? 

 

 Känner ni till Teater Västmanland? 

� Vet ni vart Teatern ligger? 

 

 Har ni funderat på att besöka någon teater i och med era personaltillställningar? 

� Om ja, har ni besökt en teater? 

• Hur var upplevelsen enligt era anställda? 

• Besökte ni teatern flera gånger än en gång? 

 

 Vad brukar ni vanligtvis göra på era personaltillställningar? 

 

 Vilka är orsakerna till att ni inte arrangerar personaltillställningarna på Teater Västmanland? 

• För dyrt? 

• Ingen Parkering? 

• Långt avstånd till teater? 

• Bristande kringarrangemang? (mat/dryck+teater) 

• Är föreställningarna för långa? 

• Inget intresse? 

• Dålig uppfattning om teatern? (formellt och passivt) 

• Ingen information/reklam? 

• Svårt att beställa/betala/boka biljetter? 

• Litet utbud av föreställningar? 

• Kvalitén på föreställningarna? 

• Bristande språkkunskaper? (svenska) 

• Övriga orsaker… 
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Bilaga 2. Lista på Västerås 50 största företag år 2005 
 

 

(Baserat på antalet anställda) 

ABB Automation Technologies AB 

ABB Power Technologies AB 

Alf. Anderssons Mälartrans AB 

AQ Group AB 

Areva T & D AB 

Aros Congress Center 

Arosfrakt AB 

Arver Personbilar AB 

Avure Technologies AB 

Balfour Beatty Rail AB 

Bengt Perssons Bokbinderi AB 

Bertil Björkman Bil AB 

Bostads AB Mimer 

Bombardier Transportation 

Comital Skultuna AB 

Edita Västra Aros AB 

Enics AB 

Fagerblads AB 

Force Technology Sweden AB 

Forma Publishing Group AB 

FVB Sverige AB 

GenerPro AB 

Hilton Food Group 

Hälla Stormarknad AB 

Hans Persson Lastbilar AB 

 

 

Hans Persson Personbilar AB 

Hydro Automotive Structures Skultuna 

ICA Sverige, Västeråsenheten 

Kablageproduktion AB 

Luvata Sweden AB 

Länsförsäkringar Bergslagen 

Mälarenergi  

Mälarhamnar AB 

MPA Måleriproduktion AB 

Power Men Contracting Peter Akterhag AB 

Prevas AB 

Prolog Tidningsdistribution och Logistik 

ProTang AB 

Sjölanders Mekaniska AB 

Swesafe i Sverige AB 

Transportproffsen I Mellansverige AB 

TV4 AB 

VG Power AB 

Västerås Lokaltrafik 

VafabMiljö 

Västmanlands Elektriska AB 

Västmanlands Städ & Flyttjänst AB 

Vestmanlands Läns Tidning AB 

V-TAB 

Westinghouse Electric, Sweden 

YIT Building Systems AB 

Ångström & Mellgren AB 
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Bilaga 3. Sammanställning av slutförda intervjuer 
 

Västmanlands Elektriska AB (VEAB) – Intervju med Per Eklund 

Företaget har 190 anställda, varav 3% är kvinnor. Snittåldern på företaget är 40år och den 

genomsnittliga utbildningsgraden på företaget är gymnasial utbildning. VEAB arrangerar årligen två 

personaltillställningar, på varje anställd spenderas mellan 500-1000kr. Syftet med 

personaltillställningarna är enligt Eklund att styrka teamkänslan hos de anställda samt att ge belöning 

efter slutförda projekt. Eklund associerade teatern med något positivt som hör till kulturen, en sorts 

verklighetsflykt. Eklund angav att han kände till Teater Västmanland men att han inte visste vart 

teatern låg. Då Eklund blev tillfrågad om han funderat på att ta de anställda till teatern under 

företagets personaltillställningar, svarade han att de inte ens tänkt tanken tidigare. Största 

anledningen till detta angav Eklund var att teatern är för passiv och dessutom saknar ”party faktorn”. 

Vanligtvis brukar företaget ta sina anställda till bl.a. restauranger och på bowling, vilket enligt Eklund 

får igång de anställda. De anställda har möjlighet att kommunicera med varandra och därmed även 

bygga på den viktiga teamkänslan, vilket han tycker saknas i en teater då ett teaterbesök innebär att 

varje anställd sitter tyst på sin plats och iakttar pjäsen. Då vi lade fram förslaget om en kombination 

med ett restaurangbesök och teater som ett paketerbjudande, tyckte Eklund omedelbart att det lät 

mer lockande, men ändå inte nödvändigtvis tillräckligt lockande.  I huvudsak visste Eklund inte 

mycket om Teater Västmanland i och med att han inte sett någon marknadsföring från teaterns sida, 

därför var det även omöjligt för honom att svara på vad han tycker om teaterns utbud av pjäser, då 

han inte känner till det som utbjuds. Men han påpekade dock att priset inte var en viktig faktor så 

länge det erbjuds teater med hög kvalité, avståndet till teatern och bristen på parkeringsplatser 

skulle inte heller vara ett problem. 

