
Södertörns Högskola 
Kandidat uppsats 
Turismvetenskap 
Vårterminen 2007 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marknadsföring av museer i Stockholm 
 

- En jämförande studie av hur Moderna Museet, Nationalmuseum, Nobelmuseet och 

Stockholms läns museum arbetar med marknadsföring. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Handledare: Anders Steene 
Författare: Carolina Foresti 
                   Emelie Walter 

 



 
1. Inledning............................................................................................................................. 4 

1.1. Bakgrund .................................................................................................................... 4 
1.2. Problemdiskussion ..................................................................................................... 5 
1.3. Forskningsfrågor ........................................................................................................ 6 
1.4. Syfte ........................................................................................................................... 6 
1.5. Avgränsningar ............................................................................................................ 6 
1.6. Definitioner ................................................................................................................ 6 
1.7. Litteraturgenomgång och tidigare forskning.............................................................. 7 
1.8. Uppsatsdisposition ..................................................................................................... 8 

2. Metod ................................................................................................................................. 9 
2.1. Vetenskapssyn............................................................................................................ 9 
2.2. Datainsamling........................................................................................................... 10 
2.3. Kvalitativ ansats ....................................................................................................... 10 
2.4. Angreppssätt/Perspektivval ...................................................................................... 10 
2.5. Reliabilitet och Validitet .......................................................................................... 11 
2.6. Urval......................................................................................................................... 11 

3. Teori ................................................................................................................................. 12 
3.1. Teoretisk inledning................................................................................................... 12 
3.2. Marknadsplan ........................................................................................................... 12 
3.3. Upplevelse och kundorienterade marknadsundersökningar: 
Motivationssegmentering ..................................................................................................... 14 
3.4. Varumärkeshantering ............................................................................................... 16 
3.5. Upplevelserummet och dess attraktionskraft ........................................................... 17 
3.6. Teoretisk syntes........................................................................................................ 18 

4. Empiri............................................................................................................................... 20 
4.1. Presentation av undersökta museer .......................................................................... 20 

4.1.1 Moderna Museet............................................................................................... 20 
4.1.2 Nationalmuseum............................................................................................... 20 
4.1.3 Nobelmuseet..................................................................................................... 20 
4.1.4 Stockholms läns museum ................................................................................. 21 

4.2. Sammanställning av intervjuerna ............................................................................. 21 
4.2.1 Balansgång mellan bevara och förmedla ......................................................... 21 
4.2.2 Konsekvenserna av avskaffandet av fri entré................................................... 22 
4.2.3 Marknadsplan ................................................................................................... 23 
4.2.4 Marknadsföringsstrategier................................................................................ 24 
4.2.5 Segmentering av museernas besökare och primära målgrupper ...................... 27 
4.2.6 Marknadsundersökande åtgärder...................................................................... 28 
4.2.7 Varumärkesstärkande aktiviteter...................................................................... 29 
4.2.8 Upplevelserummet och dess attraktionskraft på besökarna ............................. 30 

 2



5. Analys............................................................................................................................... 32 
5.1. Balansgången mellan rollen som bevarare och förmedlare ..................................... 32 
5.2. Konsekvenserna av avskaffandet av fri entré........................................................... 32 
5.3. Marknadsplan ........................................................................................................... 32 
5.4. Marknadsföringsstrategier........................................................................................ 33 
5.5. Segmentering av museernas besökare och primära målgrupper .............................. 34 
5.6. Marknadsundersökande åtgärder.............................................................................. 34 
5.7. Varumärkesstärkande aktiviteter.............................................................................. 35 
5.8. Upplevelserummet och dess attraktionskraft på besökarna ..................................... 35 

6. Resultat............................................................................................................................. 36 
6.1. Slutsatser .................................................................................................................. 36 
6.2. Rekommendation ..................................................................................................... 38 
6.3. Kunskapsbidrag........................................................................................................ 38 
6.4. Förslag till fortsatt forskning.................................................................................... 38 

7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning........................................................................... 39 
8. Referenser......................................................................................................................... 40 
9. Bilaga ............................................................................................................................... 44 

 
Figurförteckning: 
Figur 1.8 Uppsatsdispositionsmodell   sid.   7 
Figur 3.2 The Marketing Planning Process  sid. 12 
Figur 3.3 Egen modell av Motivationssegmenteringsmodell  sid. 14 
Figur 3.6 Teoretisk syntesmodell   sid. 17 

 3



1. Inledning  
 
Vi är intresserade av marknadsföring av kulturinstitutioner och vill därför genom det här 
arbetet mer ingående lära oss om hur marknadsföringen av museer kan se ut. Uppsatsen 
kommer att behandla museernas marknadsföring gentemot besökarna och titta på ett antal 
marknadsföringsmetoder som facklitteratur inom marknadsföring lyft fram som 
framgångsrika. Detta är av intresse bland annat eftersom museernas ekonomiska stöd från 
regeringen har minskat och frientréreformen avskaffats helt. (Arkitekturmuseet 2006) 
Uppsatsen kommer även att behandla hur museerna kan ifrångå den gamla bilden som 
dammsamlare för den intresserade museibesökaren till att tilltala en bredare publik.  

1.1. Bakgrund 
I Nationalencyklopedin beskrivs museum enligt följande: ”Offentlig eller privat institution 
som inrymmer en systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier m.m. inom 
ett visst ämnesområde. Förutom insamlings- och utställningsverksamhet bedriver de flesta 
större museer också forskning, undervisning och utgivning av publikationer inom sitt fack.” I 
Sverige är statliga museer antingen myndigheter eller institutioner inom kulturområdet. 
(Regeringskansliet 2007) Regeringen ger genom regleringsbrev dessa museer mål, uppdrag 
och återrapporteringskrav. Målen är bland annat att bevara Sveriges kulturarv och ”utveckla 
och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på 
samhällsutvecklingen”. (Regeringskansliet 2007) Museernas mål speglar den breda 
verksamhet som de bedriver, och uppdragen museerna får skapar förutsättningar för och styr 
och begränsar deras handlingsutrymme.1 Den dagliga verksamheten såsom till exempel 
marknadsföring styr regeringen dock inte, den sköter museerna själva. (Regeringskansliet 
2007) Ett museum kan även drivas av en stiftelse som stödjer med finansieringen av museet 
och ger det dess uppdrag. (Stockholms läns museum 2007)  
 
