
 
 

Örebro Universitet 

Handelshögskolan 

Nationalekonomi, Självständigt arbete, C-nivå 

Handledare: Anders Lunander 

Examinator: Jörgen Levin 

VT-13 07/06 

 

 

 

 

 

 

Evenemang och rangordning 
- Hur rangordnar olika grupper olika evenemang? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klara Larsson 900520 

Jenny Nielsen 890902 



 
 

Förord 

Författarna vill härmed tacka alla de som hjälpt till under arbetets gång. Framförallt riktas ett 

stort tack till handledare Anders Lunander för konstruktiva synpunkter och kommentarer. Vi 

vill även tacka Panagiotis Mantalos som hjälpt oss med de ekonometriska modellerna. Ett 

stort tack riktas även till det engagemang som respondenterna lade ner vid deltagandet i 

enkätundersökningen.   



 
 

Sammanfattning 

Studien beskriver rangordningar utefter individers personliga preferenser. Syftet är att jämföra 

kommunens fördelning av bidrag till de utvalda evenemangen Örebro kommun erbjuder. 

Denna fördelning ska jämföras mot den rangordning gjorda av de utvalda intressegrupperna 

gällande evenemangen. En inbördes jämförelse mellan intressegrupperna angående 

individernas personliga preferenser och rangordning samt en inbördes jämförelse mellan 

könen kommer även att göras. Dessa jämförelser sker med hjälp av χ
2
-test. Syftet till dessa 

jämförelser är att se om det råder skillnader mellan intressegruppernas preferenser i dess 

rangordning för evenemangen och kommunens faktiska fördelning av bidrag. Resultatet visar 

på skillnader mellan kommunens fördelning av bidrag och intressegruppernas rangordning. 

Det går även att urskilja skillnader inbördes mellan intressegrupperna och könen gällande 

rangordningen av evenemangen. 
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Abstract 

This study describes rankings along individual personal preferences. The aim is to compare 

the municipal allocation of contributions among the selected events Örebro offers against the 

ranking made by the selected interest groups regarding the selected events. A mutual 

comparison between interest groups regarding the individual's personal preferences and 

ranking as well as a mutual among the genders will also be made. These comparisons are 

based on χ2-test. The purpose of these comparisons is to see if there are differences between 

the interest groups preferences in its ranking for the events, and the municipality's actual 

allocation of contributions. The results show differences between municipal allocation of 

contributions and the interest groups ranking. It is also possible to distinguish differences 

between the mutual interest groups and genders regarding the ranking of the events. 
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1. Inledning 

För en svensk kommun är dess befolkningsutveckling närmast helt avgörande betydelse för 

vilken grad av ”samhällsservice” den kan tillhandahålla på längre sikt. En rad faktorer kan 

påverka individens val av kommun att bosätta sig i. Närheten till arbetsplatsen är sannolikt 

den faktor som påverkar valet av kommun mest. Om en kommun ska kunna påverka 

befolkningstillväxten är det bra att veta vad som är av betydelse för invånarna.  

Eftersom de flesta varor och tjänster som kommunen tillhandahåller är kollektiva, i den 

meningen att de är tillgängliga för alla invånare och finansierade genom kommunal 

beskattning, kan det vara svårt att veta om kommunens utbud alltid motsvarar invånarnas 

efterfrågan av kommunal produktion. Kommuninvånarnas preferenser och betalningsvilja för 

olika kollektiva varor uttrycks i allt väsentligt genom den representativa demokratin. 

Invånarna väljer sina egna politiker, som i olika politiska organ beslutar vad kommunen skall 

producera, hur mycket som skall produceras och till vilken kostnad det skall produceras.  

Genom till exempel olika system med så kallad kundval i vård och omsorg och möjligheten 

för friskolor att etablera sig inom kommunen, går det dock att urskilja invånares preferenser 

för viss kommunal finansierad verksamhet.  

Vid sidan av det representativa sättet att, med hjälp av valda politiker, ta fram invånarnas 

samlade preferenser för olika kollektiva varor och tjänster, så kan man också använda sig av 

andra, mer ”direkt riktade”, metoder för att undersöka hur individer värderar och rangordnar 

kommunal produktion. En vanlig metod är att fråga ett representativt urval av individer om 

deras maximala hypotetiska betalningsvilja för en specifik vara eller tjänst. Den metoden, eng. 

Contingent Valuation Method,(CVM) finns väl utvecklad och analyserad inom ekonomisk 

teori. Metoden har ofta tillämpats för att mäta individers betalningsvilja inom framförallt 

miljöområdet (bevarandet av djurarter, skyddandet av naturhistoriska miljöer mm) där 

marknadspriser saknas (Carson, 2012). CVM har dock, mycket därför att den bygger på rent 

hypotetiska svar, kritiserats för att den potentiellt kan ge upphov till en snedvriden bild av vad 

individer verkligen är beredda att betala (Hausman, 2012). 

Det finns olika metoder att mäta invånarnas preferenser för kommunalt åtagande. En metod 

som kan tillämpas är att invånarna får rangordna utefter sina personliga preferenser. Detta har 

ansets vara problematiskt, eftersom det är svårt att utifrån en rangordning att se vilket 

alternativ som är att föredra. En annan metod för att mäta invånarnas preferenser är att se 
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deras betalningsvilja för en vara. Ett tredje alternativ kan ske via röstning, där invånarna 

röstar på det alternativ de föredrar.  

Denna studie belyser metoden där vi låter olika grupper av invånare rangordnar sina 

preferenser. En jämförelse mellan personliga preferenser bland de intressegrupper som är av 

vikt för en kommun kommer att göras. Intressegrupper i denna studie avser företag, studenter 

samt politiker och kommer i fortsättningen att betecknas som studiens intressegrupper, om 

inget annat anges. Valet av företag, studenter och politiker gjordes på grund av dess 

inflytande i en kommun. Företag valdes då de bidrar med kapital i form av skattemedel till 

kommunen samt att de kan vara med i sponsringen till olika aktiviteter. Studenter valdes då de 

är viktiga när de väljer studieort att studera på och att de anses vara den framtida arbetskraften 

för kommunen. Valet av intressegruppen politiker gjordes på grund av dess inflytande i en 

kommun, då de är med vid beslutsprocesser.  

En kommun kan klassas som en kollektiv vara då man inte kan utesluta möjligheten för 

individer att bosätta sig i den. Kommunens namn kan även klassas som en kollektiv vara då 

man kan utnyttja sitt namn som ett ”varumärke” vid marknadsföring via evenemang. Via 

engagemang kan varumärket stärkas och detta kan antingen ske genom värdskap, sponsring 

eller som arrangör/medarrangör. Genom att bistå med bidrag till olika evenemang stärks 

varumärket, samtidigt som det lockar individer att antingen besöka eller eventuellt bosätta sig 

i kommunen.  

I denna studie är varumärket ”Örebro”, och avser Örebro kommun. Metoden som tillämpas i 

denna studie är rangordning av evenemang i Örebro kommun utefter de utvalda invånarnas 

personliga preferenser. Evenemangen avser O Helga Natt, Deltävling i Melodifestivalen, 

Fotbollslag i Allsvenskan, OpenArt, Hockeylag i Elitserien och Live at Heart. Med 

Fotbollslag i Allsvenskan menas Örebro SK och med Hockeylag i Elitserien menas Örebro 

HK. Valet av evenemang gjordes utifrån att dessa evenemang erhåller mest anslag från 

kommunen. Det är viktigt att poängtera att vid sportevenemang ger kommunen ut bidrag i 

hopp om att lagen ska avancera till en högre division. 

Syftet med studien är att utifrån χ
2
-test undersöka intressegruppernas personliga preferenser 

och rangordningen av evenemangen som Örebro kommun erbjuder. Därefter kommer en 

jämförelse med kommunens givna fördelning av bidrag att göras. Syftet med jämförelsen är 

att se om det finns skillnader mellan intressegruppernas rangordning och storleken på de 

bidrag som kommunen ger. Vidare görs en jämförelse mellan intressegrupperna, för att 
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försöka urskilja respondenternas preferenser gentemot evenemangen och eventuella skillnader 

i rangordningen. Detta för att underlätta diskussionen kring problematiken som uppstår vid 

rangordning av flera alternativ. Rangordningarna har delats in i två nivåer, dessa avser övre 

respektive nedre rank. En jämförelse mellan könen kommer även att göras för att se om 

preferenserna skiljer sig mellan män och kvinnor.  

Frågeställning 

Stämmer Örebro kommuns fördelning av bidrag överens med intressegruppernas personliga 

preferenser? Kan skillnader urskiljas mellan intressegruppernas och könens preferenser? 

För att undersöka preferenserna i de utvalda intressegrupperna, genomförs en 

enkätundersökning där respondenterna får rangordna olika evenemang. För att analysera det 

datamaterial som erhållits, tillämpas tabeller som ligger till grund för de 
2
-tester som utförs, 

för att kunna fastställa ett rättvist resultat.  

Resultatet i studien indikerar på skillnader mellan intressegrupperna i jämförelse mot 

kommunens fördelning över bidrag. Resultatet indikerar även på skillnader mellan kvinnor 

och män. I de fall där ett evenemang fått mest preferenser angående första rangordning, kan 

evenemanget anses som det vinnande alternativet. Ser man istället till den fördelning som 

råder, indikerar majoriteten av respondenterna annorlunda då fler valt att rangordna 

evenemanget lägre. Därmed är det oklart att man med säkerhet kan avgöra om evenemanget 

är den mest prefererade.  

Uppsatsdisposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: I kapitel två ges en bakgrund av de evenemangen 

som studien belyser. Kaptitel tre tar upp de teorier som tillämpas. Kapitel fyra belyser tidigare 

studier, för att sedan övergå till kapitel fem där datamaterialet presenteras. I kapitel sex 

presenteras studiens resultat och analys, som ligger till grund för den kommande diskussionen 

som presenteras i kapitel sju. I kapitel åtta diskuteras de slutsatser som kan dras utifrån 

resultatet och diskussionen. Studiens frågeställningar besvaras även i detta kapitel.  
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2. Beskrivning av evenemang  

Detta kapitel belyser de olika evenemang som individerna i enkätundersökningen fått ta ställning till, 

samt fördelning av de bidrag evenemangen Örebro kommun erbjuder. 

År 2007 fick Örebro Konsthall ett nytt politiskt uppdrag som gick ut på att arrangera ovanliga 

möten mellan invånarna i Örebro kommun och konsten. Det utvecklades till att man år 2008 

placerade ut de första konstverken i stadskärnan i Örebro. Tanken var att invånarna skulle 

mötas av konsten på ovanliga platser. Detta var startskottet till det evenemang som kom att 

kallas för OpenArt. Sedan 2008 har evenemanget ägt rum under sommarmånaderna år 2009, 

2011 och 2013. Eftersom att konstverken är placerade utomhus i Örebro innebär det att 

konstverken är gratis att beskåda. Utöver de konstverk som är utplacerade i stadskärnan finns 

även möjlighet att beskåda andra verk i Örebro Konsthall, även det gratis. När man väljer att 

ställa ut konstverken offentligt för allmänheten blir säkerheten kring konstverken svårare att 

hantera. Detta eftersom att man inte har resurs till att anlita säkerhetspersonal som vaktar 

konstverken nattetid. Tyvärr leder detta till att en del av konstverken kan utsättas för 

vandalisering och år 2011 uppgick dessa kostnader till omkring 250 000 kronor. OpenArt är 

ett samarbete mellan Örebro Kommun, Adolf Lindgrens stiftelse, Regionförbundet och det 

lokala näringslivet. Alla konstnärer är välkomna att skicka in sitt bidrag i förhoppning om att 

bli en av de utvalda för att visa upp sitt konstverk i Örebro stad. Bidragen granskas sedan av 

en oberoende jury där konstverken väljs ut systematiskt.  (Örebro OpenArt, Rapport 2011)  

Ett samarbete mellan SOUL Design AB och Örebro Kommun möjliggjorde att O Helga Natt 

kunde arrangeras för första gången år 2001. Sedan dess är det ett årligen återkommande 

evenemang som äger rum i Örebros stadskärna. O Helga Natt är Sveriges största julkonsert 

samtidigt som den är en jul-allsångsshow. Evenemanget äger rum cirka tre veckor innan 

julafton och den spelas även in för att kunna visas på julafton i TV. Enligt Dagens Media sågs 

O Helga Natt av 474 000 personer år 2011. Under de senaste tolv åren har cirka 300 000 

personer sett julkonserten live vilket innebär en genomsnittlig publiksiffra på 25 000 personer. 

O Helga Natt äger rum utomhus på Stortorget framför St. Nikolaikyrkan som ljussätts på ett 

vackert sätt varje år. O Helga Natt är nu inne på sitt trettonde år och det anses av många vara 

en tradition att närvara vid evenemanget. (O Helga Natt hemsida 130408) 

 Ett annat evenemang som är stort i Sverige är evenemanget som Sveriges Television 

arrangerar, nämligen Melodifestivalen. Varje år hålls det fyra deltävlingar, en andra chans och 

en final där vinnaren får representerar Sverige i den internationella tävlingen Eurovision Song 
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Contest. Melodifestivalen är det mest sedda underhållningsprogrammet genom tiderna. Vilka 

städer som ska arrangera de olika deltävlingarna bestäms av en jury. År 2010 stod Örebro stad 

och Conventum som arrangör för andra chansen. Andra chansen sågs då av 2 895 000 tittare 

vilket är den fjärde bästa noteringen för andra chansen sedan starten 2002. (SVT:s hemsida 

för melodifestivalen 130408) 

Örebro Sportklubb grundades 1908 och under 1980-talet valde man att dela upp klubben 

utefter de sportgrenarna som då ingick i Örebro Sportklubb, och därmed föddes ÖSK Fotboll. 

Under 1990-talet och början av 2000-talet var laget ett etablerat allsvenskt fotbollslag, men år 

2005 tvingades klubben till nedflyttning på grund av den ekonomiska situationen. Dock blev 

det bara en kort tid då man återvände till Allsvenskan 2007 och denna gång lyckades man 

hålla sig kvar ända fram till 2012, då man blev utslagen till Superettan. Spelperioden för ÖSK 

Fotboll sträcker sig mellan mars månad till oktober månad, där man möter alla lagen i 

Superettan två gånger, en gång på hemmaplan och en gång på bortaplan. (ÖSK:s hemsida 

130408) 

Utöver ett redan starkt etablerat fotbollslag som Örebro stad har, finns det även ett etablerat 

hockeylag. HC Örebro grundades 1990 och har under de gångna åren bytt namn men sedan 

2005 haft namnet Örebro HK. De senaste åren har Örebro HK spelat i Hockey Allsvenskan, 

men år 2013 avancerade klubben till den högsta divisionen inom hockey, nämligen Elitserien. 

Senast Örebro hade ett hockeylag som spelade i Elitserien var 1979 och det var med den 

dåvarande hockeyklubben Örebro IK. Spelperioden för hockeyn sträcker sig från september 

månad till mars månad och här skiljer upplägget sig från fotbollen, då man möter varje lag 

fem gånger. (ÖHK:s hemsida 130408) 

Utöver sportutbudet, konstutställningar och julkonsert erbjuder även Örebro kommun sina 

invånare möjligheten att närvara på Sveriges största musikfestival sett till antalet konserter. 

Evenemanget kallas för Live at Heart och motsvarar konceptet i Austin, USA. Live at Heart är 

inte bara en musikfestival utan är även norra Europas största ”showcase”.  År 2012 hade Live 

at Heart närmare 300 konserter som utspelade sig under en tredagars period på befintliga 

scener i Örebros stadskärna; på krogar, barer, hotell och festvåningar. Musikfestivalen har en 

variation bland artisterna som passar alla individer med olika musiksmaker. Det erbjuds 

alltifrån folkmusik till hårdrock. (Live at Heart:s hemsida 130408)  

Evenemangen som beskrivs ovan får, utöver partnerskapet med det lokala näringslivet i 

Örebro även anslag från Örebro Kommun. Evenemang som årligen återkommer får anslag 
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varje år, medan evenemang som återkommer vartannat år får bidrag för det året evenemanget 

äger rum. Anslagssumman skiljer sig beroende på vilket evenemang det är samt storleken på 

det. Marknadsföringsvärdet är även en faktor som är avgörande gällande anslagssumman. 

Evenemangen som denna studie belyser har olika tidsdimensioner, exempelvis har O Helga 

Natt en liveuppträdande varje år medan OpenArt är ett återkommande evenemang som äger 

rum vart annat år i staden och pågår under sommarmånaderna. Detta i sig har en nackdel då 

evenemangen inte har samma tidsperiod vid erhållandet av bidrag från kommunen. 

Av de bidragsmottagarna som Örebro kommun disponerar, får ÖSK Fotboll och Örebro HK 

ett årligt bidrag för marknadsföring och tidigare beslut om namnrättigheter. År 2012 fick ÖSK 

Fotboll bidrag motsvarande 3 200 000 kronor och är därmed Örebro Kommuns största 

bidragsmottagare. Samma år fick Örebro HK 700 000 kronor och om laget gick vidare till 

kvalserien skulle ett tillskott på ytterligare 200 000 kronor ges. Detta kan jämföras med 

OpenArt som året innan fick ett bidrag motsvarande 1 500 000 kronor. Gällande Live at Heart 

beslutade kommunstyrelsen att evenemanget erhåller år 2013 ett bidrag på 878 000 kronor, år 

2014 ligger bidraget på 700 000 kronor och år 2015 motsvarar bidraget 500 000 kronor. När 

det stod klart att Örebro kommun skulle vara värdstad för andra chansen i Melodifestivalen år 

2010, avsatte kommunen närmare 1 200 000 kronor då man även valde att anordna andra 

arrangemang i anslutning till evenemanget. Tillsammans med Rådhuskalendern fick O Helga 

Natt år 2011 ett kommunalt bidrag på 2 200 000 kronor. (Kommunledningskontoret Örebro, 

Rapport 120615) 

I nedanstående tabell återfinns bidragens summa samt hur stor del av den totala andelen 

respektive bidrag står för. 

Tabell 1: Bidrag för respektive evenemang  

KOMMUN Bidrag kr Andel 

Fotbollslag i Allsvenskan 3 200 000 33 % 

O Helga Natt 2 200 000 22 % 

OpenArt 1 500 000 15 % 

Deltävling i Melodifestivalen 1 200 000 12 % 

Hockeylag i Elitserien 900 000 9 % 

Live at Heart 878 000 9 % 
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3. Teori 

I det här kapitlet beskrivs den teori som är av vikt för denna studie. Kapitlet redogör varför ”Örebro” 

definieras som en kollektiv vara med resonemang från litteraturen. Kapitlet redogör även för Arrows 

omöjlighetsteorem. 