VG-POWER (VGP) – Intervju med Christer Parkegren 
 
Företaget har 72 anställda, varav 10% är kvinnor. Snittåldern på företaget är 41år och den 

genomsnittliga utbildningsgraden på företaget är fördelad på det viset att 45% har gymnasial 

utbildning eller yrkesutbildningen medan resterande har högskoleutbildning eller högre. VGP 

arrangerar personaltillställningar en gång per kvartal, dvs. fyra gånger per år. På varje anställd 

spenderas mellan 200-1500kr per tillställning. Syftet med tillställningarna var att blanda ”nytta med 

nöje”, samtidigt som man stärker gemenskapen på företaget. När Parkegren svarade på frågan om 

hur han såg på teater var det blandade känslor, han tyckte att teatern var mer lättillgänglig för i tiden 

och att den nu är allt för långt från verkligheten. Parkegren kände till Teater Västmanland och visste 

på ett ungefär var teatern låg, men har dock aldrig funderat på att besöka teatern med de anställda. 

Parkegren ansåg inte att varken brist på parkeringsplatser eller priset hade större betydelse till varför 

de inte besökte teatern. Han menar att det största problemet ligger i att man inte kan kommunicera 

på en teater, men kommunikation syftar han på att de anställda inte kan kommunicera med 

varandra. Det tycker han att de bättre lyckas göra på sina vanliga aktiviteter som brukar bestå av 

båtutflykter, grillfester och restaurangbesök. Han är heller inte nöjd med Teater Västmanland utbud, 

han menar på att han personligen skulle åkt till Stockholm för att se på teater då det erbjuds större 
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utbud och högre kvalité av underhållning. Parkegren tyckte liksom Per Eklund på Västmanlands 

Elektriska att paketerbjudandet med restaurangbesök och teaterföreställning lät lockande, men 

precis som Per tidigare hade svarat så lät det inte tillräckligt lockande för att de verkligen skulle göra 

det. Intervjun med Parkegren spårade lite ur ämnet mot slutet av intervjun, men han gav oss ett par 

tankeställare och kanske ett förslag till vad Teater Västmanland utöver vår undersökning bör ta 

hänsyn till. Förutom personaltillställningarna nämnde han att de årligen brukar belöna de anställda 

med diverse presentkort, det kan handla om biobiljetter osv. där tyckte han att det fanns större 

möjlighet att locka till sig företagets intresse. Parkegren nämnde även en annan intressant sak, det 

gällde inte personaltillställningar utan när deras kunder var på besök. Med andra ord de tillställningar 

företaget arrangerade för deras kunder. Han menade att de aldrig skulle ta sina kunder på att bio 

eller teaterföreställningar på grund av att kontakten med kunden förloras. Han tyckte att det var ett 

slöseri med dyrbar tid om t.ex. kunden var på besök i 5-6 timmar och att man satt tyst på en teater 

med kunden i tre av dessa timmar. Tiden skulle utnyttjas mer effektivt menade han. 

Avalon Product Development AB – Intervju med Marcus Nilsson 

Företaget har 230 anställda, varav 10% är kvinnor. Snittåldern på företaget är 35 och den 

genomsnittliga utbildningsgraden är högskoleutbildning. Företaget arrangerar personaltillställningar 

mer än två gånger per år, utspritt över året.  De spenderar ca 2000 kronor per anställd vid varje 

tillställning och gemenskap är det viktigaste för företaget att få ut vid dessa tillfällen. Nilsson får en 

positiv känsla av ordet teater, han anser att det är till för speciella tillfällen, något utöver det vanliga 

man gör i vardagslivet. Han känner dock inte till Teater Västmanland och han har inte heller tänkt 

tanken på att gå på teater med företaget någon gång. Varken priset, parkeringsfrågan, eller 

avståndet till teatern är det viktiga i sammanhanget. Han tycker att ett paketerbjudande med teater 

plus mat och dryck skulle underlätta för att få ut både gemenskap och nöje ur 

personaltillställningarna. Men Nilsson tvekar dock om att företaget skulle gå på teater även ifall det 

på teatern finns restaurang. ”Då går man hellre till en riktig restaurang” menar han. Personalen på 

Avalon brukar annars bland annat gå på go-cart, äta på restaurang och spela biljard. Han har inte sett 

någon reklam eller information från teatern varken på jobbet eller annars vilket gör att han inte alls 

känner till utbudet av föreställningar. Han skulle vara mer intresserad av teatern ifall det var mer 

aktivt.  

YIT building systems AB – Intervju med Catarina Grandin 

Företaget har 60 anställda varav 3% är kvinnor. Snittåldern på företaget är 35 och den genomsnittliga 

utbildningsgraden är gymnasial utbildning. YIT arrangerar årligen två tillställningar för personalen och 

fyra för företagskunder. Oftast inträffar dessa runt jultider och på sommarn. De spenderar runt 400 

kronor per anställd vid varje tillfälle. Vid dessa tillfällen är det viktigt för företaget att öka trivseln 

bland de anställda och att de ska känna en sorts uppskattning av vad de gör på företaget. Med 

kunderna vill man att de skall få en positiv känsla efter att de har gjort affärer med YIT. När Grandin 

tänker på teater i och med personaltillställningar får hon en negativ känsla. Gemenskapen går att 

förbättras på mycket bättre sätt än att gå på teater. Hon känner till Teater Västmanland och vet även 

vart teatern ligger. Däremot har hon aldrig tänkt tanken på att förlägga personaltillställningarna där. 
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Priset på föreställningar är inte det som är problemet, inte heller parkeringsplatser då företaget tar 

buss när de annars har sina tillställningar. Avståndet till teatern är heller inget problem. Hon gillar 

däremot tanken på paketerbjudanden med teater och restaurang. Företaget går oftast vid sina 

personaltillställningar på restaurang, har egna aktiviteter på kontoret, går på fisketurer och spelar 

brännboll. Hon tycker att teater är för passivt och känner inte till utbudet av föreställningar, men 

skulle det någon gång bli teater så skulle de antagligen åka till Stockholm där utbudet är större. 

