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ABSTRACT IN ENGLISH

During my practice placement at Pusterviksteatern I have worked withmarketing as a theme.
The background to my choice of report is found in myoriginal idea of framing a concept for marketing cultural activities. A
concept which is partly based on a manageable and practicable method ofmarket research. The main point of this concept is
that good qualitymarketing requires a current picture of how you are perceived by yourpresumptive audience, as well as a

relevant picture of your cultural activities. My paper consists of the report that was the result of the market research I carried
out for Pusterviksteatern.

Kapitel 1.

1. Bakgrund, målsättning och syfte

1.1 Bakgrund
Under min praktikperiod på Pusterviksteatern har jag arbetat med marknadsföring som tema.
Bakgrunden till mitt val av rapportering återfinns i min ursprungliga idé om att utforma ett koncept för
marknadsföring av kulturverksamhet. Ett koncept som delvis bygger på en lätthanterlig och
genomförbar marknadsundersökningsmetod. Det centrala i konceptet är att för en god marknadsföring
krävs en aktuell bild av hur man uppfattas av sin presumtiva publik och en relevant bild av den egna
verksamheten.1 Min redovisning består av den rapport som marknadsundersökningen jag gjort för
Pusterviksteatern resulterade i. Jag har använt mig av ”Marknadsundersökning- en handbok” för
utformningen av arbetsmetod och genomförande.

1.2 Målsättning
Målsättningen med marknadsundersökningen är att åskådliggöra hur Pusterviksteaterns verksamhet
uppfattas av allmänheten, samt hur denna uppfattning skiljer sig ifrån hur man inom verksamheten tror
att man uppfattas av allmänheten.

1.3 Syfte
Tanken är att rapporten skall fungera som ett diskussionsunderlag och bidra till att utveckla
utformningen av verksamhetens marknadsföring.

2. Marknadsföringsproblem, metodval och urval av målpopulation

2.1. Marknadsföringsproblem
Bortsett ifrån att marknadsföring är till för att informera den presumtiva publiken om verksamhetens
innehåll så ger dess utformning också en mängd andra signaler. Sättet att nå publiken, det vill säga
valet av kanaler, samt utformning av språk och layout talar om för publiken vad verksamheten står för.
Men för att välja rätt uttryckssätt måste man som marknadsförare förstå den man tilltalar.2

Den fråga som undersökningen i första hand förväntas svara på är hur väl Pusterviksteatern känner sin
presumtiva publik.

2.2.1 Extern undersökning
Jag har valt att göra en marknadsundersökning med hjälp av ”påstana”3 intervjuer. Mixen av frågor är
av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Min målsättning är att göra en tvärsnittsanalys kombinerad
med inslag av fallstudie. Tvärsnittsanalysen ämnar belysa Göteborg, eller ”göteborgarens” bild av
Pusterviksteatern. Fallstudien innebär att jag redogör för ett antal fall som mer personligt speglar
vanligt återkommande uppfattningar.

                                                
1 Krukmakaren i Delfi. s 17
2 Marknadsföring för kulturarbetare. s 73
3 ”Påstana” är en term som använd inom markandsföring och betyder gjorda på stan
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2.2.2 Intern undersökning
Dessutom gör jag personliga så kallade djupintervjuer med personalen på Pusterviksteatern. Denna
serie av intervjuer ämnar åskådliggöra hur personalen tror att allmänheten har svarat på den externa
undersökningen.

 2.3.1 Urval av målpopulation, extern undersökning
För att få en rättvis bild har jag gjort ett urval av undersökningsenheter. Det sammanlagda antalet
intervjuade uppgår till 100 personer. Dessa är jämt fördelade över fem stadsdelar vilka jag har valt ut
efter en teoretisk referensram. Referensramen består av två axlar. Dels en axel som är utformad för att
beskriva hur det geografiska avståndet påverkar medvetenheten om Pusterviksteatern. Jag har valt att
låta Olskroken och Majorna utgöra denna axel, därför att de är socialt likartade men befinner sig på
olika avstånd ifrån teatern. Den andra axeln är av sociologisk karaktär och kan förväntas svara på hur
medvetenheten om Pusterviksteatern är sociologiskt förankrad. Jag har låtit Bergsjön och Långedrag
utgöra denna axel. Tillägas bör att målsättningen Dessutom har jag låtit en femte och sista grupp
gestalta hur Pusterviksteatern uppfattas i Göteborgs centrum. (Utformningen av dessa axlar är gjorda
utifrån personliga antaganden och utan sociologisk förstudie).