Det är inte ett orimlig påstående, utifrån litteraturen, att ett varumärke kan klassas som en 

kollektiv vara. Utifrån ovanstående påstående kan”Örebro” klassas som en kollektiv vara. Det 

går inte att hindra någon individ till att använda varumärket ”Örebro”. För att definiera en 

kollektiv vara ska det inte råda exkluderbarhet. Icke-exkluderbarhet innebär att man inte kan 

utestänga en individ till att konsumera nyttan. (Connolly & Munro, 1999) När möjligheten till 

icke-utestängning ges uppstår problemet med free-riding. Begreppet free-riding innebär att en 

individ kan utnyttja en vara även om denne inte har betalt priset. Motsatsen till kollektiv vara 

är privat vara som omfattas av exkluderbarhet. Detta innebär att ett marknadspris kan sättas 

som utesluter individer från att ta del av varan. Däremot saknar kollektiva varor 

marknadspriser. (Hultkrantz & Nilsson, 2004) 

Ett annat problem gällande kollektiva varor är hur värdet på varorna ska mätas utifrån 

individers värderingar. Det finns olika metoder för att få fram värdet av en kollektiv vara. 

(Hultkrantz & Nilsson, 2004) En metod att få fram ordinala preferenser för kollektiva varor är 

att be individer rangordna olika alternativ enligt sina personliga preferenser. Metoden har en 

begränsning gällande tolkningsförmågan kring rangordningen när ett enskilt alternativ ska 

utses som vinnare. Dock finns det ingen optimal metod för hur man får fram en enskild 

vinnare när resultatet är spritt. Fördelen med att tillämpa ordinal analys av preferenser är att 

man minskar den potentiella effekten av bias som kan vara besvärande vid monetära svar.  

I en värld där individer och institutioner står inför flera valmöjligheter och alternativ, har 

rangordning som verktyg blivit allt mer viktigare vid beslutsfattandet. Tolkningen vid 

rangordning av att utse en enskild vinnare kan vara ett problem. Detta eftersom det är svårt att 

dra slutsatser om vilket alternativ är det alternativ som föredras mest. Problemet kan uppstå 

vid många olika situationer, såsom sportturneringar, kulturevenemang, test av olika produkter, 

utvärdering av politiska kandidater och poltitiska beslut. På grund av dess problem vid 

rangordning, har rangordning studerats inom olika ämnesområden. Inom social choice och 

voting theory har Arrow’s omöjlighetsteorem fått en allt ökad uppmärksamhet. Inom 

psykologin och statistiken går rangordnings teorin under namnet paired comparisons analysis. 

(González-Díaz et.al, 2013) 
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Denna diskussion leder in på den teori som Kenneth Arrow forskade i, där en enskild vinnare 

ska utses utifrån den sammanställda rangordningen. Teorin kom att kallas för 

omöjlighetsprincipen. 

Genom fyra grundläggande axiom kan det bästa resultat erhållas. (Hultkrantz och Nilsson, 

2004) Dessa axiom är: 

1. Individernas rangordning ska vara oberoende av beslutet. 

2. Beslutet ska inte avspegla en enskild individs preferenser, beslutet ska med andra ord 

inte vara diktatoriskt. 

3. Om alla individer har samma preferenser och är överens om rangordningen ska det 

kollektiva beslutet ge denna rangordning. 

4. Rangordningen ska enbart bero på de alternativ som anges.  

Det sistnämnda axiomet är svårt att fastställa då det finns andra alternativ utöver de angivna 

alternativ som respondenterna vill ha. (Hultkrantz och Nilsson, 2004) 

För att på ett lätt och överskådligt sätt förklara Arrows omöjlighetsprincip ska följande 

exempel tas i beaktning: Nedan följer individers preferenser gällande alternativen A, B och C. 

Alla individer ombeds att rösta på ett alternativ. (Arrow et. al, 2002) Resultatet ser ut på 

följade vis: 

A 45 %  

B 30 %  

C 25 % 

Detta betyder att alternativ A fått flest röster och anses vara vinnaren enligt majoriteten, sett 

till alternativen enskilt. Dock kan man urskilja att det är 55 % som inte föredrar alternativ A, 

då de rangordnat andra alternativ före. Därmed är det inget majoritetsbeslut att A är den 

självklara vinnaren. (Arrow et. al, 2002) 

Arrows omöjlighetsteorem är en utvecklad form av den metod som Jean-Charles de Borda 

utvecklade. Borda metoden går ut på att individer röstar enligt deras preferenser där 

rangordningen sedan poängsätts utefter dess rank. Utifrån dessa poäng väljs sedan en enskild 

vinnare, vilket är det alternativ som erhållit högst poäng. (Arrow et. al, 2002) 

Följande exempel visar på Borda metoden:  
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3 individer väljer C>B>A och 2 individer väljer B>A>C. Alternativ C är vinnaren då tre 

individer prioriterar alternativ C över A och B. Tillämpas metoden som Borda utvecklade 

delas 2 poäng ut till första alternativet, 1 poäng till andra alternativ och 0 poäng till tredje 

alternativet. Alternativ A får: (3*0)+(2*1)=2 poäng, alternativ B får: (3*1)+(2*2)=7 poäng 

medan alternativ C får: (3*2)+(2*0)=6 poäng.  Med hjälp av Borda metoden är alternativ B är 

det vinnande alternativet då den fick mest poäng. Dock fungerar Borda metoden enbart när en 

enskild vinnare ska utses. (Emerson, 2011) 
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4. Tidigare studier 

Ett grundläggande problem med kollektiva varor är att känna till den underliggande 

betalningsviljan hos de som utnyttjar varan. Eftersom kollektiva varor betecknas av icke-

exkluderbarhet innebär det att varorna inte har marknadsvärde. Genom att alla individer kan 

konsumera varan är det svårt att mäta deras sanna betalningsvilja för den kollektiva varan. För 

att mäta betalningsviljan finns det olika metoder att tillämpa. Dessa metoder kan exempelvis 

ske genom mätning i monetära termer eller undersöka individers preferenser. Vid mätning i 

monetära termer kan Continget Valuation Method (CVM) tillämpas. Utifrån hypotetiska 

marknader får respondenterna ta ställning till vilken betalningsvilja de har för varan. 

(Kahneman & Knetsch, 1990) Vid mätning av efterfrågan och priser kan hedonisk regression 

tillämpas. Med hjälp av denna metod värderas en vara utifrån individers betalningsvilja sett 

till de olika egenskaperna. Hedonisk regression tillämpas främst vid värdering av fastigheter 

och bostäder där priserna kan skiljas. (Svensson & Turner, 2006)  

En kollektiv vara kan även mätas utifrån individers personliga preferenser. Detta kan 

exempelvis ske via rangordning av flera alternativ eller vid röstning av alternativ. 

Tillämpningen av rangordning som ett mätinstrument är något som på senare tid blivit allt 

mer vanligare. Vid sammanställning av individers rangordning kombinerar man individernas 

personliga preferenser för att fastställa det kollektiva samhällets val av beslut. Denna teori 

kallas för Social Choice Theory (Demange, 2012). 

Sen (1977) menar att några av problemen som uppstår vid tillämpning av Social Choice 

Theory härstammar ifrån att man sammanställer individers preferenser till ett kollektivts 

beslut. Med andra ord modelleras individernas preferenser om så de passar in i det kollektiva 

beslutet gällande ett alternativ. Metoden som tillämpas i samband med Social Choice Theory 

är the Majority Method vilket går ut på att alternativen som rangordnads är det vinnande 

alternativet det som majoriteten föredras. Dock har denne metod fått en del kritik, eftersom 

det kan förekommer att majoriteten föredrar andra alternativ än den som utsågs till det 

vinnande alternativet.  

Jean-Charles de Borda utvecklade en metod där individer röstar enligt sina preferenser där 

enbart en vinnare utses genom poängsättning av rangordningen. (Emerson, 2011) 
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Emerson (2011) tillämpar Borda metoden när han undersökte övervägningen kring partiell 

röstning
1
. Oavsett antalet alternativ individerna står inför och oavsett hur deras preferenser är 

fördelade, kommer ett alternativ att utses som vinnaren. Vinnaren utses då den erhållit flest 

poäng, detta i enlighet med Borda metoden där den första preferensen ges n eller n-1 poäng. 

Emerson (2011) menar att tillämpar man enbart Borda metoden övergår den till en fler-

röstningsmetod där resultatet kommer vara densamma, oavsett hur individerna röstar. Väljer 

man istället att kombinera Borda metoden med partiell röstning kan resultaten variera 

avsevärt. Slutsatsen i studien visade på att den demokratiska processen inte bör vara ett 

förfarande där majoriteten vinner allt och minoriteten vinner ingenting. Utan det ska ses, i 

beslutsfattande, som en process genom vilken alla individer kan påverka utfallet.  

Vid bestämmelse att utse en vinnare genom rangordning av flera alternativ uppstår det 

problem vid avgörandet av vilket alternativ som är det vinnande. Enligt ett majoritetsbeslut är 

det vinnande alternativet det alternativ som erhållit flest röster. Detta leder oss in på den 

metod som Kenneth Arrow studerade och utvecklade. Metoden innebär att om en individ har 

mer än tre alternativ att rangordna. Genom att slå ihop de individuella rangordningarna till en 

samlad rangordning är det lättare att urskilja en enskild vinnare. Dock är det vinnande 

alternativet möjligtvist inte det vinnande alternativet då det finns fler individer som 

rangordnad alternativet i fråga lägre. (Van Til, 1978) 

Van Til (1978) skrev i sin studie om Arrows omöjlighetsteorem, där han poängterade ett 

intressant problem gällande välfärdsfrågan om hur kollektiv välfärd ska diskuteras. Arrow 

tacklade detta problem genom att anta att den kollektiva välfärden kräver en metod som gör 

det möjligt att minska de heterogena värderingarna av individerna, och istället anta en 

gemensam nämnare. Syftet med Arrows teorem är att försöka visa hur man kan aggregera de 

heterogena värderingarna till en kollektiv värdering, vilket i sin tur kan ligga till grund för de 

val som görs i ett samhälle.  