Grandin har inte märkt av någon marknadsföring från Teater Västmanland men menar att det är det 

teatern skall satsa på ifall de vill locka fler företag.  

Teknikbyn – Intervju med Petra Ärlsjö 

Teknikbyn som helhet består av nästan 200 företag med 1571 anställda, varav ca: 30% är kvinnor. 

Snittåldern ligger på 40år och huvuddelen av de anställda har en högskoleutbildning. Det arrangeras 

en stor personaltillställning per år för hela teknikbyn. Dessutom ordnas det en gång i månaden en 

after work tillställning, som dock är självfinansierad av de medverkande. Den stora årliga 

tillställningen brukar för de anställda innebära underhållning i form av bowling, kräftskivor, bal och 

andra liknande tillställningar. Budgeten ligger på ungefär 300kr per anställd per tillställning. Själva 

poängen med tillställningarna är att skapa en ”VI” känsla för hela teknikbyn, det vill säga underlätta 

för de olika företagen att lära känna varandra och på så sätt stärka nätverket. Perta får en positiv 

känsla då hon hör ordet teater eftersom hon har lärt känna många aktörer inom teater branschen, då 

ett par av företagen inom teknikbyn är aktiva inom teaterbranschen. Perta menar att hon inte ser 

skillnad på alla teatrarna i Västerås, hon menar att hon har hört talas om Teater Västmanland men 

att hon inte känner till vart den ligger. Ärlsjö nämner att de har tänkt tanken att spendera en kväll på 

teatern med de anställda men har inte gjort det och då det var tal om det så var det inte Teater 

Västmanland de skulle besöka. Liksom tidigare respondenter tycker inte Ärlsjö att varken pris, 

parkering eller avstånd till teatern har varit av stor betydelse till varför ett besök har uteblivit. Ärlsjö 

såg inte ett paketerbjudande med restaurang och teater som ett attraktivt erbjudande eftersom det 

är för tidskrävande med en middag på ca: två timmar plus teater på ungefär tre timmar. Dessutom 

tycker hon teatern är för passiv, med det menas att kommunikationen, VI känslan försvinner i och 

med att de olika företagen och dess anställda inte har en möjlighet att kommunicera med varandra 

och därmed stärka den eftersträvade samhörighets känslan. Vad gäller reklam och information 

saknas den, hon trodde sig ha fått ett reklamblad eller något liknande, men då pratar vi om två år 

tillbaka. För övrigt ser de Västerås Teater som en teater som saknar profil, med det menade hon att 

man inte vet vad man får och vad som krävs vid varje föreställning. Är det mer formella 

föreställningar eller är det ok att ta med sig barnen osv. Dessutom tyckte Ärlsjö att Teaterns lokaler 

bjuder på spännande möjligheter men att de inte utnyttjas på bästa sätt. Ett exempel var den fina 

lobbyn och vägen till cafeterian med de härliga sofforna och tavlorna som speglar teaterns historia, 

tills man slutligen har kommit fram till cafeterian och där bara erbjuds delicatobollar möjligtvis någon 

form av kexchoklad eller liknande. Den mäktiga entrén och upplevelsen försvinner och upplevelsen 

som byggts upp till det bättre har i och med en försämrad faktor, försämrat upplevelsen som helhet. 
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TV4 AB – Intervju med Rebecka Segelström 

Kontoret i Västerås består av 10 anställda varav 5 är kvinnor. Snittåldern på företaget är 30 år och 

majoriteten av de anställda har högskoleutbildning. TV4 arrangerar tre personaltillställningar per år, 

på Västerås kontoret. Tillställningarna sker oftast innan och efter sommaren, samt under 

vinterperioden kring Jul. På varje anställd spenderas mellan 500-1000kr per tillställning. Själva syftet 

med tillställningarna enligt Segelström är att bygga relationer i gruppen samt att belöna de anställda. 

Segelström har som ung besökt teatern ofta och har därmed sedan tidig ålder byggt upp ett positivt 

tänkande om teatern. Hon både känner till Teater Västmanland och vet vart teatern ligger men har 

aldrig funderat på att ta de anställda på en föreställning. Segelström påstår att det varken handlar 

om priset på biljetterna, avståndet till teatern eller bristen på parkeringsplatser. Det som däremot 

har varit av betydelse är att hon anser att teatern tar för lång tid, saknar aktiviteter för att stärka 

relationerna mellan de anställda, att det känns stelt att bara sitta där i flertalet timmar, vilket inte 

känns som avslappning. Det TV4 tillsammans med Segelström brukar göra på sina 

personaltillställningar är att gå på restauranger. Segelström menar på att hon inte har haft tillgång till 

information, att ingen marknadsföring från teatern har varit synlig, vilket också medfört att hon inte 

kände till teaterns utbud av föreställningar.  För att locka dit Segelström och därmed TV4 i Västerås 

anser Segelström att teatern borde vara mer lättillgänglig och rolig, dvs. tunga dramer och tragedier 

är inget som lockar. Förutom det nämnda skulle kringarrangemang betyda en hel del, hon hade inga 

konkreta förslag, men tyckte att ett paketerbjudande med restaurang och teater lät mer lockande än 

enbart teater. 