2.3.2 Urval av målpopulation, intern undersökning
Den interna undersökningen består av intervjuer med delar av personalen. Jag har valt att avgränsa
mig till marknadsföringsavdelningen och administrationen för att det är deras uppfattningar som har
störst relevans för undersökningens frågeställning och syfte.Antalet intervjuade uppgår till fem
personer.

3. Begränsningar samt frågeformulärets utformning och användande

3.1 Begränsningar
Att välja metod innebär att begränsa. Att låta 100 personer svara på samma fråga bör ge en
ganska bra representation. Däremot bär mitt metodval med sig andra brister. Det är intressant med ett
sociologiskt och geografiskt urval, men tillförlitligheten i analysen reduceras naturligtvis i takt med
antalet intervjuade enheter. Till exempel kan inte 20 personer sägas representera Olskroken i lika hög
utsträckning som 100 göteborgare kan sägas representera Göteborg.

Mitt urval av stadsdelar bygger på en förförståelse av sociologisk karaktär som endast kan betraktas
som ett antagande. Samtidigt har det varit nödvändigt att söka upp information utanför stadskärnan för
att få en någorlunda balanserad bild. Många människor som aldrig ens besöker Göteborgs centrum nås
av den mediala spridningen av information, och deras uppfattning bör också representeras i
undersökningen.

De ”påstana” intervjuerna har skett på dagtid mellan 13.00-14.30. Detta innebär att mitt urval av
intervjupersoner fått en karaktär som är annorlunda än om jag hade gjort intervjuerna på en annan tid
av dygnet. Urvalet av intervjupersoner är också beroende av andra former av tillgänglighet. I korthet
kan man säga att de intervjuade är ett urval av dem som kan och vill ställa upp. I denna grupp av
människor är representationen av teaterbesökare större än i den grupp som inte är tillgängliga. Detta
speglas i den kvantitativa analysens procentsatser som kan tyckas höga.
Den analytiska kraften ligger dock först och främst i hur siffrorna är relaterare till varandra,
stadsdelarna emellan.

3.2 Frågeformulärets utformning och användande ( se bilaga 1.)
Inom verksamhetens väggar hyses, förutom teatern, även konsert och klubbverksamhet. I Entrén drivs
dessutom cafe och lunchrestaurang. Min rapport har som målsättning att i första hand behandla
teatern, men en första ”påstan”-test av frågeformuläret visade att det skulle bli svårt att hålla isär
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begreppen om det inte var möjligt att göra en distinktion mellan besökare till respektive verksamhet.
Därför finns alla tre verksamheterna representerade i fråga 3.
Jag har valt att utforma formuläret med kärnfrågan sist. Detta betyder att frågorna är relaterade
inbördes så att formuläret utifrån den första frågan ”zoomar” in sig mot ökad betydelse. Den sista
frågan är av kvalitativ karaktär och utvärderas under ”resultat” i relation till de övriga frågorna.
Resultatet av de kvantitativa frågorna återfinns i bilaga 2.

3.2.1 Externt användande av frågeformuläret
Fråga 1. Den första frågan är tänkt att ha en intresseväckande effekt. Jag visar upp och frågar
intervjupersonen om den känner igen Pusterviks logotyp. Först utan text, och sedan med.

Fråga 2. Den andra frågan är ställd för att undersöka medvetenheten om var Pusterviksteatern ligger.

Fråga 3. Den tredje frågan undersöker hur besöksfrekvensen är fördelad mellan de olika delarna av
Pusterviks hela verksamhet, samt hur besöksfrekvensen ser ut för verksamheten som helhet.

Fråga 4. Den fjärde frågan är tänkt att svara på vilken bild målpopulationen har av
Pusterviksteaternsverksamhet som helhet.

3.2.2 Internt användande av frågeformuläret
I den interna undersökningen låter jag personalen svara på, dels hur den tror att urvalspopulationen
som helhet, samt de olika stadsdelarna har responderat på frågeformuläret.

Fråga 1. Den första frågan är ett grepp för att öppna intervjun med något som väcker intervjupersonens
intresse och väntas inte ge något svar som kan vara intressant för den interna undersökningen.

Fråga 2. Jag låter personalen rangordna stadsdelarna utifrån medvetenheten om Pusterviksteaterns
geografiska läge. Högst antal riktiga svar på första plats osv.

Fråga 3. Jag låter personalen rangordna stadsdelarna utifrån besöksfrekvens. Högst besökarantal på
första plats osv.