Syftet med Van Til’s (1978) studie är att ge en utförlig formulering av Arrows 

omöjlighetsteorem och dess bevis. Detta för att läsaren skulle få ett visst intresse och en mer 

eller mindre fullständig bild av de argumentationerna som leder fram till ett enskilt beslut 

gällande den kollektiva värderingen. 

Vid studerandet av konsumenters preferenser eller efterfrågan på privata varor, har de som 

undersöker detta en fördel. Detta eftersom att resultatet av individers optimala beslut finns 

                                                           
1
 Partiell röstning innebär en röstning där endast den del som deltagit i röstningen blir inräknade i resultatet.  
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återspeglat i marknaden. Kontentan är att vid undersökning av privata varor blir resultatet lätt 

observerat då det finns en marknad där preferenserna är avslöjade. Dock är det svårt att 

studera de fall med kollektiva varor, eftersom den kollektiva varan är genererad utifrån ett 

kollektivt beslut. För att uppskatta individers preferenser på kollektiva varor kan detta 

hanteras genom undersökning av röstningsbeteende vid folkomröstning för den specifika 

varan. Problemet som uppstår är att det är svårt att utifrån en samlad slutsats säga vad den 

enskilda individen har för personliga preferenser. (Deacon & Shaprio, 1975) 

Syftet med Deacon & Shaprio’s (1975) studie var att utveckla en modell där slutsatser kan 

dras om individers preferenser utifrån deras beteenden. Resultatet som erhölls indikerade på 

att individer ändrade sitt beteende gällande sina preferenser. Det visade sig att individer 

utgick först ifrån sina personliga preferenser för att sedan övergå till ett tänkande kring vad 

som vore optimalt för samhället. Detta resultat tyckte Deacon & Shaprio (1975) vara 

märkvärdigt då individer fortfarande bör utgå ifrån sitt egen bästa, både vid det personliga 

tänkandet men även kring samhällsoptimala tänkandet. 

Borg & Tjärnemo (2009) undersökte individers preferenser kring valet av julblommor. Syftet 

med deras studie var att öka kunskapen kring konsumenternas val av julblommor. Dock 

kunde deras resultat inte generalisera de svenska konsumenters köp och preferenser av 

julblommor, utan var begränsade till att gälla för de respondenter som ingick i studien. Det 

resultat som de erhöll visade på att valet av julblomman var viktig, då det kunde röra sig om 

en tradition att alltid tillhandahålla samma typ av blomma. Det som alla respondenter var 

överrens om var att julblommor hör till jultraditionen, då blommorna bidrar till julstämningen. 

Majoriteten av respondenterna valde den traditionella julblomman som de alltid haft. Dock 

förekom det även en grupp konsumenter som föredrog mer otraditionella och trendiga 

blommor. Det resonemang som förts kring studiens resultat är att den julblomman som 

prioriterades flest antal gånger ansågs vara vinnaren.  

Detta är även vad denna studie belyser men ytterligare metoder har gjorts för att försöka 

förklara problematiken som uppstår vid rangordning. Ett exempel på en metod som denna 

studie tagit hänsyn till är ett 
2
-test där man ser om individernas preferenser stämmer överens, 

givet nivå på rank.  
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5. Data och Metod 

I det här kapitlet presenteras det datamaterial som tillämpats i denna studie samt tillvägagångssättet 

vid insamlingen av datamaterialet. 

Studiens datamaterial samlades in via en enkätundersökning som genomfördes under april 

månad 2013. Datamaterialet bygger på erhållna svar från intressegrupperna där det totala 

antalet respondenter uppgår till 176 personer. Enkäterna delades ut personligen där 

respondenterna hade möjligheten att ställa frågor vid eventuella problem som kunde uppstå. 

Vid enkätinsamlingen för företag delades enkäten ut vid ett seminarium där olika företag 

deltog, liknande insamling gjordes för politikerna då enkäten delades ut vid 

kommunfullmäktige möte. Enkätinsamlingen för studenterna skedde vid ett 

föreläsningstillfälle. Alla respondenter avsatte cirka 10 minuter för att svara på enkäten. 

Viktigt att poängtera att respondenterna svarade på enkäten individuellt och det var inte 

tillåtet att prata ihop sig om hur man skulle rangordna evenemangen. Rangordningen skedde 

genom att respondenterna fick rangordna evenemangen mellan 1 till 6. Siffran 1 motsvarade 

individens högst rangordnade evenemang och siffran 6 motsvarar individens lägst 

rangordnade evenemang. Detta gjordes om till en genomsnittlig poängsumma som användes 

vid beräkningen av varje evenemangs genomsnittliga poäng. Låga poäng indikerade på höga 

preferenser medan höga poäng indikerade på låga preferenser. Vid kommunens fördelning av 

bidrag gjordes bidragssummorna om till en genomsnittlig procentuell andel, detta för en 

lättare jämförelse mot intressegrupperna ska kunna utföras. 

Nedan följer en schematisk bild över enkätens utformande.  

Figur 1: Schematisk bild över enkäten 
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I tabellerna benämns de 176 respondenter som den samlade rangordningen, Fotbollslag i 

Allsvenskan betecknas som Fotboll, Deltävling i Melodifestivalen betecknas som 

Melodifestivalen och Hockeylag i Elitserien betecknas som Hockey.  

5.1 Jämförelse av rankat evenemang 

Tabellen nedan visar den primära sammanställningen som återspeglar den genomsnittliga 

rangordningen av de 176 respondenterna. Rangordningen av kommunens fördelning av bidrag 

sker efter storleken på bidraget.  

Tabell 2: Jämförelse mellan kommunen och den samlade rangordningen 

 

KOMMUN 

  

SAMLAD 

Rank 1 Fotboll 

 

Rank 1 Fotboll 

Rank 2 O Helga Natt 

 

Rank 2 Hockey 

Rank 3 OpenArt 

 

Rank 3 OpenArt 

Rank 4 Melodifestivalen 

 

Rank 4 Live at Heart 

Rank 5 Hockey 

 

Rank 5 O Helga Natt 

Rank 6 Live at Heart 

 

Rank 6 Melodifestivalen 

Vid jämförelse mellan kommunens fördelning av bidrag och den samlade rangordningen av 

evenemangen kan skillnader urskiljas. Utifrån tabellen ovan kan man se skillnader mellan 

kommunen och respondenterna. De är överrens över två evenemang, nämligen Fotbollslag i 

Allsvenskan och OpenArt. 

Tabell 3: Jämförelse mellan kommunen och intressegrupperna 

I tabell 3 ovan syns jämförelser mellan intressegrupperna där den genomsnittliga poängen för 

evenemangen finns återspeglad. Trots jämna genomsnittliga poängsummor kan skillnader 

urskiljas då det har betydelse i rangordning. 

 

Kommun Andel Företag Poäng Studenter Poäng Politiker Poäng 

Rank 1 

Rank 2 

Rank 3 

Rank 4 

Rank 5 

Rank 6 

Fotboll 

O Helga Natt 

OpenArt 

Melodifestivalen 

Hockey 

Live at Heart 

33 % 

22 % 

15 % 

12 % 

9 % 

9 % 

Fotboll 

OpenArt 

Hockey 

Live at Heart 

O Helga Natt 

Melodifestivalen 

2,96 

2,98 

3,45 

3,51 

3,68 

4,43 

Fotboll 

Hockey 

Live at Heart 

Melodifestivalen 

OpenArt 

O Helga Natt 

2,52 

2,84 

3,66 

3,67 

4,02 

4,28 

OpenArt 

O Helga Natt 

Live at Heart 

Fotboll 

Melodifestivalen 

Hockey 

2,27 

3,15 

3,51 

3,88 

4,1 

4,1 
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Företag och studenterna rangordnar Fotbollslag i Allsvenskan högst medan politikerna 

rangordar evenemanget på en fjärde plats. Rangordningen för kommunen och företagen är 

relativt lika varandra. De har Fotbollslag i Allsvenskan och OpenArt på de tre högsta 

placeringarna, Deltävling i Melodifestivalen och Live at Heart på de tre sista placeringarna. 

Ser man till helheten rangordnas Deltävling i Melodifestivalen på de tre sista placeringarna av 

både kommunen och av intressegrupperna.  

Av den totala bidragssumman bidrar kommunen med 22 % till O Helga Natt, detta innebär att 

evenemanget hamnar på andra placering, vilket politikernas preferenser överrensstämmer 

med. Däremot rangordnar företag och studenter evenemanget på en femte respektive sjätte 

placering. 

Om ett evenemang fått höga poäng indikerar detta på att respondenterna har låga preferenser 

för evenemanget. OpenArt är det evenemang som intressegrupperna inbördes totalt sätt gett 

lägst poäng till. Politikerna gav evenemanget en genomsnittlig poäng på 2,27. Det evenemang 

som har fått högst poäng är Deltävling i Melodifestivalen. Företag gav evenemanget en 

genomsnittlig poäng på 4,43. 