Comital Skultuna AB – Intervju med Magnus Höglund 

Företaget har 70 anställda varav 10% är kvinnor. Snittåldern är 43 och den huvudsakliga 

utbildningsgraden är gymnasial. Comitala har personaltillställningar bara någon gång per år och den 

brukar äga rum antingen på sommaren eller vintern. På dessa spenderas ungefär 1500 kronor per 

anställd. Det viktigaste på företagets tillställningar är att personalen ska få en rolig och trevlig 

upplevelse men även att utbilda personalen inom ämnet teamwork. När Höglund hör ordet teater får 

han en positiv känsla då han har en god inställning gentemot teater. Han känner till Teater 

Västmanland och han vet även vart teater finns. Höglund har aldrig besökt teatern med personalen 

men har haft det i tankarna en gång men då slutade det med att de åkte på teater i Stockholm 

istället. Han berättar att personalen vart väldigt nöjda med vad de fick ut av det teaterbesöket. 

Höglund säger att det inte har med varken priset, parkering eller passiviteten på teatern att göra 

varför de inte besökt Teater Västmanland. Snarare har det att göra med att han vill ha ut något 

utöver det vanliga. Han vill ha ett helt koncept bakom tillställningen, ett sorts tema. Lite som en 

upplevelse istället för bara en föreställning. Annars brukar företaget gå på dans vid sina tillställningar 

och även ta en finlandsfärja då och då med konferenser under resans gång. Höglund känner inte till 

utbudet på teatern och har blivit nådd av teaterns reklam någon enstaka gång för länge sedan och 

tycker det är dåligt att man själv får söka info om utbudet i så pass hög grad som man får. Han tycker 

om tanken med ett paketerbjudande där både restaurang och teater ingår. 
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VafabMiljö – Intervju med Claes Rohlin 

Företaget har 80 anställda i Västerås, varav 20% är kvinnor. Snittåldern på företaget är 35år och 

huvuddelen av de anställda har gymnasial utbildningsbakgrund. Vafab arrangerar 

personaltillställningar åtta gånger per år, där de spenderar ungefär 500kr per anställd och 

tillställning. Syftet med tillställningarna är att öka trivseln och att samtidigt få en chans att lära känna 

varandra utanför jobbet. Rohlin hade i överlag en positiv syn på teatern och kände till vart Teater 

Västmanland låg.  Rohlin nämnde även att varje år minst en gång besöker teatern, men att de hittills 

inte besökt just Teater Västmanland. De har varit på Västerås Revyn och ett par andra teatrar i 

Stockholm. Men funderar i år på att besöka en teater i Västerås, dock har de inte bestämt sig vilken. 

Rohlin känner inte att han har märkt av Teater Västmanlands marknadsföring och är tveksam till att 

besöka teatern i år om inte han får tillräcklig information om utbudet osv. Rohlin nämnde att 

företaget tidigare varit på chokladprovningar, åkt skidor i sälen, varit på guidade turer på slottet samt 

bowlat. Ett paketerbjudande med teater och restaurang var inget främmande för Vafab, Rohlin sade i 

intervjun att de då de åker till Stockholm i samband med tillställningarna ofta kombinerar tilltugg 

med teater innan de sedan åker tillbaka till Västerås. Största anledningen till att de inte har besökt 

Teater Västmanland är att de vet så lite om utbudet och att Rohlin och Vafabs anställda tycker att det 

finns mer ”proffsiga” teatrar i Stockholm. Inte heller för Vafab spelade avståndet, priset eller 

parkering någon större roll i varför de inte arrangerade tillställningarna på Teater Västmanland. 

Avure Technologies AB – Intervju med Henrik Rosander 

Företaget har 75 anställda varav 30% är kvinnor. Snittåldern är 43 och den genomsnittliga 

utbildningsgraden är högskoleutbildning. Avure har personaltillställningar ungefär fyra gånger per år 

och de inträffar oftast vid jul och på sommaren. Det spenderas ca 1000 kronor per anställd vid dessa 

tillställningar och de går oftast ut på att svetsa samman gänget och bättra på gemenskapen. Han får 

en positiv känsla av ordet teater och säger att han gillar teater och ser det som en bra form av 

underhållning. Han känner både till Teater Västmanland och vet vart det ligger. Däremot har han 

aldrig tänkt tanken att besöka teatern med de anställda. Han säger att det inte har med pris, avstånd 

och parkering att göra utan snarare att det inte finns någon interaktion vid ett teaterbesök. Därför är 

han intresserad av ett eventuellt paketerbjudande där både teater och restaurang ingår. På Avures 

personaltillställningar brukar de nämligen gå på restaurang och ha fester med olika teman. Han har 

sett teaterns annonser i VLT men inte fått någon reklam till jobbet och han känner inte till utbudet på 

teatern. Han skulle önska att teatern satsade på att väcka idén hos företagare att alternativet teater 

finns när man arrangerar personaltillställningar.  