Fråga 4. Fjärde frågan är av kvalitativ karaktär. Jag låter personalen svara på hur de tror att
allmänheten har responderat på frågan.

Intervjuerna med personalen har formen av diskussioner och jag kommer att redovisa resultatet ifrån
den externa undersökningen successivt under intervjun, i samband med att varje intervjuperson svarat
på respektive fråga. Detta för att få direkta reflektioner över resultatet av den externa undersökningen.
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Kapitel 2.

4. Resultat extern undersökning (Resultaten presenteras som tabeller i bilaga 2)

4.1.1 Resultat Olskroken
I Olskroken är medvetenheten om Pusterviksteaterns geografiska läge hög i relation til1
besöksfrekvensen. De som överhuvudtaget hade en bild av verksamheten gav grunda svar och
hänvisade till ideologisk förankring, såsom ”alternativ” och ”vänster”. De flesta som hade besökt
verksamheten hade varit på teatern. En respondent sade sig ha fått sin bild ifrån ”media”, och att
Pusterviksteatern brister i marknadsföring.

4.1.2 Resultat Majorna
Hög medvetenhet om teaterns geografiska läge och hög besökarfrekvens. En allmänt positiv bild med
flera djuplodade och nyanserade beskrivningar. En frekvent besökare svarade så här på fråga fyra:
”Pusterviksteatern står alltid för någonting nytt. Den är en spännande gästspelsscen som engagerar och
rör om. Dessutom är det bra konserter på klubben”. En annan tyckte som helhet positivt, men:
”Pusterviksteatern dras med en vänsterstämpel och marknadsföringen är för regional. Det är synd för
det är egentligen en bred teater som är öppen för alla”.
Det största antalet besökare ifrån Majorna hade varit på klubbverksamheten.

4.1.3 Resultat Bergsjön
Mycket låg medvetenhet både när det gäller det geografiska läget och verksamhetens innehåll. De som
hade en uppfattning gav beskrivningar som ”alternativ”, ”folklig” och ”trevlig”. De få som hade
besökt Pusterviksteatern var jämnt fördelade mellan klubb och teater.

4.1.4 Resultat Långedrag
Hög medvetenhet om teaterns geografiska läge och många åsikter om verksamheten. Detta speglas
dock inte i besöksfrekvensen som är låg. Allmänhetens bild är spretig. Beskrivningar som
”samhällskritisk”, ”avantgardistisk”, ”udda, ”vänster” och ”ungdomlig”, var vanliga. Dock är inte
bilden lika positiv som i t ex Majorna. En intervjuperson uttryckte sig så här: ”Pusterviksteatern är
inget ställe jag skulle gå till. Det är inte en teater att ta på allvar”. En annan tyckte att informationen
om Pusterviks verksamhet mest sker ryktesvägen och att detta inte räcker. Majoriteten av dem som
besökt Pustervik hade varit på teatern.

4.1.5 Resultat Centrum
Medvetenheten om Pusterviksteaterns geografiska läge är låg i jämförelse med det relativt höga
besökarantalet. Verksamheten beskrivs av urvalsgruppen som ”alternativ”, ”udda”, ”fri” och
”bohemisk”. Teatern är mer välbesökt än övrig verksamhet, med klubbverksamheten hack i häl. En
respondet ansåg att baren syns mer i marknadsföringen.

4.1.6 Resultat utifrån de geografiska och sociologiska axlarna
Det är möjligt att reflektera över hur frågorna bemötts utifrån de två axlar som finns beskrivna under
”Urval”. Om man ser till den axel som utgörs av Majorna och Olskroken, kan man konstatera att
urvalsgruppen i Olskroken har liten kunskap om teatern, men vet var den ligger. I Majorna är
kunskapen generellt hög och lika så besöksfrekvensen. Kortfattat kan man säga att Majornas
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uppfattning genomsyras av identifikation och sympati med Pusterviksteatern. Något som inte kan
spåras i resultatet ifrån Olskroken. Den andra axeln, som utgörs av urvalsgrupperna Bergsjön och
Långedrag gav ett helt annat resultat. Antalet besökare skiljer sig knappt, men medvetenheten om
teatern är väldigt olika. I Bergsjön fick jag nästan inget gehör förutom ett litet antal vaga omdömen. I
Långedrag däremot hade många intervjupersoner en tydlig personlig uppfattning. Man tycker sig veta
vad teatern står för men går inte dit.