5.2 Sammanställning över datamaterial- Intressegrupper 

I nedanstående tabeller visas sammanställningar över intressegruppernas fördelning av 

redovisad rangordning för evenemangen. Tabellerna skall läsas på följande vis: Tabellen läses 

vågrätt med utgångspunkt från rangordningen för att se vilket evenemang som rangordnades 

högst. Exempelvis fick O Helga Natt flest 6:or jämfört med de andra evenemangen. Tabell 4 

nedan visar på den samlade sammanställningen över evenemangen.  

I tabellerna 4 till 9 har ett skiljestreck dragits under Rank 3, detta för att lättare urskilja 

placeringarna. Rank 1-3 motsvarar övre rank medan rank 4-6 motsvarar nedre rank. 

Anledningen till detta skiljestreck är för att på ett överskådligt sätt, urskilja hög respektive låg 

rangordning. Ett skiljestreck underlättar diskussionen kring evenemangens rangordning och 

hur individers preferenser skiljer sig åt. Detta eftersom det är lättare att urskilja skillnader 

mellan övre och nedre rank, än vid att se till varje enskild rangordning. Genom detta är det 

enklare att diskutera resultatet när man enbart har två alternativ att utgå ifrån, än om man har 

sex alternativ. För att jämföra övre och nedre rank kommer deras respektive procentuella 

summa att adderas. Detta för att sedan se om något evenemang överstiger 50 %, som därmed 
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anses vara ett evenemang som klassas i övre rank. Med andra ord ska den övre delens 

procentuella summa överstiga den nedre delens procentuella summa. 

Tabell 4: Sammanställning av redovisad rangordning – Alla intressegrupper  

Totala O Helga 

Natt 

Melodi-

festivalen 

 

Fotboll 

 

OpenArt 

 

Hockey 

Live at 

Heart 

 

Ʃ 

Rank 1 

Rank 2 

Rank 3 

Ʃ Rank 1-3 

15 % 

11 % 

18 % 

44 % 

7 % 

13 % 

19 % 

39 % 

28 % 

20 % 

14 % 

62 % 

19 % 

17 % 

15 % 

51 % 

18 % 

25 % 

14 % 

57 % 

13 % 

14 % 

20 % 

47 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Rank 4 

Rank 5 

Rank 6 

Ʃ Rank 4-6 

14 % 

16 % 

26 % 

56 % 

19 % 

18 % 

24 % 

61 % 

13 % 

16 % 

9 % 

38 % 

19 % 

19 % 

11 % 

49 % 

14 % 

13 % 

16 % 

43 % 

21 % 

18 % 

14 % 

53 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Tabellen ovan indikerar på att Fotbollslag i Allsvenskan, OpenArt och Hockeylag i Elitserien 

är de evenemang som ska rangordnads på övre rank. Dock är skillnaden inte stor. Exempelvis 

skiljer det enbart två procentenheter mellan övre och nedre rank för OpenArt.  

Tabell 5: Sammanställning av redovisad rangordning - Företag 

Företag O Helga 

Natt 

Melodi-

festivalen 

 

Fotboll 

 

OpenArt 

 

Hockey 

Live at 

Heart 

 

Ʃ 

Rank 1 

Rank 2 

Rank 3 

Ʃ Rank 1-3 

15 % 

13 % 

17 % 

45 % 

6 % 

9 % 

15 % 

30 % 

32 % 

15 % 

13 % 

60 % 

23 % 

19 % 

19 % 

61 % 

13 % 

25 % 

19 % 

57 % 

11 % 

19 % 

17 % 

47 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Rank 4 

Rank 5 

Rank 6 

Ʃ Rank 4-6 

17 % 

21 % 

17 % 

55 % 

15 % 

17 % 

38 % 

70 % 

13 % 

21 % 

6 % 

40 % 

21 % 

9 % 

9 % 

39 % 

11 % 

11 % 

21 % 

43 % 

23 % 

21 % 

9 % 

53 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Tabell 5 ovan indikerar på att företag rangordnar Fotbollslag i Allsvenskan, OpenArt och 

Hockeylag i Elitserien på den övre rank, vilket överrensstämmer med den samlade 

sammanställningen. Tillskillnad mot den samlade datan är skillnaden mellan övre och nedre 

rank större. Detta kan ses i Deltävling i Melodifestivalen, då övre ranks procentuella andel 

uppgår till 30 % medan nedre rank uppgår till 70 %. 

Tabell 6: Sammanställning av redovisad rangordning - Studenter 

Studenter O Helga 

Natt 

Melodi-

festivalen 

 

Fotboll 

 

OpenArt 

 

Hockey 

Live at 

Heart 

 

Ʃ 

Rank 1 

Rank 2 

Rank 3 

Ʃ Rank 1-3 

8 % 

9 % 

19 % 

36 % 

6 % 

17 % 

25 % 

48 % 

34 % 

27 % 

13 % 

74 % 

10 % 

7 % 

15 % 

32 % 

25 % 

31 % 

12 % 

68 % 

17 % 

9 % 

16 % 

42 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Rank 4 

Rank 5 

Rank 6 

Ʃ Rank 4-6 

10 % 

18 % 

36 % 

64 % 

22 % 

18 % 

12 % 

52 % 

10 % 

10 % 

6 % 

26 % 

24 % 

27 % 

17 % 

68 % 

11 % 

8 % 

13 % 

32 % 

23 % 

19 % 

16 % 

58 % 

100 % 

100 % 

100 % 
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Tillskillnad mot de två föregående resultaten angående sammanställning av redovisad 

rangordning, har studenterna rangordnat sportevenemangen på övre rank medan 

kulturevenemangen rangordnades på nedre rank. Dock har studenterna liknande preferenser 

som företagen gällande rangordning av evenemang. 

Tabell 7: Sammanställning av redovisad rangordning - Politiker  

Politiker O Helga 

Natt 

Melodi-

festivalen 

 

Fotboll 

 

OpenArt 

 

Hockey 

Live at 

Heart 

 

Ʃ 

Rank 1 

Rank 2 

Rank 3 

Ʃ Rank 1-3 

27 % 

15 % 

14 % 

56 % 

12 % 

12 % 

10 % 

34 % 

10 % 

12 % 

20 % 

42 % 

34 % 

37 % 

10 % 

81 % 

10 % 

7 % 

12 % 

29 % 

7 % 

17 % 

34 % 

58 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Rank 4 

Rank 5 

Rank 6 

Ʃ Rank 4-6 

10 % 

10 % 

14 % 

34 % 

17 % 

17 % 

32 % 

66 % 

17 % 

22 % 

19 % 

58 % 

7 % 

12 % 

0 % 

19 % 

24 

27 % 

20 % 

71 % 

15 % 

12 % 

15 % 

42 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Tabell 7 ovan visar politikernas sammanställning över rangordningen för evenemang. 

Politikerna rangordnar O Helga Natt, OpenArt och Live at Heart på övre rank. Detta indikerar 

på att politikerna rangordnar sportevenemangen på nedre rank, tillskillnad mot företagarna 

och studenterna. Politikernas preferenser avseende OpenArt har visat sig vara relativt höga då 

ingen politiker rangordat evenemanget på rank 6. 

5.3 Sammanställning över datamaterial- Kön 

Det kan finnas skäl att tro att männens och kvinnornas preferenser gällande evenemangen 

skiljer sig åt. För att tydligt urskilja skillnader tillämpas tabeller. Detta i enlighet med de 

tabellerna ovan. Även här råder samma resonemang gällande skiljestrecket i tabellerna, som 

delar in tabellen i övre rank respektive nedre rank. 

Tabell 8: Sammanställning över redovisad rangordning - Kvinnor 

Kvinnor O Helga 

Natt 

Melodi-

festivalen 

 

Fotboll 

 

OpenArt 

 

Hockey 

Live at 

Heart 

 

Ʃ 

Rank 1 

Rank 2 

Rank 3 

Ʃ Rank 1-3 

16 % 

17 % 

24 % 

57 % 

9 % 

22 % 

13 % 

44 % 

13 % 

21 % 

16 % 

50 % 

29 % 

16 % 

16 % 

61 % 

14 % 

9 % 

12 % 

35 % 

19 % 

15 % 

19 % 

53 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Rank 4 

Rank 5 

Rank 6 

Ʃ Rank 4-6 

10 % 

14 % 

19 % 

43 % 

22 % 

16 % 

18 % 

56 % 

11 % 

26 % 

13 % 

50 % 

15 % 

12 % 

12 % 

39 % 

17 % 

19 % 

29 % 

65 % 

25 % 

13 % 

9 % 

47 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Tabell 8 ovan visar kvinnornas rangordning för evenemangen. På övre rank rangordnas O 

Helga Natt, OpenArt och Live at Heart, då deras procentuella andel överstiger 50 %. På nedre 

rank rangordnas Deltävling i Melodifestivalen och Hockeylag i Elitserien, då deras 
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procentuella andel överstiger 50 % . Observera att Fotbollslag i Allsvenskan rangordnas både 

på övre och nedre rank då den procentuella andelen uppgår till 50 % vardera.  