Länsförsäkringar Bergslagen AB – Intervju med Ann-Christin Palmer 

Företaget består av 120 personer varav ca hälften är kvinnor. Snittåldern är 44 och den 

genomsnittliga utbildningsgraden är gymnasial. Företaget arrangerar personaltillställningar ungefär 

två gånger per år, och dessa brukar inträffa i månaderna januari och november. I genomsnitt 

spenderas ca 650 kronor per person vid tillställningarna och målet med dessa är att bättra på 

gemenskapen och få ihop gänget helt enkelt. Samtidigt är det även viktigt att få ut ett budskap från 

företagets sida till de anställda. Palmer får en positiv känsla av ordet teater och menar på att det är 
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en kul konstform. Hon känner till Teater Västmanland och vet vart teatern befinner sig. Däremot har 

hon aldrig tänkt tanken att besöka teatern med de anställda på företaget. Anledningen till detta är 

inte att det är för dyrt, att det är för långt avstånd eller att parkeringsplatsen inte är tillräcklig. 

Snarare är det så att hon inte tänker på teatern som en ”gruppgrej” utan mer ett ställe att gå på med 

någon man känner privat. Palmer brukar nämligen själv gå på teatern på sin fritid och då oftast 

soppteater, lite då och då. Hon känner att utbudet på teatern inte passar för företagsgrupper, hon 

vill ha mer lättsamma och roande föreställningar och mindre tunga dramer. Hon har inte blivit utsatt 

för teaterns reklam mer än det hon ser på skyltarna utanför eftersom hon nästan bor granne med 

teatern. På företaget har man går man oftast på bowling eller restaurang på personaltillställningarna. 

Hon nämner att aktiviteten egentligen inte är så viktig men budskapet desto viktigare och hon skulle 

vara intresserad av ett paketerbjudande med teater och restaurang.  

Vestmanland Läns Tidning – Intervju med Ulf Andersson 

Företaget har 180 anställda varav 65% är kvinnor. Snittåldern är 47 och den genomsnittliga 

utbildningsgraden är gymnasial. Företaget arrangerar årligen en stor personaltillställning och de olika 

avdelningarna har också var sin tillställning en gång per år. Vanligtvis sker dessa antingen vid jul eller 

precis innan sommarn börjar. Det spenderas varje gång ungefär 650 kronor på varje anställd och det 

viktigaste i och med företagets tillställningar är att gemenskapen förbättras och att skapa glädje på 

företaget. Andersson är positivt inställd till ordet teater eftersom han är väldigt teaterintresserad. 

Han vet vart Teater Västmanland befinner sig och han har någon gång tänkt tanken att besöka 

teatern med personalen. Än så länge har det dock inte blivit av. Pris, parkering och avstånd är inte 

faktorer som påverkar i det här fallet. Ett paketerbjudande med både teater och restaurang tycker 

han låter intressant. På företagets aktiviteter brukar de aktivera personalen genom att ha bland 

annat stadsorientering, picknick, femkamp eller gå restaurang. Han anser därför att teater är lite för 

passivt för personaltillställningar och att det inte gynnar gemenskapen tillräckligt mycket samt att 

många pjäser är för långa. Andersson har bara märkt av teaterns marknadsföring i annonser men inte 

fått något utskick riktat mot företaget. Han känner till utbudet genom hans syster som är 

teaterombud. Ett besök på teatern med personalen skulle vara intressant ifall det gick att organisera 

ett paketerbjudande med lite vin och mingel i pauserna och restaurangbesök efter föreställningen.  

Luvata Sweden AB – Intervju med Per Björklund 

På företaget jobbar 30 personer, varav hälften är kvinnor. Snittåldern ligger på 48år och 

genomsnittlig utbildningsgrad på företaget är gymnasieutbildning. Personaltillställningar arrangeras 

fyra gånger per år, där det spenderas ungefär 500kr per anställd och tillställning. Själva syftet bakom 

tillställningarna är enligt Björklund att stärka sammanhållningen inom företaget. Björklund ser teater 

som något positivt som ofta lämnar ett bra intryck. Björklund kände dock inte till Teater Västmanland 

och har heller inte tänkt tanken på teater som ett möjligt alternativ till deras tillställningar. Vanligtvis 

går företaget på restauranger då det är tal om personaltillställningar, vilket också gjorde 

paketerbjudandet med teater och restaurang mer attraktivt än enbart ett teaterbesök. Björklund 

tycker att teatern är för passiv för personaltillställningarna, för att han ska kunna ta sina anställda till 

teatern vill han se klar och tydlig marknadsföring som förutom teater ska bjuda på en bra 
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uppsättning av kringarrangemang. Ett även bättre sätt att loka Björklund och Luvata Sweden AB till 

Teater Västmanland skulle vara att sälja presentkort. Det vill säga att istället för att fokusera på deras 

personaltillställningar, försöka ersätta deras nuvarande presentkort som ofta ges bort i form av 

biobiljetter. Men i det fallet skulle det även vara viktigt med ett bra utbud av föreställningar, för trots 

allt så ges presentkorten ut som belöning till de anställda, Björklund vill inte belöna de anställda med 

något som inte uppskattas.  