2005 infördes en frientréreform vid de statliga museerna som beskrevs som en av de mera 
genomgripande kulturpolitiska reformerna i Sverige både på ett ekonomiskt och publikt plan. 
(Statens Kulturråd 2007 Internationellt blev efterverkningen av frientréreformen att flera 
andra europeiska länder införde gratis inträde till sina publika museer. (Statens Kulturråd 
2007) I Sverige fick fri entrén fart på både museernas utställningar och antalet besökare. (SvD 
2007-01-02) Tanken bakom reformen var att ”ge allmänheten en breddad tillgång till 
kulturarvet”. (Statens Kulturråd 2007) Enligt en delrapport från kulturrådet; augusti 2006; 
ökade frientréreformen antalet besökare. Exempelvis fyrdubblades besöksantalet till 
Sjöhistoriska museet. (Stockholm Visitors Board 2006) I kulturrådets slutliga utvärdering av 
frientréreformen bedömde museerna själva att erfarenheterna av reformen överlag har varit 
positiva. Olika personalkategorier upplevde det ökade besöksantalet som stimulerande med en 
bredare publik och många förstagångsbesökare. Besökarna själva menade att den fria entrén 
påverkade deras besöksmönster positivt. (Statens Kulturråd 2007) Trenden med ökade 
besökarantal smittade även av sig på de museer som fortfarande tog en entréavgift, där steg 
besöksantalen påtagligt. (Statens Marina Museer 2006)   
 
Fri entré på de statliga museerna avskaffades den 1 januari 2007. Konsekvenserna blev, enligt 
en undersökande artikel i Dagens Nyheter (DN) 22 februari 2007, att museerna tappade var 
tredje besökare. Snittet låg på 35 % förlorade besökare. Hårdast drabbades Arkitekturmuseet 
som förlorade 83 % av sina besökare. Den fria entrén gav museerna möjlighet till att våga 
                                                 
1 Telefonintervju med Paula Röhss den 15 maj 2007 
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satsa på osäkra kort i form av annorlunda utställningar. I undersökningen uttryckte flera 
museer en oro för framtiden om de inte lyckas locka tillräckligt många besökare. (DN 2007-
02-22) Även Svenska Dagbladet (SvD) rapporterade i en artikel, från 31 januari 2007, att 
många museisalar stod halvtomma på besökare, då de spontana besöken uteblivit. Det finns 
dock ett större och mer angeläget problem för museerna.  
 
I studier har det framkommit att många besökare uppfattar museer som tråkiga och 
gammalmodiga miljöer. Detta är en image som museerna kämpar för att bli av med. (Melanie 
Smith 2003, s. 87) Smith (2003, s. 88) skriver om hur museer idag är i en identitetskris mellan 
den gamla rollen som bevarare av historiska artefakter och den nya rollen som 
kunskapsförmedlare. Smith diskuterar även hur museerna måste frångå sin traditionella roll 
och ta till sig dagens samhälles förväntningar och besökarnas behov. Museerna bör frångå sin 
tidigare funktion som en institution vars primära syfte har varit att samla och arkivera 
historiska föremål och utifrån dessa producera utställningar och istället se besökarna som 
utgångspunkt och medskapare i deras utställningar. (Smith 2003, s. 88) Fiona McLean (1997, 
s. 59) menar att om museer ska kunna utvecklas för framtidens besökare måste museets fokus 
ligga på besökarnas önskemål och deras involvering i utvecklingen av utställningar snarare än 
samlingarna. Den hårdnande konkurrensen från andra attraktioner, såsom biografer och 
nöjesfält, menar Smith (2003, s. 87) gör det ohållbart att inte ta sin marknad i beaktning vid 
utvecklandet av verksamheten. En lyckad museiutställning medför flera positiva effekter. Phil 
Kotler och Neil Kotler (1998, s. 3) poängterar den positiva påverkan på en destinations 
ekonomi som en lyckad museiutställning kan ha. Även Turistdelegationen (1998) rapporterar 
att intresset för kulturen och kulturarvet har stigit i Sverige och att en välexponerad 
kulturupplevelse kan förstärka den totala upplevelsen hos besökaren. Detta visar på att 
kulturen är en viktig resurs att förädla och exponera i kombination med andra resurser för att 
skapa en attraktiv turistprodukt. Riksantikvarieämbetet2 har en liknande inställning och citerar 
i sin rapport en EU-publikation: ”Naturen och kulturarvet är ekonomiska faktorer som blir allt 
viktigare för den regionala utvecklingen.” (Riksantikvarieämbetet 2002:1, s. 8) En möjlighet 
för att utveckla nya förmågor och uttryckssätt och förbättra en destinations ekonomi är således 
att tillvarata och utveckla kulturaktiviteter. Riksantikvarieämbetet menar att kulturaktiviteter 
är av betydelse för förändring i samhället i stort. (Riksantikvarieämbetet 2002:1, s. 8) Det 
finns följaktligen en stor potentiell marknad vilken museer kan tilltala, men då måste 
museerna utvecklas och bättre möta samhällets krav och besökarnas behov genom exempelvis 
marknadsföring.  
 

1.2. Problemdiskussion 
Museerna står framför en stor utmaning i sitt arbetssätt med bland annat sina samlingar, 
utställningar och hur de attraherar och hanterar besökare. Museernas uppdrag från staten sätter 
villkoren för vilka mål museerna ska sträva efter, vilket betyder att de har bestämda ramar att 
följa. Det hindrar dem dock inte ifrån att arbeta efter etablerade marknadsföringsmetoder som 
företag i näringslivet använder sig av. Exempelvis anser flera forskare att museerna i större 
utsträckning bör involvera sina besökare i sin verksamhet. Dagens besökare ställer höga krav 
på museerna och kräver utställningar som frångår det traditionella sättet att visa upp gamla 
föremål i glasmontrar. En konsekvens av de minskande ekonomiska anslagen från staten har 
varit att frientréreformen avskaffats. Det i sin tur har det lett till att spontanbesöken har 
minskat. Det är viktigt för museerna att inte förlora dessa nya besökare som de har vunnit i 
och med frientréreformen. I dagens samhälle finns det många olika attraktioner för besökare 

                                                 
2 Den statliga myndigheten Riksantikvarieämbetet är ansvarig för frågor om kulturarv och kulturmiljö i Sverige.   
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och turister. Museerna konkurrerar inte bara med andra museer utan även med andra turistiska 
besöksmål och kulturella institutioner. Det är därför viktigt att museerna tar plats i det mediala 
bruset, så att besökarna vet att de finns. Detta är svårt att åstadkomma utan väl genomtänkt 
och utarbetat marknadsföringsarbete. 
 

1.3. Forskningsfrågor 
• Hur arbetar museer med marknadsföring? 
 
• Vilka skillnader och likheter finns det i museers sätt att arbeta med marknadsföring? 

 

1.4. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och beskriva valda museers arbete med marknadsföring. 
Vår ambition är att fördjupa oss i museernas marknadsföringsarbete och sammanställa hur de 
arbetar med marknadsföring samt jämföra museernas arbete med varandra.  

1.5. Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till fyra museer i Stockholm, vilka är Moderna Museet, 
Nationalmuseum, Nobelmuseet och Stockholms läns museum. Vi avgränsar oss till 
marknadsavdelningarna på respektive museum och har valt att djupintervjua varje museums 
marknads/kommunikationsansvarig. Vi har valt att inte undersöka besökarnas åsikter om 
respektive museum, eftersom vårt perspektiv utgår ifrån museernas arbete med 
marknadsföring. 
 