4.1.7 Resultat extern undersökning
Undersökningsresultatet i de olika stadsdelarna varierar på alla punkter. Dock tonar en ganska
sammanhängande bild av allmänhetens uppfattning av Pusterviksteatern fram.

Bortsett ifrån Bergsjön, som i undersökningen faller utanför de tendenser som övriga stadsdelar visar,
så har ”göteborgaren” en god uppfattning om Pusterviksteaterns geografiska belägenhet.

Procentsatsen av besökare är jämnt fördelad mellan klubbverksamheten och teatern. Det råder dock ett
par procents övervikt på klubbverksamhetens sida. Kaféverksamhetens procentsats är mycket låg, men
detta beror troligtvis på att de gäster som attraheras består av lunchgäster som arbetar inom
verksamhetens absoluta närhet.

Skillnaden i medvetenheten och sätt att uttrycka sig varierar stadsdelarna i mellan. Omdömena om
teaterns verksamhet skiftar också kraftigt. Majorna och Långdrag lämnar de tydligaste omdömena.
Majornas omdöme färgas av värme och familjaritet medan Långedrag har en mer distanserad hållning.
Olskroken och Bergsjön är betydligt vagare i sina bedömningar och det speglas i besöksantalen.

En stor del av de intervjuade har en bild av en teater med ett varierat utbud.
Till bilden av teatern hör också uppfattningen om en modern prägel hos en verksamhet som vågar
prova nya grepp och vara kontroversiell.
Bilden av en verksamhet som drar en ung publik är också tydlig.
Undersökningen visar även att många förknippar teatern med vänsterengagemang, politik och
samhällskritik.

Ett flertal personer har efterlyst mer och bättre information. Tendensen kan i huvudsak avläsas utanför
de centrala delarna. Om detta skall ses i relation till hur de tycker att annan liknande verksamhet ger
sig till känna kan rapporten inte svara på.

I efterhand kan jag konstatera att ett ännu tydligare resultat hade kunnat uppnås om jag hade haft vissa
förkunskaper. Pusterviksteaterns verksamhet är ju bestående av flera ganska olika delar med olika
publik. Det råder mellan dessa delar en viss förvirring för publiken, och frågeformuläret hade kunnat
vara utformat så att de olika verksamhetsdelarna fått separata omdömen. Som det blev associerar
många (speciellt en stor del av den yngre delen av publiken), Pusterviksteatern endast med
klubbverksamheten. De ger också omdömen därefter, vilket gör resultatet lite svårare att analysera.
Dessutom antyder detta att verksamhetens profil utåt hade kunnat vara tydligare.

5. Resultat intern undersökning (Resultaten ifrån frågorna 2 och 3 finns representerade i
bilaga 2 under internintervjuer)

5.1 Resultat av intervjuer i punktform
Personalen har fått resonera fritt om hur de tror att allmänheten har responderat på
fråga fyra i formuläret. (Vilken bild har du av Pusterviksteatern?). Följande punkter presenterar hur
personalen tror att den allmänna bilden av teatern ser ut. Jag presenterar resultatet i slumpmässig
ordning utan hänvisning till intervjuperson.
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• Allmänheten tycker att Pusterviksteatern är ett trevligt och spännande ställe som drivs av en
fri teatergrupp med egna produktioner. (Oklar bild om ägandeskap och produktion).

• Allmänhetens bild av teatern är under förändring. En förskjutning har skett ifrån ”rött,
flummigt, mysigt, men internt och stängt”, till ”öppen, bred, och kult”. Ökad
kommersialisering.

• Pusterviksteatern är en fri teatergrupp utan kommunal inblandning.

• Pusterviksteatern är en politisk (röd) scen där det händer mycket.

• Uppfattningen är olika beroende av klass. De konservativa associerar Pustervik med
vänsteretablissemang och är inte intresserade.

• På Pusterviksteatern är spännande nya saker alltid på gång.

• Pusterviksteaterns publik är ung.

• Allmänheten associerar inte teatern med politik, ideologi och samhällsengagemang.

• Pusterviksteatern driver spännande och modern teater.

5.1.2 Resultat intern undersökning
Flera av svaren delas av intervjupersonerna. Uppfattningen att allmänheten tror att Pusterviksteatern är
en fri teaterscen med egna produktioner återkommer ofta.

Huruvida teatern förknippas med politik och vänster finns det flera svar och lösningar på. Dels finns
uppfattningen att teatern inte är förknippad med politik och ideologier. Dels så resoneras det att
uppfattningen är olika beroende på samhällsklass. En intervjuperson hade bilden av att folk ser
Pusterviksteatern som en politisk röd scen.