Tabell 9: Sammanställning över redovisad rangordning - Män 

Män O Helga 

Natt 

Melodi-

festivalen 

 

Fotboll 

 

OpenArt 

 

Hockey 

Live at 

Heart 

 

Ʃ 

Rank 1 

Rank 2 

Rank 3 

Ʃ Rank 1-3 

13 % 

7 % 

12 % 

32 % 

6 % 

7 % 

24 % 

37 % 

39 % 

20 % 

13 % 

72 % 

12 % 

17 % 

14 % 

43 % 

21 % 

36 % 

16 % 

73 % 

9 % 

13 % 

21 % 

43 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Rank 4 

Rank 5 

Rank 6 

Ʃ Rank 4-6 

18 % 

18 % 

32 % 

68 % 

16 % 

19 % 

28 % 

63 % 

14 % 

8 % 

6 % 

28 % 

22 % 

25 % 

10 % 

57 % 

12 % 

8 % 

7 % 

27 % 

18 % 

22 % 

17 % 

57 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Tabell 9 ovan indikerar att männen rangordnar sportevenemangen på övre rank, medan 

kulturevenemangen rangordnas på nedre rank. Skillnaderna avseende sportevenemangen är 

relativt stora. Genom denna sammanställning över redovisad rangordning kan man dra 

slutsatsen att männen generellt är mer sportintresserade än kvinnorna.  

5.4 Metod 

Det test som tillämpas i denna studie är 
2
-test

2
 (Chi-två test). Testet är användbart i områden 

där icke-paramteriska tester ska tillämpas, för att se statistiska skillnader mellan sättet att 

rangordna alternativen. Nollhypotesen avser om intressegrupper rangordnar evenemang lika, 

givet nivå på rank. För att få fram 
2
-test har datamaterialet gjorts om till en tabell, där 

kolumn avser intressegrupper och rader avser evenemang. Nedanstående tabell visar hur en 

sådan tabell kan se ut.  

Tabell 10: 
2
-test 

     Grupp 

Variabel 1 2 Kombinerad 

Evenemang 1 

Evenemang 2 

Evenemang 3 

n1 1 

n2 1 

n3 1 

n1 2 

n2 2 

n3 2 

R1 

R2 

R3 

Total C1 C2 N 

Nollhypotesen om att se ifall intressegrupperna rangordnar evenemang lika, givet nivå på rank 

kan testas genom nedanstående formel: (Siegel & Castellan, 1988) 

                                                           
2
 Bilaga 1 representerar den statistiska förklaringen till ett 2

-test 
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(1)                   
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Där 
2
 motsvarar teststatistiska och är summan av alla celler. ijn motsvarar antalet observerade 

värden i rad i med kolumn j och ijE motsvarar väntevärdet. Är teststatistiskan större eller lika 

med det kritiska värdet förkastas nollhypotesen. Chi-två test förutsätter att antalet 

observationer bör vara tillräckligt stora, då kan man vara säker på att ijn  är approximativt 

normalfördelat. Vilket i sin tur betyder att 
2 

blir approximativt chi-två-fördelat. Som 

tumregel brukar man sätta 5ijE , är regeln inte uppfyllt kan analysen ge felaktiga svar. Dock 

kan man ”rädda” situationen genom att två eller flera rader respektive kolumner slås ihop, då 

ijE i den återstående tabellen blir tillräckligt stort. (Lövås, 2006) 
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6. Resultat och Analys 

Detta kapitel belyser både resultatet från studien samtidigt som en analys görs. Detta kommer sedan 

ligga till grund för den diskussion och slutsats som följer. Valet av signifikansnivån är satt till 5 %. 

Tabellerna som följer nedan är utformade med hjälp av 
2
-test där signifikansnivån motsvarar 

5 %, frihetsgraderna motsvarar 5, detta innebär att det kritiska värdet är 11.07 om inget annat 

anges. Nollhypotesen för 
2
-testerna är till för att se om intressegruppernas preferenser 

överrensstämmer för varje evenemang med avseende på rangordning. Med andra ord, har 

intressegrupperna liknande preferenser vid rangordning av ett evenemang givet en viss 

placering. Det värde som står i tabellerna motsvarar teststatistiskan som sedan jämförs mot 

det kritiska värdet, för att sedan avgöra om nollhypotesen kan förkastas. Nollhypotesen 

förkastas om teststatistiskan överskrider det kritiska värdet. Vid de fall där teststatistiska 

överskrider det kritiska värdet, har valet att markera teststatistiskan med fet stil gjorts. 

Datamaterialet som erhållits av kommunen gällande fördelningen av bidrag står i monetära 

termer medan intressegruppernas preferenser står i ordinala termer. För att en jämförelse ska 

kunna utföras, har datamaterialet för kommunen och intressegrupperna gjorts om i 

procentuella andelar. Detta har bidragit till att det enbart gjorts 
2
-tester gällande första 

placering då det blir snedvridet att jämföra med de andra placeringarna. 

Tabell 11: 
2
-test mellan intressegrupper 

I tabell 11 ovan kan nollhypotesen förkastas i fem fall då teststatistiskan överstiger det 

kritiska värdet på 11,07. Detta betyder att majoriteten av testernas nollhypoteser inte går att 

förkasta. De intressegrupper som rangordnar relativt lika sett till evenemangen är Företag vs 

Studenter och Företag vs Politiker, där man kan urskilja att rangordning 6 är den enda 

placeringen där nollhypotesen kan förkastas. 

  

 Företag vs Studenter Företag vs Politiker Politiker vs Studenter 

Rank 1 

Rank 2 

Rank 3 

Rank 4 

Rank 5 

Rank 6 

7,49 

10,98 

2,84 

2,12 

8,48 

17,75 

9,34 

7,19 

9,64 

10,20 

9,58 

19,53 

29,05 

29,03 

9,86 

11,19 

5,10 

6,82 
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Tabell 12: 
2
-test mellan kommunen och intressegrupperna över rangordning 1 

 Kommun vs Företag Kommun vs Studenter Kommun vs Politiker 

Rank 1 5,78 20,11 20,04 

Tabellen ovan visar en jämförelse mellan kommunen och intressegrupperna för att undersöka 

om preferenserna skiljer sig åt mellan dem gällande första placering. Teststatistiskan visar att 

Kommun vs Studenter och Kommun vs Politiker överstiger det kritiska värdet.  Detta betyder 

att nollhypotesen kan förkastas om att dessa gruppers preferenser överrensstämmer gällande 

evenemangen för första placeringen. Däremot kan nollhypotesen för Kommun vs Företag inte 

förkastas.  

Tabell 13: 
2
-test mellan kommunen och den samlade sammanställningen över rangordning 1 

 Kommun vs Samlad 

Rank 1 7,59 

Tabell 13 ovan visar att nollhypotesen mellan Kommun vs Samlad inte kan förkastas då 

teststatistiskan underskrider det kritiska värdet. Nollhypotesen om att de har liknande 

preferenser gällande rangordning 1 kan inte förkastas. 

Tabell 14: 
2
-test mellan kön 

 Män vs Kvinnor 

Rank 1 

Rank 2 

Rank 3 

Rank 4 

Rank 5 

Rank 6 

23,09 

23,39 

7,22 

5,95 

19,42 

20,78 

Tabellen ovan tyder på att nollhypotesen kan förkastas gällande rank 1, 2, 5 och 6 då 

teststatistiskan överstiger det kritiska värdet. Detta betyder att män och kvinnor har olika 

preferenser gällande rangordningen av evenemangen. Detta kan även urskiljas i tabellerna 8 

respektive 9 under avsnitt 5.3, där könen var oense avseende rangordning av 

sportevenemangen. Däremot kan nollhypotesen inte förkastas på rank 3 och 4, då de 

understiger det kritiska värdet.  



 

22 
 

7. Diskussion och Slutsats 

I detta kapitel kommer de diskussioner som framkommit i studien att presenteras. Studiens slutsats 

kommer även att presenteras där frågeställningen kommer att besvaras. Slutligen kommer det förslag 

på framtida studier.  

Det resultat som redovisas i studien indikerar på att intressegrupperna har i stor utsträckning 

liknande preferenser för evenemangen givet nivå på rank. Resultatet för intressegrupperna har 

indikerat på skillnader bland preferenserna och rangordningen, dock har företag och 

studenterna snarlika rangordningar. I tabell 11 i kapitel 6 kan det utläsas att nollhypotesen för 

Företag vs Studenter inte kan förkastas för samtliga placeringar med undantag för placering 6, 

då teststatistiskan överskrider det kritiska värdet. Med nollhypotes avses att preferenser är lika 

bland intressegrupperna för de olika evenemangen, given nivå på rangordning. I samma tabell 

kan Företag vs Politiker samt Politiker vs Studenter utläsas. Även här indikerar resultatet på 

att nollhypotesen inte kan förkastas, med undantag på rangordning 6 för Företag vs Politiker 

och på rangordning 1,2 och 4 för Politiker vs Studenter. 

Resultatet för den samlade sammanställningen bland de 176 respondenterna indikerar att 

preferenserna överrensstämmer med kommunens fördelning av bidrag gällande första rank, 

detta kan ses i tabell 13 under kapitel 6 . Nollhypotesen kan med andra ord inte förkastas.  

Nollhypotesen avser om preferenserna är liknande för intressegrupperna och kommunen, 

givet nivå på rank. Vid jämförelse mellan kommunens fördelning av bidrag och 

intressegruppernas preferenser kan skillnader urskiljas. Sett till tabell 12 i kapitel 6 kan man 

urskilja att företag var den enda intressegrupp som hade snarlika preferenser med kommunen 

gällande första rank. Nollhypotesen kan inte förkastas. Dock kan nollhypotesen förkastas om 

man jämför kommunens första rank mot studenternas och politikernas första rank. Slutsatsen 

är att studenterna och politikerna har andra preferenser gällande första rank om man jämför 

med kommunens val av första rank. 