1.6. Definitioner 
Marknadsföring: Marknadsföring är en organisatorisk funktion och en uppsättning av 
processer för att skapa, kommunicera och leverera värden till kunder och underhålla relationer 
till kunderna på sätt som organisationen och dess intressenter tjänar på. (American Marketing 
Association 2007) 
 
Marknadsföringsmix: ”Den bästa kombinationen av tillgängliga verktyg som kan inbringa 
besökare, medlemmar och sponsorer” (Kotler och Kotler 1998, s. 349)  
 
Regleringsbrev: ”I regleringsbreven står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå 
med sin verksamhet, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna 
ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.” (Regeringskansliet 2007)  
 
Varumärke: Varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor och 
tjänster som han tillhandahåller från andras varor och tjänster. (Nationalencyklopedin 2007) 
 
Segmentering: Att segmentera innebär att dela in en marknad för en produkt eller tjänst i ett 
antal avgränsbara, homogena delmarknader. Detta kan göras med utgångspunkt från behov, 
resurs, lokalisering, köpattityder eller köpsätt. (Nationalencyklopedin 2007) 
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1.7. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Den litteratur vi kommer att använda består av artiklar och böcker som behandlar 
marknadsföring av museer och marknadsföring i allmänhet. Flera av dessa diskuterar brittiska 
och amerikanska museers marknadsföringsaktiviteter. I litteraturen ges förslag på affärs- och 
utvecklingsplaner för museiverksamhet, vilka skiljer sig en del från icke-museala 
verksamheter och deras marknadsföringsmetoder.  
 
Flera artiklar från Nutek och Riksantikvarieämbetet har givit inblick i vilken betydelse 
kulturaktiviteter har för utvecklingen av regioner. (Riksantikvarieämbete 2002:1 och Nutek 
1998) Dessa har även visat vilken viktig del kulturarvet är för att utveckla en turistdestination 
och dess attraktivitet. Lena Härnqvist tar i sin bok ”Krukmakaren i verkligheten – att 
marknadsföra kultur” upp just marknadsföring av kultur där hon presenterar åtgärder och 
idéer. Vi har även tagit del av en kandidatuppsats från Södertörns Högskola som behandlar 
marknadsföring i offentliga kulturverksamheter. Författarna (Lennerhed och Domeij 2005) 
har kommit fram till att marknadsföringen inom kulturverksamheter inte uppfattas på det 
sättet som de gör i näringslivet. Marknadsföring förknippas med information och 
kommunikation av museets verksamhet.  
 
Max Ross, författare till artikeln ”Interpreting the new museology” (juli 2004 
Museum&Society), har studerat vad han kallar den nya museologin. Artikeln tar upp till 
vilken grad museerna upphört att fokusera på sina samlingar för att istället anpassa sig efter 
sina besökare. I sin undersökning kom Ross fram till att det fanns ett visst motstånd hos både 
ledning och anställda på museerna mot förändringar och att museerna fortfarande hade 
problem att anpassa sig till besökarnas behov.  
 
I sin artikel ”Evaluation in the Museum Setting: Focus on Expectations” diskuterar Marcia C. 
Linn svårigheterna med att göra utvärderingar, som ska leda till förbättringar, av museers 
verksamhet. Hon menar att det inom museer kan finnas orealistiska förväntningar och 
inneboende intressekonflikter bland personalen på vad en utvärdering kommer att ge, vilket 
den tillsatte forskaren måste ta hänsyn till. Vidare, menar Linn, måste forskaren vara djupt 
insatt i området de undersöker så att de kan förutse eventuella konflikter och få förtroende 
från dem de ska undersöka. Forskare som lägger mest fokus på museers policys, menar Linn, 
har störst möjlighet att få till förändringar med effekt. Ändringar på endast en utställning har 
begränsad verkan och forskaren bör således koncentrera sig på att hitta och artikulera 
konsekvenserna av rådande policys inom museet. Det väsentliga ligger i att ändra och etablera 
nya policys för att skapa en varaktig utveckling av museets verksamhet.  
 
Vår undersökning skiljer sig från tidigare forskning då fokus ligger på fyra olika museer i 
Stockholm och hur de arbetar med marknadsföring. Forskningen som undersökningen bygger 
på har inte tidigare kombinerats på det sätt som görs här, vilket ger ny kunskap inom området 
som kan appliceras på andra svenska museer.  
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1.8. Uppsatsdisposition 
Modellen nedan visar strukturen på vår uppsats. 
 

 
 
Figur 1.8 Uppsatsdisposition  
Uppsatsen tar avstamp i bakgrunden där det generella problemet som ska undersökas tas upp. 
Bakgrunden utmynnar i problemdiskussionen som i sin tur leder till forskningsfrågorna och 
syftet med uppsatsen. Forskningsfrågorna och syftet styr metodval som är nästa stycke i 
uppsatsen. I metodkapitlet diskuteras vetenskapssyn, datainsamlingsmetoder, angreppssätt, 
ansatssval, urval och reliabilitet och validitet. Efter metodkapitlet kommer teoriavsnittet där 
teorier som härleder ur forskningsfrågor och syfte presenteras. Teoriavsnittet följs av empirin, 
där själva undersökningen redogörs för. Empirin leder till analyskapitlet där empirin 
analyseras utifrån teorierna. Analysen mynnar sedan ut i resultat och slutsatser, i vilka 
återkoppling till forskningsfrågor och syfte görs och utfallet av undersökningen presenteras.   
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2. Metod 
Metodkapitlet består av en beskrivning av hur vi har gått tillväga i insamlandet utav 
information och hur vi bearbetat denna inför och under undersökningen. Metodvalet styrs av 
problemet museer står inför: utmaningen att anpassa sig efter kunder/besökare istället för 
samlingar och detta föranleder att vissa undersökningsmetoder är att föredra före andra. Dessa 
kommer att presenteras i detta kapitel. I kapitlet diskuteras även vetenskapssyn, 
datainsamlingsansats, angreppssätt på insamlad data, reliabilitet och validitet av dessa data 
samt en presentation av urvalet av studieobjekt. 
 

2.1. Vetenskapssyn  
Det finns idag två vetenskapliga orienteringar. Den ena har som utgångspunkt att kunskap är 
relativ, hermeneutiken, den andra ser kunskap som absolut, positivismen (Lars Eriksson och 
Finn Wiedersheim-Paul 2001, s. 199). Den sistnämnda bygger på vad Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2001, s. 221) kallar ”formell logik och fakta som är resultat av mätning”, 
vidare skriver de att positivismen ”beskriver och förklarar” ett fenomen som är kvantifierbart 
och beständigt. I uppsatsen däremot fungerar inte detta sätt att betrakta och skildra världen. Vi 
vill fördjupa oss i ett fenomen som är obeständigt och föränderligt, (marknadsföring av 
museer) och få en helhetsförståelse av studieobjekten. Inom hermeneutiken förutsätts att en 
komplett insikt om ett händelseförlopp kan fås genom tolkning. Genom att sammanfoga det 
som finns i människors medvetande kan en meningsfull helhet skapas och det ger mening till 
ett fenomen. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001, s. 223) Fokus i uppsatsen ligger på hur 
museer arbetar med marknadsföring och vi anser att genom att intervjua insatta personer på de 
olika museerna kan en bild av hur det fungerar fås fram. Således utgår vi från en hermeneutisk 
vetenskapssyn. Vidare kommer undersökningen att först titta på en generell bild av hur arbete 
med marknadsföring av museer kan se ut för att sedan undersöka vilka specifika 
marknadsföringsaktiviteter som museerna använder sig av och jämföra dessa med de teorier 
som behandlas i uppsatsen. Detta är således en deduktiv forskningsprocess, enligt Tim May 
(2001, s. 47) där teoretiserandet föregår forskningen. Han poängterar vikten av att under den 
vetenskapliga produktionen vara medveten om vilka ramfaktorer som påverkar forskaren, 
vilka värderingar som finns och vilken roll dessa spelar. (May 2001, s. 67)  
 