En annan idé är att teatern är stadd i förändring emot en ickepolitisk hållning och att medvetenheten
om detta har en spridningseffekt av geografisk karaktär. Detta innebär att näraliggande stadsdelar ”har
bättre koll” på Pusterviksteaterns verksamhet.

 De olika stadsdelarnas olika besöksfrekvenser har flera förklaringar anser personalen. En av de
intervjuade föreslog att Olskrokens, i jämförelse med sociologiskt likartade Majornas, låga
representation kanske beror på att stadsdelen i högre utsträckning befolkas av idrottsintresserade. Detta
satt i relation till Majorna, som enligt intervjupersonen består av en befolkning med högre kulturellt
och samhälleligt engagemang. En annan av de intervjuade i personalen föreslog att Långedrags
befolkning inte är intresserade av vad de anser är samhällskritisk och experimentell teater. När de går
på föreställningar vill de bli underhållna. En av de intervjuade sade sig tro att bilden av teatern som
Långedrag återger speglar den bild som Majorna hade för ett antal år sedan. En annan ansåg att
Långedrag vet ganska bra vad som sker på Pusterviksteatern men håller sig kritisk.
Flera av personalen ansåg att de som visste något om Pusterviksteaterns verksamhet utav
urvalsgruppen i Bergsjön förmodligen var unga. Detta på grund av klubbverksamheten.

6. Sammanfattning, extern och intern undersökning

Målsättningen med marknadsundersökningen är att åskådliggöra hur Pusterviksteaterns verksamhet
uppfattas av allmänheten, samt hur denna uppfattning skiljer sig ifrån hur man inom verksamheten tror
att man uppfattas av allmänheten.
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Syftet är att åskådliggöra de eventuella skillnaderna bilderna emellan. Pusterviksteatern har som
målsättning att vara en öppen scen med en bred repertoar och det är den bilden man vill sprida. Detta
svarar också väl mot resultatet ifrån den externa undersökningen.

Resultatet visar att Göteborgarens bild av verksamheten växlar i medvetenhet stadsdelar emellan och
att personalens bild av allmänhetens medvetenhet ofta, men inte alltid stämmer. Personalen har en
ganska väl täckande bild av hur ”göteborgaren” ser på teatern, men har svårare att ge en tydlig bild av
hur uppfattningen skiftar stadsdelarna emellan. Under intervjuerna med personalen lät jag dem försöka
gissa vilket resultat fråga 2. och 3. givit i den externa undersökningen. De fick rangordna stadsdelarna
utefter korrekta svar (fråga 2), och efter besöksfrekvens (fråga 3).
Några tendenser är tydliga.
Personalen ger en ganska entydig bild när det gäller topplaceringarna på listorna. Det är Majorna och
centrum för hela slanten nästan utan undantag vilket stämmer väl med den externa undersökningen.
Långedrags intressanta resultat, med topplacering på fråga 2, men i bottenskiktet på fråga 3, kunde
dock ingen gissa. Att Bergsjön skulle ge ett så lågt resultat på fråga två kunde personalen inte heller
förutse. ( Resultatet finns återgivet i sin helhet i bilaga 2).

Kapitel 3.

7. Pusterviksteatern och marknadsföring

Pusterviksteatern är en gästspelsscen, vilket betyder att repertoaren består av föreställningar som man
själv väljer utifrån ställda kriterium. Sedan en tid tillbaka utarbetas repertoaren efter ett valt tema.

De två senaste säsongerna har man arbetat efter två större sammanhängande teman. Hösten 2001
rubricerades temat ”Amen”. Större delen av repertoaren bearbetade då frågor som rörde kyrkan, det
moderna samhället och individen. Temat under våren kallades ”Man 2002”och berörde och ifrågasatte
det manliga genusets normativa roll i samhället.

Till repertoaren fogas sedan seminarium som passar för att accentuera temat. På så sätt blir
verksamheten ett dynamiskt forum med en mer interaktiv karaktär.

Utifrån dessa omständigheter utformas Pusterviksteaterns marknadsföring. Det omfattande
föreställningsschemat formuleras först till en folder som har formen av en kalender. Utifrån denna
folder växer en marknadsföringsmix fram i en successiv process. Varje föreställnings marknadsföring
utvecklas efter dess behov och resurser, men i allmänhet består arbetet inför varje uppsättning av
samma beståndsdelar.