Transportproffsen I Mellansverige -  Intervju med Veronica Söderström 

Transportproffsen är en stor koncern som fungerar lite annorlunda än resterande företag som 

fungerat som respondenter i denna undersökning. Många av deras anställda är fristående Taxi 

chaufförer som då inte erbjuds att följa med på personaltillställningarna, därför fokuserade denna 

intervju till att undersöka de som jobbade på kontoret. På kontoret fanns det 22 anställda, varav 

huvuddelen är kvinnor. Snittåldern låg på 35år och den genomsnittliga utbildningsgraden var 

gymnasial. Personaltillställningarna på kontoret arrangeras två gånger per år, vid Jul och innan 

sommaren då det spenderas ungefär 500kr per anställd och tillställning. Syftet med tillställningarna 

är att skapa gemenskap på företaget och på samma gång göra det till en upplevelse som de anställda 

uppskattar. Söderström såg teatern som något positivt som inte görs varje dag, teater är något 

levande, spännande och annorlunda tyckte hon.  Söderström hade inte tidigare hört talas om Teater 

Västmanland och har inte heller tänkt tanken på att besöka Teater Västmanland med sina anställda. 

Vanligtvis brukar hon ta de anställda på bowling, jul koncerter och andra föreställningar. Ofta åker de 

in till Stockholm då de ska på koncerter. Det är viktigt att utbudet har viss kvalité, att 

föreställningarna uppskattas av de anställda. Ett mer attraktivt val än enbart teaterbesök tyckte 

Söderström var ett paketerbjudande med restaurang och teater. Men även där så skulle 

restaurangen på teatern inte erbjuda ”korv med mos”, utan snarare en fin middag med möjlighet att 

ta ett glas vin, återigen något som uppskattas av de anställda. Presentkort i form av teater istället för 

bio lät intressant, men Söderström menar på att de först skulle vara tvungna göra en undersökning 

på företaget för att se om teatern uppskattas mer än ett biobesök. 

Västerås Lokaltrafik – Intervju med Agneta Ström 

Företaget har 330 anställda varav 19% är kvinnor. Snittåldern är ganska hög och ligger på 49år, 

medan utbildningsgraden är låg och kräver endast trafikskola. Personaltillställningarna arrangeras en 

gång per år och då oftast vid Jul. Syftet med tillställningarna är att öka sammanhållningen på 

företaget men även att få de anställda att känna sig uppskattade. Tidigare har de arrangerat 

underhållningar på kongress center där det bjöds på mat och dryck samt olika former av 

underhållning, bland annat i form av att en orkester anställdes.  Ström anser själv att teater är 

avkopplande och har varit med familjen och tittat på Djungelboken, som just nu är en väldigt 

attraktiv föreställning på Teater Västmanland. Däremot berättar Ström att hon inte tänkt tanken på 

teater som ett alternativ till Västmanland Länstrafiks personaltillställningar. Hon menar att det finns 

ett par problem med teater när det kommer till personaltillställningar, för det första är antalet 

anställda på företaget så pass många, vilket därmed gör det svårt att tillfredställa allas önskemål på 

underhållning. Med det utbud som Teater Västmanland har så hittar hon inte en tillfredställande pjäs 
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för majoriteten av de anställda. Dessutom är många av de anställda invandrare som har svårt med 

det svenska språket, vilket medför att svensktalande teater inte är ett attraktivt alternativ för denna 

grupp. Förutom dessa problem sker ingen interaktion mellan de anställda, teater är på så vis för 

passiv. Vad det gäller val av föreställningar så skall det handla om komedier, Ström menar att 

personalen ska ha kul, hon vill inte bjuda personalen på en sorglig föreställning. Ett paketerbjudande 

med restaurang och teater tyckte Ström lät mer attraktivt och lockande mer än bara ett teaterbesök. 

Men det är ingen avgörande faktor, fortfarande så måste utbudet och dess kvalité ligga på en högre 

nivå för att tankarna ska vandra iväg mot Teater Västmanland som ett attraktivt alternativ. Däremot 

skulle presentkort i form av ett teaterbesök kunna vara ett bättre sätt att komma åt företagen på 

enligt Ström. Hon menar att de själva, på Västmanland Länstrafik, med större sannolikhet hade köpt 

presentkort i form av teaterbesök för att belöna de anställda vi högtider än att de arrangerade ett 

teaterbesök för hela företaget i och med personaltillställningarna. Pris, avstånd eller brist på 

parkeringsplatser var inget hinder som togs på större allvar. Vad gäller Teater Västmanland 

marknadsföring utåt, har Ström inte känt av någon marknadsföring direkt till företaget, men påpekar 

att hon någon gång har sett reklam i tidningar. 