Vi har en förförståelse för ämnet uppsatsen behandlar. Förförståelse förklarar Thorsten 
Thurén (1991, s. 53) i boken ”Vetenskapsteori för nybörjare” med att människor inte enbart 
uppfattar verkligheten genom sina sinnen utan att de även tolkar dessa sinnesintryck utifrån 
tidigare erfarenheter. Vidare beskriver Göran Wallén (1996, s. 81) hur förförståelse innebär 
att ny information förstås och inordnas utifrån tidigare kunskap. Genom högskolekurser i 
marknadsföring och arbete med marknadsföring av ett skeppsbyggeprojekt på Skeppsholmen, 
Stockholm har vi skapat oss en förförståelse för uppsatsämnet. Emelie har även erfarenhet av 
arbete inom museibranschen tack vare sitt extrajobb på Skansen. Vi är medvetna om att detta i 
vissa aspekter kan göra inverkan på vår analys. Dessa tidigare erfarenheter och kunskaper kan 
påverka vår uppfattning om vilka olika marknadsföringsmetoder och arbetssätt som är att 
föredra framför andra. Detta är något som vi kommer att ta i beaktande när vi redogör för vår 
analys av museerna och hur de arbetar med marknadsföring.  
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2.2. Datainsamling 
Inhämtandet av sekundärdata, data som är framtagen och lagrad av någon annan och i ett 
annat syfte vid tidigare datum, (Ingemund Hägg och Finn Wiedersheim-Paul 1994, s. 33) 
kommer att ske genom litteratur kopplad till marknadsföring av kulturella institutioner. Vi 
kommer att använda oss av vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar marknadsföring 
av museum, men även marknadsföring av tjänster. Vidare kommer vi att använda oss av 
sökmotorn Altavista, Google och Google Scholar för att få en grundläggande insyn i ämnet 
genom artiklar och uppsatser. För insamlandet av primärdata, data som användaren samlat in 
själv för sitt ändamål, (Hägg och Wiedersheim-Paul 1994, s. 33) kommer intervjuer att göras 
med marknads/kommunikationsansvarig för respektive museum. Två av dessa intervjuer 
kommer att genomföras på respondenternas arbetsplatser och två kommer att genomföras via 
telefon. Inför telefonintervjuerna har respondenten fått frågorna via e-post i förväg för att på 
så sätt beredas möjlighet att förbereda sina svar och i och med det förkorta intervjutiden. 
Intervjuerna kommer vara i vad Vilmer Andersen och Peter Gamdrup (1990, s. 84) kallar en 
standardiserad och ickestrukturerad form. Det innebär att frågornas form, innehåll och 
ordningsföljd kommer att vara bestämda samtidigt som svarsmöjligheterna kommer att vara 
öppna. För att hålla hög anpassbarhet kommer vi dock inte vara bundna till ordningsföljden, 
vilket innebär att om en respondent tar upp ett ämne tidigare så kommer vi att diskutera det 
direkt. Det är något som Per Arne Tufte och Asbjörn Johannessen (2002, s. 71) menar ger 
större flexibilitet. Ambitionen är att vara, som Martyn Denscombe (1998, s. 135) beskriver 
det, flexibla intervjuare och ge respondenten möjlighet att utveckla sina synpunkter. 
 

2.3. Kvalitativ ansats 
Vi kommer att använda oss av en kvalitativ ansats i undersökningen. Det insamlade data 
kommer till största del vara i form av nedtecknade svar från djupintervjuer, så kallad ”mjuk 
data”. Även information ifrån hemsidor och verksamhetsplaner kommer användas. Svaren 
från intervjuerna kommer att bearbetas och tolkas utifrån teorierna och lämpar sig därför inte 
för räkneoperationer, vilket skulle ha föranlett en kvantitativ undersökningsansats. Vidare vill 
vi ha den frihet som en kvalitativ ansats ger vid själva intervjutillfället, då man kan styra 
samtalet om det framkommer information eller omständigheter som vi inte förutsätt eller har 
frågat efter. Det är något ett frågeformulär med kvantitativ kodning inte skulle ha givit oss. 
(Tufte och Johannessen 2002, s. 69) En kvalitativ undersökningsstrategi är således det som 
med fördel används eftersom undersökningen, syftet och frågeställningen fordrar att vi samlar 
in, bearbetar och sätter in resultatet i en sådan kontext att det bringar fram en förståelse och 
övergripande bild av det som undersöks. (Tufte och Johannessen 2002, s. 71) 
 

2.4. Angreppssätt/Perspektivval 
Vi har valt undersökningsstrategin fallstudie och har då utgått från hur Robert Yin (2003, s. 
21ff) beskriver hur val av en undersökningsstrategi går till. Han menar att en fallstudie är att 
föredra när forskningsfrågan utgår från ”Hur” och ”Varför”. Vidare när den som undersöker 
inte har kontroll över händelserna, det den undersöker och undersökningens fokus ligger på 
samtida fenomen inom ett ”real-life” sammanhang. Något som stämmer bra överens med 
förutsättningarna inför undersökningen. En annan fördel som Yin tar upp är att fallstudier ger 
undersökaren möjlighet att få en omfattande och meningsfull bild av det som undersökts i 
fallet. Fallstudier, och i det här fallet, en flerfallsstudie, handlar följaktligen om att 
ackumulera stora mängder information om ett definierat fenomen, samtidigt som det unika i 
de olika fallen fås fram. (Tufte och Johannessen 2002, s. 56-57) Detta kommer att göras 
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eftersom det rör sig om fyra studieobjekt där information insamlas genom muntliga intervjuer. 
Enligt Tufte och Johannessen (2002, s. 32) är valet av perspektiv av betydelse för hur man 
väljer att se på den verklighet som undersöks. Undersökningen sätter museernas intresse i 
centrum och kommer således att fokusera på hur problemet ser ut från museernas perspektiv. 
  