Åren 2010 och 2011 fick Örebro kommun stor publicitet då staden blev utsedd till årets 

studentstad respektive idrottsstad.  Att Örebro kommun fick bemärkelserna är något som kan 

klassas som en positiv extern effekt för kommunen, då kommunen satsar på idrotten samt 

studenterna i staden. Utöver bemärkelsen för årets idrottsstad 2011, fick Örebro kommun 

ytterligare publicitet i samband med OpenArts utställning. Det skapades rubriker i de lokala 

tidningarna men även i andra delar av Sverige samt i utlandet då en gigantisk upp-och-ner 

vänd kanin placerades utanför Rådhuset i Örebro. Dessa bemärkelser kan vara en 
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underliggande faktor till att sportevenemangen samt att OpenArt rangordnas i övre rank bland 

respondenterna, eftersom att dessa evenemang ger ett positivt marknadsföringsvärde för 

Örebro kommun.  

I inledningskapitlet nämndes det att Örebro kommun engagerar sig i de sammanhang där 

varumärket ”Örebro” stärks. En förklaring till varför kommunen väljer att bidra med mest 

anslag till Fotbollslag i Allsvenskan kan vara att de upplever att det finns en positiv extern 

effekt genom att marknadsföra sig via sportevenemanget. Utöver sportevenemangen beviljas 

även anslag för andra evenemang, vilket indikerar på att kommunen väljer att satsa på 

mångfald.  

Denna studie har visat att det är svårt att fastställa en specifik rangordning, då individer har 

olika individuella preferenser för evenemangen som denna studie tagit ställning till. I 

tabellerna i kapitel 5 har ett skiljestreck dragits för att urskilja övre respektive nedre rank. 

Detta eftersom det är lättare att urskilja skillnader mellan övre och nedre rank, än vid att se till 

varje enskild rangordning. En förklaring till de skilda preferenserna kan vara 

intressegruppernas sysselsättning som påverkat rangordningen av evenemangen. Exempelvis 

kan politikernas preferenser influerats av sina politiska värderingar och kan därmed ha spelat 

roll vid rangordning, trots att rangordningen skulle ske utefter de personliga preferenserna. 

Det som är värt att nämnas är att politikernas rangordning inte stämmer väl överrens med 

kommunens rangordning. Detta kan förklaras att vid sammanträden får politikerna 

kompromissa om besluten gällande fördelningen av bidrag till evenemang.  

Sett till skillnaderna mellan könen kan man i tabell 8 respektive 9 under avsnitt 5.3 urskilja 

kvinnornas respektive männens rangordning. Enligt resultatet rangordnar männen 

sportevenemangen högst medan kvinnorna rangordnat de lägst. Kvinnornas resultat indikerar 

istället på att kulturevenemangen rangordnas högst, dock är Fotbollslag i Allsvenskan ett 

evenemang kvinnorna är indifferenta över rangordningen gällande övre och nedre rank. 

Slutsatsen från dessa resultat indikerar på att männen generellt sätt är mer sportintresserade än 

kvinnorna. Nollhypotesen för könen är att se om männen och kvinnorna har liknande 

preferenser för evenemangen givet nivå på rangordning. Sett till tabell 13, där ett 
2
-test 

utförts för att testa nollhypotesen mellan könen, visar på att nollhypotesen kan förkastas på 

alla placeringar med undantag för placering 3 respektive 4. 
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I kapitel 5.2 gjordes jämförelser mellan rangordningar för att tydligare urskilja vilken 

rangordning evenemangen bör ha utifrån intressegruppernas preferenser. I dessa tabeller 

framgick det att företagarna och studenterna är överrens om att sportevenemangen rangordnas 

på övre rank, medan politikerna anser att sportevenemangen rangordnas på nedre rank. Det 

som även förtydligades i dessa tabeller är att männen och kvinnornas sportintresse skiljer sig 

åt. Kontentan av de undersökningarna som gjorts på intressegruppen politikerna är att de har 

andra preferenser än företag, studenter och kommun. Politikernas rangordning skiljer sig mot 

kommunens, företagarnas och studenternas rangordningar sett till evenemangen.  

De slutsatser som kan dras efter att resultatet, analysen samt diskussionen blivit presenterade 

är att det råder skillnader mellan intressegruppernas preferenser. Det råder även skillnader 

mellan intressegruppernas rangordning och kommunens fördelning av bidrag samt skillnader 

mellan könen. Detta är ingen överraskning då individerna i intressegrupperna har olika 

preferenser eftersom de har olika faktorer som påverkar deras preferenser. För att svara på 

studiens frågeställningar visar resultatet på skillnader för kommunens fördelning av bidrag 

och intressegruppernas personliga preferenser. Skillnader kan urskiljas mellan 

intressegrupperna då de rangordnar evenemangen olika. En olikhet kan urskiljas bland 

rangordningen hos könsfördelningen för den samlade sammanställningen av studiens 176 

respondenter. 

7.1 Förslag till framtida studier 

Det vore intressant att se flera studier där andra metoder av rangordning framtas och hur 

resultatet kan tolkas. Anledningen till detta är för att det är ett problem om hur man ska tolka 

den rangordning som fastställts, speciellt i de fall där ingen enskild vinnare kan utses. Vid 

undersökning av kommun vore det även intressant om man belyser andra intressegrupper än 

de som har tagits hänsyn till i denna studie. Eftersom man får ett större underlag om vad 

invånarna föredrar. I samband med intressegrupperna skulle man även kunna utveckla antalet 

evenemang som respondenterna får ta ställning till. Utöver tillämpning på evenemang skulle 

det även vara intressant att se till flera alternativ på andra ämnesområden, exempelvis inom 

”traditionella” kommunala varor/tjänster såsom skola och sjukvård. Då syftet är om man kan 

se liknande preferenser hos kommuninvånare i förhållande till den redan angivna rangordning 

som kommunen tillhandahåller gällande ”traditionella” varor/tjänster. 
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9. Bilagor
3
  

9.1 Bilaga 1- 
2
-test (Chi-två test)  

Korstabeller är en modell som används för att jämföra olika grupper, exempel män och 

kvinnors svarsalternativ på exempelvis ja och nej.  För att testa om grupperna skiljer sig åt 

använder man sig av testmodellen 
2
-test. Med hjälp av ett 

2
-test testar man undersökningens 

nollhypotes, om den ska förkastas eller behållas. Förkastas nollhypotesen indikerar detta på 

att teststatistiska för en variabel inte beror på en annan variabel. (Lövås, 2009) 

 

H0  Variabelns värde är beroende av den andra variabelns värde. 

 

H1  Variabelns värde är oberoende av den andra variabelns värde. 

Följande ekvation tillämpas vid uträkning av teststatistiska som jämförs mot det kritiska 

värdet.  

(2)                   
 




r

i

c

j ij

ijij
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1 1

2

2
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Källa: Siegel & Castellan (1988) 

Där 
2
 motsvarar teststatistiska och är summan av alla celler. ijn motsvarar antalet observerade 

värdet i rad i med kolumn j och ijE motsvarar väntevärdet. Är teststatistiska större eller lika 

med än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen och man accepterar mothypotesen om att 

variabelns värde är oberoende på en annan variabels värde. (Siegel & Castellan, 1988) 

För att fastställa det kritiska värdet krävs, utöver teststatistiska, rätt antal frihetsgrader. Med 

frihetgrader avses antal kategorier eller populationer. Med hjälp av både frihetsgrader och 

teststatistiska kan rätt val av det kritiska värdet sättas. (Lövås, 2009)  

  

                                                           
3
 Datasammanställning ges ut på begäran 
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9.2 Bilaga 2- Enkäten 

När det gäller frågan efter ”ålder”, valde vi att byta ut den fråga mot parti och 

branschtillhörighet, beroende på vilken intressegrupp som frågades. 

Rangordning av Örebros utbud på olika evenemang 

Vi utför en undersökning där vi vill få fram Din personliga preferens gällande olika 

evenemang som äger rum i Örebro stad. Med evenemang avser vi händelser som tilldrar sig 

under en dag, en kväll eller en hel säsong. 

 

 Kön (Ringa in det alternativ som passar er bäst.) 

Kvinna  Man 

 

 Ålder 

Din ålder:____________ 

 

 Kurstillhörighet: 

Kurs Du läser just nu:___________________________________ 

 

Du ombeds här att rangordna följande sex ”evenemang”, där 1 ditt högst prioriterade 

”evenemang” och 6 är din minst prioriterade ”evenemang”. Fyll i prioritetsordning i 

respektive ruta. 