Affischer och flyers utgör det material som tillsammans med foldern sprids genom besök på caféer,
restauranger och andra passande allmänna platser.
Annonsering i pressen, utgör en annan viktig post och föregår föreställningspremiärer.
Medialt arbete, vilket innebär direkt kontakt med pressen och information för kalendarium i
dagstidningarna.
Telefoninringning och personliga besök, för att stödja biljettförsäljningen används ofta. Speciellt när
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en premiär närmar sig och försäljningen gått trögt.

Marknadsföringen på Pusterviksteatern sköts av ”Kulturbyrån”. En grupp om fyra personer delar på
arbetet och alla fyra har egna ansvarsområden. I dessa ingår allt arbete som måste göras för att den
slutgiltiga marknadsföringsmixen skall kunna bäras ut mot publiken och presentera repertoaren.
Textformulering och layout till folder, flyers, affischer och annonser utarbetas i samarbete med artister
och i samråd inom gruppen.

8. Slutord

I inledningen av rapporten nämner jag att jag arbetar på en idé om ett koncept för marknadsföring av
kulturverksamhet. Min rapport består av utformningen och genomförandet av en
marknadsundersökningsmetod som skall ingå i det konceptet.

Jag hoppas att undersökningen skall fungera som ett underlag för en diskussion och i slutändan bidra
till en mer precist utformad marknadsföring för Pusterviksteatern. Slutligen vill jag även bidra med
några egna reflektioner till denna diskussion.

8.1 Förslag till en diversifierad marknadsföringsstrategi
Den tydliga variationen emellan stadsdelarna när det gäller medvetenhet och uppfattning om
Pusterviksteatern ger signaler om att det finns utrymme för en marknadsföring med en större
flexibilitet. Här är mina förslag till en diversifierad marknadsföring.

I Olskroken kan större resurser läggas på direkt marknadsföring med hjälp av den befintliga
marknadsföringsmixen. Mer flyers och affischer.

Min tro är att Pusterviksteaterns repertoar skulle passa den kulturellt intresserade urvalsgruppen i
Långedrag bättre än den tror. Därför borde ett förtydligande av teaterns profil och innehåll gentemot
nämnda målgrupp kunna ge ett positivt resultat. Långedrag representerar i undersökningen det övre
sociala skiktet. En samhällsgrupp som gärna går på teater, men väljer ”säkra kort”, så som Stadsteatern
och Operan. Om den eftersläpande bilden av Pusterviksteatern, som en ”samhällskritisk vänsterteater”
kunde ge plats för det verksamheten säger sig representera i dag, skulle en helt ny publik få upp
ögonen för verksamheten.

Det är betydligt svårare att fånga Bergsjöpubliken. Kanske punktinsatser av direkt marknadsföring
med hjälp av flyers och affischer vid lämpliga tillfällen kan vara en idé.

Pusterviksteatern lyckas väl med att informera Majorna. Området kräver inte några utökade resurser
eller nya strategier. Tvärtom så tror jag att insatsen med flyers affischer och foldrar kan minskas till
förmån för andra delar av stan.

Centrum betyder i undersökningen området kring domkyrkan. I detta område är flödet av människor
stort ifrån många stadsdelar. Här kan en ökad insats med direkt marknadsföring vara befogad.

Urvalet av stadsdelar i undersökningen är gjort för att försöka täcka in hela Göteborg och få en
någorlunda genomsnittlig representation. Det betyder att jag hade kunnat välja andra stadsdelar med
liknande karakteristika. Det betyder också att förslagen ovan säkert i vissa fall kan appliceras på andra
stadsdelar.

Utrymme i budget och tid för personalen på kulturbyrån är en förutsättning för en förbättrad och mer
specifik marknadsföring. Jag har inte tagit någon hänsyn till om sådant utrymme finns när jag
formulerat mina förslag, utan de bör endast ses som reflektioner på resultatet av
marknadsundersökningen.
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FRÅGEFORMULÄR (bilaga 1.)
Marknadsundersökning

                     ”PÅ STAN” –INTERVJUER”

 STADSDEL:

                  1./ DET HÄR ÄR LOGOTYPEN FÖR EN TEATER I GÖTEBORG,
                   VET DU VILKEN?

   JA                    NEJ

                  2./ VAR TROR DU PUSTERVIKSTEATERN LIGGER?

                        VET EJ

3./ HAR DU NÅGON GÅNG BESÖKT PUSTERVIKSTEATERN?

    JA                                                   TEATER        KLUBB          CAFÉ

   NEJ

4./ VILKEN BILD HAR DU AV PUSTARVIKSTEATERN?

  VET EJ