2.5. Reliabilitet och Validitet 
Anderson och Gamdrup (1990, s. 91-92) tar upp reliabilitet och validitet som två viktiga delar 
i ett forskningsresultat. Reliabilitet (pålitlighet) hos en undersökning gör att man kommer 
fram till ungefär samma resultat oavsett forskningsmetod. Det ska gälla både inter- och 
intrasubjektiv reliabilitet vilket menas att både andra forskare och samma forskares olika 
mätningar av samma fenomen ska överrensstämma. För att nå hög reliabilitet har vi utformat 
frågorna på ett sådant sätt att den inte finns för mycket olika tolkningsmöjligheter för 
respondenterna och samma frågor ska ställas till alla respondenter. Validitet kopplar till 
undersökningens giltighet och har undersökningen hög validitet har det som avsett att mätas 
mätts och ingenting annat. (Anderson och Gamdrup 1990, s. 91-92) Även här är det viktigt att 
noggrant välja och formulera frågor utifrån den teoretiska referensramen. Vi har gjort 
provintervjuer på andra studenter, som studerat bland annat företagsekonomi, för att se hur 
frågorna uppfattas. 
 

2.6. Urval 
Valet av undersökningstema kommer från vårt intresse för museer och marknadsföring. Själva 
studieobjekten, Moderna Museet, Nationalmuseum, Nobelmuseet och Stockholms läns 
museum, valdes av olika anledningar. Moderna Museet valdes för sitt starka varumärke och i 
våra ögon lyckade reklamkampanjer. Nationalmuseum valdes för att det fram tills nyligen, i 
vårt tycke, har haft en något diffus profil, men på senare tid haft flera uppmärksammande 
utställningar och fått mycket plats i media. Nobelmuseet valdes eftersom Alfred Nobel är ett 
av Sveriges mest välkända namn, men att museet ännu inte är så välkänt enligt oss. Det sista 
museet, Stockholms läns museum, valdes för att de ligger i startgroparna för att utveckla sitt 
arbete med marknadsföring. Avsikten med undersökningen är att skapa överförbar kunskap. 
Kunskap som inte är insamlad och bearbetad finns hos dem som är insatta i ämnet, vilket 
enligt Tufte och Johannessen (2002, s. 84) föranleder att göra ett strategiskt urval där vi själva 
väljer respondenter till undersökningen, vilket vi gjort. Urvalet av intervjurespondenter är 
grundat på uppsatsens syfte att kartlägga museernas marknadsföringsarbete. Målet med 
intervjuerna är att undersöka hur de olika museerna arbetar med marknadsföring idag. 
Personerna som valts att intervjua har handplockats utifrån de specialkunskaper de besitter 
som marknadsansvariga på respektive museum. (May 2001, s. 121) De personer som har 
blivit intervjuade är:  

• Lovisa Lönnebo, kommunikationschef på Moderna Museet  
• Paula Röhss, marknadschef på Nationalmuseum 
• Anna Thompson, marknadschef på Nobelmuseet 
• Susanne Wibert, kommunikationsansvarig på Stockholms läns museum 
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3. Teori 
I teorikapitlet presenteras de teorier och modeller som, med utgångspunkt i 
problemdiskussionen, relaterar till de problem museer står framför. Kapitlets avslutande del 
består av en teoretisk syntes och den teoretiska referensram vi har använt oss av för 
undersökningen.   

3.1. Teoretisk inledning 
I problemdiskussionen i det inledande kapitlet behandlas de utmaningar och svårigheter 
dagens museer står inför. Exempel på dessa är lägre anslag från staten, hårdare konkurrens 
från andra turistmål och kulturinstitutioner, besökares krav på starka upplevelser och 
annorlunda och nyskapande utställningar. Dessa villkor sätter press på museerna att frångå de 
traditionella sätten att arbeta och presentera utställningar.och även utveckla 
marknadsföringsarbetet. Detta kräver att museerna lägger ner mer resurser, både ekonomiskt 
och tidsmässigt, på marknadsföring. McLean (1997, s. 180ff) beskriver marknadsplanen som 
själva grundpelaren i marknadsföringsarbetet för ett museum. Den inleder teorikapitlet. En 
marknadsplans substans kan variera, men det finns flera viktiga delar att ta med. 
Involveringen och studerandet av besökare menar Graham Black (2005, s. 14) och Barbara 
Horn (2006,  s. 81-82) är viktiga delar i ett museums aktiviteter och bör prioriteras. Detta 
stycke följer marknadsplansavsnittet. Lynn Parker och Joseph LePla (1999, s. 11) beskriver 
hur flera studier visar att ett starkt varumärke medför stora fördelar för ett företag. Kunderna, 
betonar Helene Edwards, (2005, s. 7-8) är de allra viktigaste i utveckling av ett varumärke och 
menar vidare att kunden är den som företaget ska lyssna på. Varumärkesstrategi följer 
besöksundersökandeavsnittet.  Teoridelen avslutas med upplevelserummet och dess 
attraktionskraft, vilket enligt Lena Mossberg (2003, s. 29) är en faktor som påverkar 
besökarna när de väljer museum att besöka. 

3.2. Marknadsplan 
På Nuteks hemsida kan läsas att för optimering av marknadsföringen är planering 
grundläggande. En marknadsplan är det viktigaste verktyget för denna planering. (Nutek 
2007) Phil Kotler och Neil Kotler (1998, s. 320) poängterar att för att kunna genomföra en 
konsumentorienterad marknadsreaktiv strategi så måste ett museum utveckla en effektiv 
marknadsföringsorganisation. I denna måste effektiva procedurer för planering, budgetering, 
implementering och kontroll finnas. Detta är av vikt för just den komplexa och varierande 
publik ett museum har. McLean (1997, s. 180) menar att inget museum har resurser att förse 
en besökare med allt den kan önska. En anledning för ett museum att göra en marknadsplan är 
för att hitta sina styrkor och svagheter, optimera dessa med museets resurser och matcha dem 
med besökarnas behov och önskemål. (McLean 1997, s. 180)  
 
Lena Härnqvist skriver om hur en marknadsplan har flera olika funktioner, men att den främst 
är ett verktyg för att få alla marknadsföringsåtgärder att arbeta mot samma mål. (Härnqvist 
1995, s. 109) Enligt Härnqvist finns det fyra viktiga huvudpunkter i en marknadsplan: 
marknadsanalys, målsättningar, strategi och taktik -handlingsplan och resultatkontroll och 
uppföljning. (Härnqvist 1995, s. 109-110) Även McLean (1997, s. 183) skriver om 
processtrukturen av en marknadsplan och det är McLeans modell av en marknadsplan för 
museum, ur boken ”Marketing the museum”, som används i undersökningen.  Här nedan 
följer marknadsplanens processtruktur enligt McLean. 
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Figur: 3.2 The Marketing Planning Process 
 
En marknadsplan består av olika steg som i sin tur innehåller olika åtgärder som behövs 
göras. Situationsanalys är det första steget i McLeans marknadsplan och den innehåller: 
Mission Statement, Marketing Audit, SWOT-analys och Assumptions. Den första åtgärden i 
en situationsanalys är att komma på en “Mission Statement”, som är ett uttalande som ska 
sammanfatta museets mål som verksamhet. Ett sådant uttalande gör det lättare för museet att 
veta hur de ska rikta in hela museets aktiviteter för att nå upp till detta ”Mission Statement”. 
Andra åtgärden, Marketing Audit, handlar om att museet samlar in information om dess egna 
resurser och information om omgivningen. Denna information kommer vara till hjälp när 
museet gör en SWOT-analys. När museet gör en SWOT-analys går de igenom sina interna 
styrkor, svagheter och de externa möjligheter och hot som finns för museet. Det sista steget i 
situationsanalysen är att identifiera nyckelantagande om framtida externa händelser som kan 
påverka museet och dess verksamhet.  
 