Mälarenergi – Intervju med Jan-Olof Svensson 

Företaget har 570 anställda varav 146 är kvinnor. Snittåldern är 47 och den genomsnittliga 

utbildningsgraden på företaget är gymnasial. Mälarenergi har personaltillställningar bara en gång per 

år, och den brukar ske i december vid jul. Företaget spenderar då ca 700 kronor på varje anställd vid 

detta tillfälle och det som är viktigt är att samla alla medarbetare för att kunna ge aktuell information 

om företaget samt umgås över koncernen. Svensson får en positiv känsla av ordet teater för att han 

anser det vara en trevlig och annorlunda upplevelse jämfört med andra underhållningsformer. Han 

känner till Teater Västmanland och vet också vart teatern befinner sig. Han har tänkt tanken på att 

besöka den med personalen men än så länge har det inte blivit av. Parkering, pris och avstånd är inte 

orsakerna till detta. Svensson säger sig vara intresserad av ett paketerbjudande gällande teater och 

restaurang. Företaget brukar annars använda sig av diverse team-building aktiviteter såsom se på 

olika föredrag, gå på bowling, och ridning. Han anser att teaterbesök är för passivt för att passa in på 

det företaget är ute efter. Svensson kan inte minnas att han sett någon reklam för Teater 

Västmanland den senaste tiden, och därför känner han heller inte till utbudet teatern har. Ifall det 

blir något teaterbesök i framtiden vill Svensson inte ha några tunga dramer utan mer något roande 

som handlar om aktuella ämnen och som kan bidraga till diskussion efter besöket. Han är även 

positiv angående presentkort. 

Mälarhamnar  AB– Intervju med Carina Rosbäck 

Företaget har 102 medarbetare varav 11 är kvinnor. Snittåldern ligger på 51 och den genomsnittliga 

utbildningsgraden är lägre än gymnasial. Mälarhammar spenderar runt 700-800 kronor på 

personaltillställningar då de har en stor tillställning en gång per år, och denna sker alltid vid jul. Då är 

det viktigt att bättra på gemenskapen inom företaget och att de anställda känner uppskattning för 

att de är där. Företaget har även ett system kallat ”femhundringen” där alla på företaget har en 

femhundring var att spendera på valfritt nöje med valda delar av personalen. Så utöver den stora 
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tillställningen sker dessa mindre tillställningar då och då. Rosbäck får en positiv känsla av ordet teater 

eftersom hon tycker det är trevligt, och roligt att se människor lägga ner sin själ så mycket som man 

gör i teaterföreställningar. Hon känner till Teater Västmanland och vet även vart det ligger. Hon har 

däremot aldrig tänkt tanken på att besöka teatern med de anställda på Mälarhammar. Det har inte 

med pris, avstånd eller parkering att göra. Hon skulle vara intresserad av paketerbjudandet teater 

plus restaurang ifall restaurangen kan ta emot 102 personer. På de större festerna brukar personalen 

bland annat åka till Örebro och besöka ”Hjalmars” och arrangera fester i egna lokaler. 

”Femhundringen” brukar spenderas på go-cart, fiskeresor, fotbollsmatcher med mera. Rosbäck 

upplever inte passiviteten på teatern som något problem, men föreställningen måste tilltala 

arbetslivet på något sätt. Hon har fått post angående Teater Västmanland till kontoret någon gång, 

annars har hon endast sett teaterns marknadsföring i form av annonser i VLT. Hon känner ej till 

utbudet. Eftersom Mälarhammar inte spenderar mycket pengar på personaltillställningar måste det 

finnas en mening med föreställningen på teatern för att det skall ge något. Hon säger sig vara 

intresserad av presentkortalternativet. Hon vill inte ha några djupa dramatiska föreställningar utan 

mer något man ska kunna skratta till.  

Bombardier – Intervju med Helle Zetterberg 

Företaget har 1100-1200 anställda varav 30% är kvinnor. Snittåldern är 40 och den utbildningsgraden 

varierar från lägre än gymnasial till doktorer. Det arrangeras en stor personalfest per år på sommaren 

och avdelningarna arrangerar var sin julfest. Totalt spenderas ungefär 500 kronor per anställd per år. 

För Bombardier är det viktigt att hålla de anställda på gott humör, skapa gemenskap och att 

personalen känner belöning för sitt arbete. Zetterberg får en positiv känsla av ordet teater eftersom 

hon tycker att byggnaden är så fin och atmosfären i teatern är speciell. Hon känner i och med detta 

till Teater Västmanland och vart det ligger. Hon har först nu efter att vi tog kontakt med Bombardier 

tänkt på möjligheten att gå på teater med personalen. Pris, avstånd och parkering har inte vart 

orsakerna till att de inte tänkt på detta. Hon skulle vara intresserad av paketerbjudandet med teater 

och restaurang bara ifall hela personalen fick plats. Annars brukar företaget ha informationsmöten, 

julfest, de har åkt tåg till herrgårdar runt om i landet och är allmänt öppna för att pröva nya saker vid 

personaltillställningarna. Passiviteten på teatern är inte något som stör allt för mycket bara det är en 

del av en större sak, man ska få ut något mer av det hela än att bara se på teater och gå hem. Hon 

har läst lite om föreställningen ”Djungelboken”, men annars är det extremt lite information hon blivit 

exponerad för. Hon ser affischer på stan ibland, men är mest intresserad av barnrepertoaren då hon 

är trebarnsmamma. Zetterberg tycker det låter intressant att hyra teaterlokalerna vid vissa tillfällen 

då företaget är i stort behov av lokaler när tillställningarna ska planeras. Teatern passar då perfekt i 

och med den säregna atmosfären. Hon önskar ifall några representanter för teatern kunde komma 

till Bombardier och hålla ett informationsmöte om det hela då hon var mycket intresserad av att hyra 

lokalerna. Presentkortalternativet lät också positivt i hennes öron, och när det gäller föreställningar 

för personalen vill hon inte ha några dramer utan mer någonting som kan hålla de anställda på gott 

humör, som mycket humor och musik. 
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Bilaga 4. Motiveringar till intervjufrågorna 
 

Antal anställda, könsfördelning, ålder, utbildningsgrad.   

