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Uppsala 2014-05-27 

KHN 
Konstens Hus Nu 
 
Rapport om enkät till butiker om nyttan av ett konstmuseum i centrala 
Uppsala 
Uppsala konstmuseum finns i dag i lokaler i Slottet. Föreningen Konstens Hus Nu vill 
i stället se ett centralt placerat, modernt, lättillgängligt nybygge, som kan bli en 
stimulans för stadens hela kulturliv. Konsten bör samlas och visas i en byggnad som 
är anpassad till dess innehåll och verksamhet. Därför frågade vi butiksinnehavare i 
centrala Uppsala om vad de ansåg i dagsläget om detta förslag. Undersökningen 
pågick under några veckor i januari till mars 2014 genom personliga besök i ca 100 
butiker i centrala Uppsala, 80 personer i 80 butiker svarade på frågorna. De som 
svarade var 50 personer (62 %), som var ansvariga/ägare/chefer och 30 personer 
(38 %) som var säljare/assistenter/butiksbiträden. I medeltal var 4,46 (Sd 3,53) 
personer anställda i varje butik (min 0 – max 20).  

Butikerna var belägna ungefär inom området Kungsgatan i öster, 
Trädgårdsgatan/Sysslomansgatan i väster, Vretgränd i söder och Skolgatan i norr. 
Alla typer av butiker besöktes, förutom gallerior och butikskedjor. Enkäten 
kännetecknas av att representera ett brett utbud av olika typer av butiker. Att 
kategorisera butikerna låter sig inte göras. Det skulle bli många kategorier med litet 
antal i varje kategori. Ett annat skäl är att eftersom svaren behandlas konfidentiellt 
kan inte antal för respektive typ av butik anges, t.ex. fem sportbutiker eller tre 
bokhandlare, ibland finns endast en butik av en speciell typ. 

 

 

 

Så här såg enkätfrågorna ut 

Först fick deltagarna svara på en bakgrundsfråga: När besökte du Uppsalas 
konstmuseum senast?, med följande svarsalternativ: En månad,   Ett år,  Mer än ett 
år sedan,  Kommer inte ihåg,  Aldrig varit där.   
Därefter följde nio frågor om hur ett nybyggt konstmuseum skulle vara till nytta för 
uppsalaborna. Varje fråga kunde besvaras med fyra svarsalternativ från 0 
(instämmer inte alls) till 3 (instämmer helt och hållet). Ett femte svarsalternativ ”Vet 
inte” kunde också väljas. 
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Ett nybyggt konstmuseum i Uppsala centrum 
skulle… 

0. Instäm-
mer inte 

alls 
1. Instäm-
mer delvis 

2.Instäm-
mer till stor 

del 

3 Instäm-
mer helt 

och hållet Vet inte 
… underlätta för Uppsalaborna att 
besöka konstmuseet oftare 

     

… vara till nytta för Uppsalas 

näringsliv. 

     

… öka omsättningen i företaget.      

… bidra till ökad trivsel för alla 
Uppsalabor. 

     

… bidra till att minska 
skadegörelse/klotter i centrala 
Uppsala. 

     

… bidra till att öka konstintresset hos 
Uppsalaborna. 

     

… bidra till att fler turister besöker 
Uppsala. 

     

… vara viktigt för hela kulturlivet i 
Uppsala. 

     

… komma att påverka 
kommunalskatten. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

Så här svarade deltagarna på enkät frågorna 

Resultatet kan sammanfattas att ägarna och personalen i butikerna i centrala 
Uppsala är starkt positiva till idén om att bygga ett nytt konstmuseum. Majoriteten 
tillfrågade anser att ett nytt konstmuseum skulle vara till nytta för näringslivet, bidra 
till ökad turism och till Uppsalabornas trivsel. Några tror också att omsättningen i den 
egna butiken skulle öka. Merparten i enkäten tror inte att ett nytt konstmuseum skulle 
påverka kommunalskatten. 