Efter att situationsanalysen är gjord är det dags att sätta upp mål för marknadsföringen. Det är 
viktigt att dessa mål är tydligt specificerade, så att verksamheten vet vad den ska sträva efter. 
Målet för marknadsföringen ska matcha museet med marknaden. Det är även viktigt att målet 
är relevant, specifikt och mätbart för att få bästa effekt av marknadsföringen.  
 
Innan steg tre i McLeans marknadsplan, att bestämma strategier, vill vi lägga till det Kotler 
och Kotler (1998, s. 123ff) skriver om marknadssegmentering. En organisation, i detta fall ett 
museum, har inte möjlighet att nå och attrahera hela marknaden. Detta gäller särskilt museer 
vars ekonomiska situation är ansträngd. Därför är det viktigt att ett museum känner till och 
segmenterar sin marknad för att få information om vilka målgrupper de skall satsa på och hur 
de ska satsa på dem i sin marknadsföring. I det tredje steget, i skapandet av en marknadsplan, 
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är det dags att bestämma strategier, vilket styrs av ovan nämnda steg och segmentering. 
(McLean 1997, s 183-202) Det är viktigt att välja marknadsföringsstrategier som kan guida 
museet genom relationen med marknaden och med museets konkurrenter. Efter att 
marknadsföringsstrategierna är valda är det viktigt att bedöma vilka resurser som krävs för att 
genomföra dessa strategier. Det behövs därför även identifieras alternativa 
marknadsföringsmixer för att överväga de olika alternativen som finns till vald strategi.   
 
Det sista steget är att utveckla ett marknadsföringsprogram, där det även finns plats för 
kontroll och återkoppling. Marknadsföringsprogrammet bör innehålla ett etablerat tidsschema 
som går att genomföra inom ett bestämd tidsintervall. Den bör även ha identifierat de resurser 
den behöver och ha tillgång till dessa resurser. Marknadsföringsprogrammet bör vara mycket 
detaljerat och ska bland annat innehålla budget, resursfördelning och personalens olika 
ansvarsområden. Programmet ska vara möjligt att övervakas, kontrolleras och justeras under 
arbetets gång. Det gäller även för hela marknadsföringsplanen och processen för dess 
utveckling. (McLean 1997, s. 183-202)  
 

3.3. Upplevelse och kundorienterade marknadsundersökningar: 
Motivationssegmentering 

Ett museum kan utveckla och producera storslagna utställningar och annorlunda produkter, 
men har inte marknaden efterfrågat produkten eller är inte besökare intresserade av att besöka 
utställningen är använda resurser och nerlagt arbete förgäves. Det är därför viktigt att betänka 
upplevelsedimensionen utifrån besökarens perspektiv. För att identifiera vad en potentiell 
besökare vill se och uppleva krävs kunskap om besökaren. Det är svårt att förstå och möta en 
besökares önskemål och behov utan att studera dem och involvera dem i utvecklande av 
produkter och utställningar.   
 
Neil Kotler (2001) beskriver hur museer förr besöktes för utbildning och visuell stimulans, 
men att besöksanledningen idag är en helt annan. Fokus idag, menar Kotler (2001), ligger på 
att uppleva det annorlunda, vilket har flera innebörder. Istället för att besökaren intar en 
passiv och åskådande roll handlar det idag om att denne vill involveras i intensiva intryck 
både intellektuellt och känslomässigt. Dagens konsumenter vill, enligt Kotler, att upplevelser 
ska vara sociala ”happenings”, situationer som väcker stark respons. Besökare förväntar sig 
”WOW”-upplevelser. En positiv upplevelse kräver, enligt Lena Mossberg (2003, s. 185) 
kundens engagemang, därför är medveten utbildning av besökaren, från ett museums sida, 
fördelaktigt. Flera museer har dock problem med detta. Kotler (2001) påpekar att för att 
kunna skapa ”WOW”-upplevelser krävs finansiering och förståelse för vad besökare vill ha 
och förväntar sig, vilket han anser att flera museer har förbisett. Graham Black (2005, s. 10) 
menar att museer bör engagera sig i vad han kallar besökarstudier. Ser museer sig själva som 
tillgängliga och besökarorienterade är ett ordentligt finansierat och genomarbetat 
besökarestudieprogram en oumbärlig beståndsdel av museets aktiviteter, 
kundorienteringsperspektivet måste stödjas av museets ledare. Black (2005, s. 14) poängterar 
att undersökningar som samlar in kvantitativ data (exempelvis enkäter vid museets utgång) är 
nödvändiga och bör göras. Dock menar Black (2005, s. 14) att marknadsundersökningar inte 
endast bör ske i kvantitativ form, utan även i kvalitativ form (fokusgrupper). Barbara Horn, 
Director of Operations vid ”Museum Victoria”, Melbourne Australien (2006, s. 2-3) 
diskuterar, i linje med Kotler, hur viktigt det är att kulturella institutioner, framförallt i 
samhällen med relativt små populationer, är välkända och omtyckta av allmänheten för att 
vara framgångsrika. I sin artikel beskriver hon hur ”The Immigrant Museum” i Melbourne, 
Australien har gått tillväga för att framgångsrikt hantera just detta. 
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På ”Museum Victoria”, huvudorganisationen där ”The Immigrant Museum” ingår, 
utvecklades en undersökningsmetod som benämndes motivationssegmentering. 
Undersökningsmetodens mål var att gå förbi ytliga svar som enkäter ger, och istället på djupet 
undersöka de psykologiska behov som motiverar konsumenter, i det här fallet museibesökare, 
till att konsumera.  
 
Motivationssegmentering: Horn (2006, s. 81-82) beskriver metoden som en 
fokusgruppsmetodologi. En sammanställande utvärdering av ett museum för att undersöka om 
utställningar är till besökarnas tillfredställelse. Metoden bygger på sofistikerade och 
upprepade granskningar (både kvantitativa och kvalitativa) av marknaden. Resultatet av en 
undersökning ligger sedan som grund för marknadsföring och utveckling av produkterna så 
att de överrensstämmer med populationens (besökare och potentiella besökare) önskemål och 
behov.  
 