De inledande frågorna ställdes för att ta reda på företagens demografiska situation. Detta gjordes för 

att jämföra med tidigare undersökningar som visar på att just dessa faktorer kan definiera en 

frekvent teaterkonsument. 

 Hur ofta arrangeras personaltillställningar per år?  

 Hur mycket spenderas per anställd per tillställning? 

Dessa frågor ställdes med avsikt att ta reda på företagens ekonomiska förhållanden, dvs. hur 

mycket de årligen spenderar på sina personaltillställningar. Syftet med dessa två frågor var 

att åt Teater Västmanland ge en inblick i hur mycket pengar det finns att tjäna på att locka 

företag.  

 

 Vad är viktigt att uppnå med tillställningarna? 

Syftet med denna fråga var att ta reda på varför företagen arrangerar personaltillställningar 

och vilket budskap de vill förmedla inom företaget. Detta hjälper Teater Västmanland att 

förstå vad syftet med personaltillställningarna är för att Teater Västmanland sedan ska 

kunna anpassa sitt utbud utefter företagens önskemål. 

 

 När ni hör ordet teater, får ni en positiv eller negativ känsla? 

Denna fråga ställdes för att ta reda på företagarnas uppfattningar och attityder om teater i 

allmänhet.  

 

 Känner ni till Teater Västmanland? 

� Vet ni vart Teatern ligger? 

Dessa frågor ställdes för att ta reda på hur välkänt Teater Västmanland är och om 

företagarna ligger. 

 

 Har ni funderat på att besöka någon teater i och med era personaltillställningar? 

� Om ja, har ni besökt en teater? 

• Hur var upplevelsen enligt era anställda? 

• Besökte ni teatern flera gånger än en gång? 

Tanken med dessa frågor var först och främst att ta reda på om företagen har varit på teater, 

detta för att se om företagen överhuvudtaget ser teater som en potentiell 

personaltillställningsform. För det andra ville vi utreda ifall upplevelsen uppskattades av de 

företag som hade besökt teatern.  

 Vad brukar ni vanligtvis göra på era personaltillställningar? 

Tanken med denna fråga var att ta reda på vilka konkurrenter Teater Västmanland kan 

komma att ha, samt att ta reda på vilka trender som finns inom personaltillställningar. 
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 Vilka är orsakerna till att ni inte arrangerar personaltillställningarna på Teater 

Västmanland? 

• För dyrt? 

Syftet var att ta reda på om priset hade en stor inverkan till varför företagen inte 

besöker teatern. 

• Ingen Parkering? 

Med denna fråga ville vi ta reda på om det var viktigt för företagen att parkering 

finns tillgänglig. 

• Långt avstånd till teater? 

Här ville vi ta reda om avståndet var anledningen till ett uteblivet besök. 

• Bristande kringarrangemang? (mat/dryck+teater) 

Denna fråga fungerade som en följdfråga till frågan ”Vad är viktigt att uppnå med 

tillställningarna?”. Utefter svaren som erhållits av denna fråga visade det sig att 

Teater Västmanland för att bygga på syftet med personaltillställningarna borde 

tänka över möjligheterna med kringarrangemang. 

• Är föreställningarna för långa? 

Som vi nämnt tidigare är det ett allt mer stressat samhälle vi lever i, och därför ville vi 

se om tidsaspekten hade en stor påverkan vid val av personaltillställningsaktivitet. 

• Dålig uppfattning om teatern? (formellt och passivt) 

Med denna fråga ville vi djupare undersöka företagens uppfattningar och attityder 

gentemot teaterns som underhållningsform. 

• Ingen information/reklam? 

Här ville vi få reda på om den reklam Teater Västmanland använder sig av för 

tillfället räcker eller om den måste anpassas på ett bättre sätt för att nå ut till 

företagen.  

• Litet utbud av föreställningar? 

Syftet med frågan var att ta reda på om Teater Västmanlands utbud var tillräckligt 

varierat för att även företagare skall finna något intressant i det.  

• Kvalitén på föreställningarna? 

Med denna fråga ville vi undersöka företagarnas syn på teaterföreställningarnas 

kvalitet och hur stor inverkan det kan ha vid val av personaltillställningsaktivitet. 

• Bristande språkkunskaper? (svenska) 

Med denna fråga ville vi se om det kan finnas språkbarriärer som förhindrar 

företagen från att besöka teatern. 

• Övriga orsaker… 

Här fick företagarna ange ytterligare orsaker, utöver de som nämnts, till varför de 

inte besökt teatern. 