I ett stapeldiagram, figur 1. och i tabell 1. redovisas svaren. 

Besöka konstmuseet: 34 personer (42,5 %) hade besökt konstmuseet någon gång 
medan 44 personer (55 %) kom inte ihåg när de varit där senast eller aldrig besökt 
konstmuseet.  
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Figur 1. Butiksägarna/säljarna, 80 personer, svarade att de instämde till stor del på 
sex av nio frågor att ett nybyggt konstmuseum skulle vara till nytta för dem och 
uppsalaborna. 
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påverka kommunalskatten

vara viktigt för hela kulturlivet

bidra till att fler turister besöker Uppsala.

öka konstintresset

minska skadegörelse

öka trivsel för uppsalaborna

öka omsättning i företaget

vara till nytta för näringslivet

underlätta museibesök

Ett nybyggt konstmuseum i Uppsalas centrum skulle... 

JA NEJ 
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I tabellen redovisas resultatet i de siffror som ligger till grund för stapeldiagrammet i 
figur 1. 

Tabell 1. Presentation av svar i medelvärden och standardavvikelse för 80 
butiksägare/säljare avseende nyttan av ett nybyggt konstmuseum i centrala Uppsala. 
Svarsfrekvens för respektive fråga samt procent (%) redovisas i de högra 
kolumnerna.   

  Ett nybyggt konstmuseum i   
  Uppsalas centrum skulle…  Medel Sd Antal svar % 

   underlätta museibesök  2,29 0,81 77 96 

  vara till nytta för närings- 
   livet  2,09 0,92 74 92 

   öka omsättning i företaget  1,35 0,99 59 73 

   öka trivsel för uppsalaborna  2,12 0,87 78 97 

   minska skadegörelse  0,91 1,03 47 59 

   öka konstintresset  2,16 0,76 79 99 

   bidra till att fler turister  
   besöker Uppsala  2,22 0,76 76 95 

   vara viktigt för hela kulturlivet  2,51 0,64 80 100 

   påverka kommunalskatten  1,24 1,05 26 33 

Not: feta siffror anger låg svarsfrekvens. 
 

De personer, som inte svarade på frågorna angav att de inte hade tid i de flesta fall, 
någon person hade som princip att inte svara på enkäter. 
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Ett fåtal deltagare valde att lämna skriftliga kommentarer 

Det viktigaste är att visa intressanta utställningar, det är viktigare än platsen för 
museet 

Det borde finnas lagliga väggar för graffiti i Uppsala  

Tillgänglighet, tillgänglighet, tillgänglighet  

Vi ska ha mer museum tillgängligt för alla  

Gör det stort och barnvänligt och snabbt  

Bra!  

Allt som gynnar att city blir levande är bra. Då kan vi konkurrera mot externa 
köpcentra  

Det skulle vara trevligt  

Skulle vara trevligt och berikande både för vuxna och barn  

Konstmuseet har varit väldigt anonymt 

Låter dyrt  

 

Slutsats 
Personer som arbetar i centrums butiker är positivt inställda till ett nybyggt 
konstmuseum i centrala Uppsala. 

Däremot så anser de inte att det kommer att påverka butikens omsättning, 
skadegörelse i centrum eller kommunalskatten i någon större grad. 

Det var fler personer som inte besökte nuvarande konstmuseet än de som någon 
gång senaste året hade besökt konstmuseet.  

Tre frågor hade låg svarsfrekvens: öka omsättning i företaget, minska skadegörelse 
och påverka kommunalskatten. Dessa svar får därför anses som osäkra. 

Resultatet gäller generellt för de personer som arbetar i butiker i centrala Uppsala. 

 

För styrelsen i Konstens Hus Nu 

Helena Lindstedt    
Styrelseledamot    

Mobil: 0739 338817    E-post: helenalindstedt@hotmail.com 
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