Metoden går till på så sätt att museerna genom fokusgrupper undersöker besökares och 
potentiella besökares psykologiska behov på djupet. På så sätt får museerna fram vad som 
motiverar besökare att konsumera (besöka en utställning). Metodens kärna ligger i att koppla 
ihop behov med den underliggande motivation som finns för att välja en given produkt vid en 
given tidpunkt/tillfälle. Metoden kopplar således motivation till användningstillfälle. 
Fördelarna med motivationssegmentering är bland annat följande:  
 

• Hjälper museet att tänka i nya banor angående förståelsen av behoven hos besökare 
och potentiella besökare.  

• Underlättar att identifiera och segmentera olika målgrupper 
• Effektivt instrument för att välja och utveckla marknadsföringsstrategier och 

kommunikationskanaler som passar de olika målgrupperna.  
• Förser museet med information inför och under utvecklingsprocessen av nya 

utställningar, produkter. 
• Hjälper museet i hanteringen och positioneringen av varumärket. 
• Kan visa om ett varumärke är tillräckligt välartikulerat, det vill säga, om museets 

budskap om vad det står för och jobbar med framgår ordentligt.  
• Fokusgruppsdeltagarna blev i mycket hög grad engagerade och involverade i 

utställningen 
 
 

 
 
Figur 3.3  Egen modell av Motivationssegmenteringsmodellen. 
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Figuren visar hur museer systematiskt och kontinuerligt studerar, analyserar och segmenterar 
sina besökare och icke-besökare. Genom fokusgrupper kan museet studera respondenterna på 
djupet och hitta de underliggande behov som styr besökarnas motivation och önskemål. Vid 
insamlandet av information genom denna metod ges möjligheten att engagera och ge 
besökarna en medproducerande roll. Den insamlade informationen används därefter av 
museet för att skapa utställningar som bättre möter besökarnas önskemål och behov. 
Samtidigt skapas marknadsföringsstrategier utifrån besökarnas behov och önskemål som är 
bättre anpassade för dem. Resultatet blir utställningar i vilka besökaren har varit engagerad 
och involverad i både innan och under utställningen. Museet får har en attraherande och 
engagerande utställning som besökare vill besöka. 
  

3.4. Varumärkeshantering 
Kotler och Kotler (1998, s. 219-220) menar att konsumenter inte vill lägga ner mycket tid på 
att informera sig om en tjänst eller organisation. Dessutom poängterar Kotler och Kotler 
(1998, s. 219-220) att genom att aktivt och fokuserat arbeta med sitt varumärke kan en 
organisation skapa en genväg till att snabbt få uppmärksamhet, igenkännande och tillit från 
konsumenter. Ett varumärke måste vara något som konsumenterna reagerar på, finner 
attraktivt och vill köpa eller ta del av. Att låta bli att hantera sitt varumärke kan leda till att 
konsumenterna skapar egna attribut och uppfattningar om organisationen. Ett varumärke 
skapar ett löfte. (Kotler och Kotler 1998, s. 219-220) Adrian Sargeant (2005, s. 130) menar att 
organisationer måste satsa medvetet och aktivt på att stärka och utveckla sitt varumärke och 
Sargeant (2005, s. 132ff) tar upp flera fördelar som ett starkt varumärke för med sig:  
 

• Differentiering: Varumärket kommunicerar vad som är utmärkande och särskiljande 
för en organisation och vad en konsument kan förvänta sig. Det minskar risken för att 
bli misstagen för en annan organisation.  

• Förhöjd prestation: Ett effektivt och konsekvent kommunicerat varumärke skapar över 
tid förtroende. Detta gör att individer som vanligtvis inte skulle använda sig av tjänster 
organisationen tillhandahåller med större sannolikhet gör det.  

• Försäkrar renommé: Varumärken som har byggts upp under en lång tid skapar tillit 
och kan överleva kortsiktiga kriser, eftersom ett starkt varumärket avsevärt ökar 
möjligheten att misstag och fiaskon blir förlåtna. 

• Ökad lojalitet: Individer som väljer att förknippa sig med ett varumärke får ut både 
funktionella och emotionella fördelar från att göra så. Konsumenten binder sig 
samman med de attribut som varumärket står för.  

• Ökade samarbeten: Möjligheten att erbjuda varumärket och dess attribut till en 
utomstående part öppnas med ett lyckat varumärke. (Sargeant 2005, s. 132ff) 

 
Ovan framgår att ett starkt varumärke medför flera fördelar. Det differentierar och särskiljer 
en organisation från en annan. Varumärket skapar förtroende, lojalitet och goda möjligheter 
för att attrahera sponsorer och samarbetspartner. Det ger även besökare en trygghet och en 
förväntan på vad de ska få uppleva. Ett starkt varumärke kan således vara en strategi för att 
behålla befintliga besökare och locka andra som anser att de attribut varumärket förmedlar 
överrensstämmer med de egna. Det är således av vikt för ett museum att aktivt och strategiskt 
arbeta med sitt varumärke.   
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3.5. Upplevelserummet och dess attraktionskraft 
Mossberg (2003, s. 109ff) skriver om upplevelserummet och hur besökarnas uppfattning av 
detta påverkar dem. Med upplevelserummet menar Mossberg den fysiska omgivningen där 
tjänsten produceras, levereras och konsumeras. Det finns olika typer av upplevelserum, så 
som permanenta, icke-permanent upplevelserum och upplevelseområden. Museum tillhör de 
permanenta upplevelserum där byggnaden och faciliteterna i sig kan vara en upplevelse att få 
se. Upplevelserummet kan bli en del i marknadsföringen, eftersom utformandet av 
upplevelserummet kan påverka besökarens val av produkt. Museerna kan differentiera sig 
från andra museum genom att inte enbart ha den aktuella utställningen i fokus, utan även se 
till så att det finns en bra restaurang och museishop. Upplevelserummet kan vara avgörande 
när besökarna väljer vilket museum de ska besöka. (Mossberg, s. 109ff) 
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3.6. Teoretisk syntes 
Ett problem bland flera för museer idag är, som belysts tidigare, det minskande statliga 
ekonomiska stödet. Detta har fått konsekvensen att statliga museer tvingats återinföra 
entréavgifter och med det förlorat ett stort antal besökare. Ett annat problem är att museer 
idag framstår som gammalmodiga och omoderna. De konkurrerar med andra attraktioner och 
står mellan sitt traditionella sätt att jobba med marknadsföring och det sätt som präglar 
näringsverksamhet. Marknadsföringstraditionen är inte lika utvecklad som i andra 
affärsorganisationer. Utmaningen för museerna blir att inse värdet av att förstå sina besökares 
behov och utveckla sitt arbete med professionell marknadsföring. 
 