O Helga natt 

 

Deltävling i Melodifestivalen 

 

Fotbollslag i Allsvenskan  

 

OpenArt 

 

Hockeylag i Elitserien 

  

Live at Heart (Musikfestival) 
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9.3 Bilaga 3- 
2
-tester 

Företag vs Studenter 

Rank 1           

    Företag  Studenter  Total 

Helga Natt 6 4,46 7 8,54 13 

Melodifestival 3 2,75 5 5,25 8 

Allsvenskan 15 15,45 30 29,55 45 

Open Art 11 6,87 9 13,13 20 

Elitserien 6 9,61 22 18,39 28 

Live Hart 5 6,87 15 13,13 20 

  46  88  134 

Teststatistiska: 7,49   Teststatistiska: 10,96  

    

 Teststatistiska: 2,84    Teststatistiska: 2,83  

                                        

 Teststatistiska: 8,48    Teststatistiska: 17,75 

 

 

 

 

 

 

Rank 2           

  Företag   Studenter   Total 

Helga Natt 6 4,87 8 9,13 14 

Melodifestival 4 6,61 15 12,39 19 

Allsvenskan 7 10,79 24 20,21 31 

Open Art 9 5,22 6 9,78 15 

Elitserien 12 13,58 27 25,42 39 

Live Hart 9 5,92 8 11,08 17 

  47 

 

88 

 

135 

Rank 3           

  Företag 

 

Studenter 

 

Total 

Helga Natt 8 8,703704 17 16,2963 25 

Melodifestival 7 10,0963 22 18,9037 29 

Allsvenskan 6 5,918519 11 11,08148 17 

Open Art 9 7,659259 13 14,34074 22 

Elitserien 9 6,962963 11 13,03704 20 

Live Hart 8 7,659259 14 14,34074 22 

  47 

 

88 

 

135 

Rank 4           

  Företag 

 

Studenter 

 

Total 

Helga Natt 9 6,266667 9 11,73333 18 

Melodifestival 7 9,051852 19 16,94815 26 

Allsvenskan 6 5,222222 9 9,777778 15 

Open Art 10 10,79259 21 20,20741 31 

Elitserien 5 5,222222 10 9,777778 15 

Live Hart 11 10,79259 20 20,20741 31 

  48 

 

88 

 

136 

Rank 5           

  Företag 

 

Studenter 

 

Total 

Helga Natt 10 8,703704 15 16,2963 25 

Melodifestival 8 8,355556 16 15,64444 24 

Allsvenskan 10 6,614815 9 12,38519 19 

Open Art 4 9,748148 24 18,25185 28 

Elitserien 5 4,177778 7 7,822222 12 

Live Hart 10 9,4 17 17,6 27 

  47 

 

88 

 

135 

Rank 6           

  Företag 

 

Studenter 

 

Total 

Helga Natt 8 13,92593 32 26,07407 40 

Melodifestival 18 10,0963 11 18,9037 29 

Allsvenskan 3 2,785185 5 5,214815 8 

Open Art 4 6,614815 15 12,38519 19 

Elitserien 10 7,311111 11 13,68889 21 

Live Hart 4 6,266667 14 11,73333 18 

  47 

 

88 

 

135 
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Företag vs Politiker 

Rank 1           

  Företag   Politiker   Total 

Helga Natt 6 8,99 11 8,01 17 

Melodifestival 3 4,23 5 3,77 8 

Allsvenskan 15 10,05 4 8,95 19 

Open Art 11 13,22 14 11,78 25 

Elitserien 6 5,29 4 4,71 10 

Live Hart 5 4,23 3 3,77 8 

  46 

 

41 

 

87 

 Teststatistiska: 9,34   Teststatistiska: 7,19 

 

R

Rank 3           

  Företag   Politiker   Total 

Helga Natt 6 6,34 6 5,66 12 

Melodifestival 3 3,70 4 3,30 7 

Allsvenskan 15 12,16 8 10,84 23 

Open Art 11 7,93 4 7,07 15 

Elitserien 6 5,82 5 5,18 11 

Live Hart 5 10,05 14 8,95 19 

  46 

 

41 

 

87 

 Teststatistiska: 9,64   Teststatistiska: 10,20 

 

Rank 5           

  Företag   Politiker   Total 

Helga Natt 6 5,29 4 4,71 10 

Melodifestival 3 5,29 7 6,57 10 

Allsvenskan 15 12,69 9 15,76 24 

Open Art 11 8,46 5 10,51 16 

Elitserien 6 8,99 11 11,16 17 

Live Hart 5 5,29 5 6,57 10 

  46 

 

41 

 

87 

 Teststatistiska: 9,58   Teststatistiska: 19,53 

 

                                                                             

 

 

 

  

Rank 2           

  Företag   Politiker   Total 

Helga Natt 6 6,34 6 5,66 12 

Melodifestival 3 4,23 5 3,77 8 

Allsvenskan 15 10,57 5 9,43 20 

Open Art 11 13,75 15 12,25 26 

Elitserien 6 4,76 3 4,24 9 

Live Hart 5 6,34 7 5,66 12 

  46 

 

41 

 

87 

Rank 4           

  Företag   Politiker   Total 

Helga Natt 6 7,40 8 6,60 14 

Melodifestival 3 5,29 7 4,71 10 

Allsvenskan 15 11,63 7 10,37 22 

Open Art 11 7,40 3 6,60 14 

Elitserien 6 8,46 10 7,54 16 

Live Hart 5 5,82 6 5,18 11 

  46 

 

41 

 

87 

Rank 6           

  Företag   Politiker   Total 

Helga Natt 6 6,34 6 5,66 12 

Melodifestival 3 8,46 13 7,54 16 

Allsvenskan 15 12,16 8 10,84 23 

Open Art 11 5,82 0 5,18 11 

Elitserien 6 7,40 8 6,60 14 

Live Hart 5 5,82 6 5,18 11 

  46 

 

41 

 

87 
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Studenter vs Politiker 

Rank 1           

  Studenter   Politiker   Total 

Helga Natt 7 12,28 11 5,72 18 

Melodifestival 5 6,82 5 3,18 10 

Allsvenskan 30 23,19 4 10,81 34 

Open Art 9 15,69 14 7,31 23 

Elitserien 22 17,74 4 8,26 26 

Live Hart 15 12,28 3 5,72 18 

  88 

 

41 

 

129 

 Teststatistiska: 29,05  Teststatistiska: 29,03 

 

Rank 3           

  Studenter   Politiker   Total 

Helga Natt 17 19,10 11 8,90 28 

Melodifestival 22 18,42 5 8,58 27 

Allsvenskan 11 10,23 4 4,77 15 

Open Art 13 18,42 14 8,58 27 

Elitserien 11 10,23 4 4,77 15 

Live Hart 14 11,60 3 5,40 17 

  88 

 

41 

 

129 

  

Teststatistiska: 9,86   Teststatistiska: 11,19 

 

    

Teststatistiska: 5,10   Teststatistiska: 6,82 

 

 

  

Rank 2           

  Studenter   Politiker   Total 

Helga Natt 8 12,96 11 6,04 19 

Melodifestival 15 13,64 5 6,36 20 

Allsvenskan 24 19,10 4 8,90 28 

Open Art 6 13,64 14 6,36 20 

Elitserien 27 21,15 4 9,85 31 

Live Hart 8 7,50 3 3,50 11 

  88 

 

41 

 

129 

Rank 4           

  Studenter   Politiker   Total 

Helga Natt 9 13,64 11 6,36 20 

Melodifestival 19 16,37 5 7,63 24 

Allsvenskan 9 8,87 4 4,13 13 

Open Art 21 23,88 14 11,12 35 

Elitserien 10 9,55 4 4,45 14 

Live Hart 20 15,69 3 7,31 23 

  88 

 

41 

 

129 

Rank 6           

  Studenter   Politiker   Total 

Helga Natt 32 29,33 11 13,67 43 

Melodifestival 11 10,91 5 5,09 16 

Allsvenskan 5 6,14 4 2,86 9 

Open Art 15 19,78 14 9,22 29 

Elitserien 11 10,23 4 4,77 15 

Live Hart 14 11,60 3 5,40 17 

  88 

 

41 

 

129 

Rank 5           

  Studenter   Politiker   Total 

Helga Natt 15 17,74 11 8,26 26 

Melodifestival 16 14,33 5 6,67 21 

Allsvenskan 9 8,87 4 4,13 13 

Open Art 24 25,92 14 12,08 38 

E

litserien 7 7,50 4 3,50 11 

Live Hart 17 13,64 3 6,36 20 

  88 

 

41 

 

129 
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Kommun vs Intressegrupper 

Rank 1           

  Kommun   Samlad   Total 

Helga Natt 22,27 18,24 14,2 18,23 36,47 

Melodifestival 12,15 9,77 7,39 9,77 19,54 

Allsvenskan 32,4 30,12 27,84 30,12 60,24 

Open Art 15,19 17,26 19,32 17,25 34,51 

Elitserien 9,11 13,65 18,18 13,64 27,29 

Live Hart 8,89 10,98 13,07 10,98 21,96 

  100,01 

 

100 

 

200,01 

Teststatistiska: 7,59 

 

Rank 1           

  Kommun   Företag   Total 

Helga Natt 22,27 18,58 14,89 18,58 37,16 

Melodifestival 12,15 9,27 6,38 9,26 18,53 

Allsvenskan 32,4 32,16 31,91 32,15 64,31 

Open Art 15,19 19,30 23,4 19,29 38,59 

Elitserien 9,11 10,94 12,77 10,94 21,88 

Live Hart 8,89 9,77 10,64 9,76 19,53 

  100,01 

 

99,99 

 

200 

 Teststatistiska: 5,78 

 

Rank 1           

  Kommun   Studenter   Total 

Helga Natt 22,27 15,11 7,95 15,11 30,22 

Melodifestival 12,15 8,92 5,68 8,91 17,83 

Allsvenskan 32,4 33,25 34,09 33,24 66,49 

Open Art 15,19 12,71 10,23 12,71 25,42 

Elitserien 9,11 17,06 25 17,05 34,11 

Live Hart 8,89 12,97 17,05 12,97 25,94 

  100,01 

 

100 

 

200,01 

 Teststatistiska: 20,11 

 

Rank 1           

  Kommun   Politiker   Total 

Helga Natt 22,27 24,55 26,83 24,55 49,1 

Melodifestival 12,15 12,18 12,2 12,17 24,35 

Allsvenskan 32,4 21,08 9,76 21,08 42,16 

Open Art 15,19 24,67 34,15 24,67 49,34 

Elitserien 9,11 9,44 9,76 9,43 18,87 

Live Hart 8,89 8,11 7,32 8,10 16,21 

  100,01 

 

100,02 

 

200,03 

Teststatistiska: 20,04 

 

 