 
 
Figur 3.6 Teoretisk syntesmodell 
 
Ett museum bör använda sig av en marknadsplan, eftersom den strukturerar 
marknadsföringsaktiviteter, kanaliserar resurser och får hela organisationen att arbeta mot 
samma mål. En väl genomarbetad marknadsplan är ett arbetsverktyg inom marknadsföring 
som kan hjälpa museet att förmedla ett enhetligt intryck till besökare. Vidare kan 
segmentering av marknaden underlätta att förmedla rätt budskap till rätt besökare genom rätt 
kanal och på så sätt optimera användandet av resurser. Genom att studera sina besökare på 
djupet och involvera dessa i utvecklingsprocessen av en utställning fås en besökare som är 
delaktig, engagerad och mer trolig att återbesöka. Ett starkt varumärke för med sig trygghet 
och lojalitet hos besökare och sponsorer. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med 
utvecklingen av varumärket. Upplevelserummet påverkar besökarnas val av museum. Det är 
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därför viktigt att utveckla faciliteter som tilltalar ett brett spektra av målgrupper. 
Kringprodukter runt en utställning, såsom kafé och museishop ger fler anledningar att besöka 
museet och kan skapa mervärde för besökaren. I syntes skapar dessa teorier en process som 
bör utmynna i ökat antal besökare. Det är ett av de målen som dagens museer strävar efter. 
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4. Empiri 
Vi har valt att börja empirikapitlet med en kort presentation av de fyra museerna vi har valt att 
undersöka, med syftet att ge läsaren en bild av museernas inre och yttre förutsättningar. Efter 
det följer en sammanställning av de genomförda intervjuerna. 
 

4.1. Presentation av undersökta museer 
Här följer en kort presentation av Moderna Museet, Nationalmuseum, Nobelmuseet och 
Stockholms läns museum.  

4.1.1 Moderna Museet 
Moderna Museet är beläget på Skeppsholmen och museet invigdes den 9 maj 1958. Där visas 
modern konst från 2 dagar gammal till högst 100 år gammal. Den 14 februari 2004 
återinvigdes museet, efter att ha varit stängt under några år pga. renovering, och då med fri 
entré till sina utställningar. Detta ledde till ökat antal besökare och under 2006 hade museet 
606 448 besökare. Den 1 januari 2007 återinförde museet entréavgift på grund av regeringens 
sänkta anslag till museet. Från regeringen får Moderna Museets även regleringsbrev 
innehållandes verksamhetsmål som finns presenterade på museets hemsida. Museet ska bland 
annat bevara och förmedla modern och samtida konst. Utöver utställningar har Moderna 
Museet, i sina lokaler, en restaurang och en museishop. Museishopen driver Moderna Museet 
tillsammans med Arkitekturmuseet. På museet genomförs publikundersökningar där 
information om besökarnas ålder, kön, utbildning, geografiska ursprung och synpunkter om 
museet sammanställs. Undersökningarna finns redogjorda i årsredovisningen.(Moderna 
Museet 2007) Moderna Museet arbetar även med objektsponsring och det är på detta vis som 
företag, exempelvis Scania, Storåker McCann och Investor, stödjer museets 
verksamhet.(Moderna Museet 2007) 

4.1.2 Nationalmuseum 
Nationalmuseum ligger på Blaiseholmen och är Sveriges största konstmuseum. Museet 
invigdes 1866 och ansvarar för en stor samling av konstverk, konsthantverk och modern 
design. Museet är en myndighet som består av två museer, Nationalmuseum och Prins Eugens 
Waldemarsudde. På innegården av Nationalmuseum ligger restaurangen Atrium, som satsar 
på hög kvalitet. Museet har även en museishop där besökarna kan köpa konst- och 
designföremål, leksaker, tyger, böcker etc. (Nationalmuseum 2007) Nationalmuseum var ett 
av de museer som fick betydligt fler besökare tack vare frientréreformen. Mellan 2004 och 
2005 ökade antalet besökare med 147% och besökarantalet var 499 321.(Kulturrådet 2007) 
Nationalmuseum genomför enkätundersökningar på sina besökare för att bland annat få reda 
på kön, ålder och bostadsort på besökarna. Dessa undersökningar finns sammanställda och 
redovisade för i årsredovisningen. (Nationalmuseum 2007) Nationalmuseum samarbetar med 
ett antal företag, så som Accenture, SvD, Grand Hotel, Glitnir och Fältman&Malmén. 
(Nationalmuseum 2007) Exempelvis har Fältman&Malmén hjälpt Nationalmuseum att 
ompositionera sitt varumärke. (Fältman&Malmén 2006)  

4.1.3 Nobelmuseet  
Nobelmuseet öppnade sina utställningssalonger i Börshuset i Gamla stan, Stockholm, år 2001. 
På museet finns bland annat utställningar om nobelpristagarna och deras arbeten, men även 
historien om Alfred Nobels liv och bakgrunden till Nobelpriset uppkomst. På grund av att det 
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varje år utses nya nobelpristagare utvecklas och uppdateras museets utställningar ständigt. 
Museet ägs av Nobelstiftelsen och var därför inte en del av frientréreformen. Förutom 
utställningarna finns det ett kafé och en museishop i lokalerna. Varje år bjuder kafét årets 
nobelpristagare på lunch och i museishopen finns det faktaböcker och populärvetenskapliga 
böcker skrivna av nobelpristagarna. Målet för Nobelmuseet, enligt hemsidan, är: 
”Nobelmuseet vill sprida kunskap, väcka intresse och skapa debatt kring vetenskap och kultur 
genom kreativ pedagogik, modern teknik och elegant design.” (Nobelmuseet 2007) 

4.1.4 Stockholms läns museum 
1982 bildades stiftelsen Stockholms läns museum, som kom att bli hela Stockholms regions 
museum. Museet flyttade i maj 2006 sina fasta utställningar till nya lokaler i Dieselverkstaden 
(Nacka kommuns kulturhus), beläget i Sickla. Museet, som alltid har haft fri entré, arbetar för 
att göra besökarna medvetna om Stockholmsregionens historia och arbetar inte bara med fasta 
utställningar utan även med uppsökande verksamhet till skolor och vandringsutställningar. I 
den ombyggda Dieselverkstaden ligger förutom Stockholms läns museum även ett bibliotek, 
konsthall, bar och matsal m.m. (Dieselverkstaden 2007) Museet har en butik som säljer 
kulturhistorisk litteratur om Stockholms län och för att nå ut till så många som möjligt satsar 
museet mycket på sin hemsida och bedriver även försäljning av butiksvaror via 
den.(Stockholms läns museum 2007) Stockholms läns museum finansierar sin verksamhet 
genom det bidrag som Stockholms läns landsting utbetalar varje år och över det bidrar Statens 
kulturråd med pengar. Museet bedriver även en omfattande uppdragsverksamhet. Museets 
olika verksamheter runt om i länet och dess fasta utställningar hade totalt 17500 besökare 
under 2006. (Stockholms läns museum 2007) 
 

4.2. Sammanställning av intervjuerna  
Efter att ha genomfört intervjuerna har vi valt att sammanställa dessa intervjuer tematiskt. De 
teman som har valts, kopplas samman till de teorier som presenterats i teorikapitlet.  

4.2.1 Balansgång mellan bevara och förmedla 
Ett museum har två roller, bevarare och förmedlare. Dessa två kan vara svåra för ett museum 
att balansera i arbetet med marknadsföringen. Anledning till att vi undersöker hur de två 
rollerna påverkar museernas marknadsföringsarbete är för att klargöra förutsättningarna för 
valet av marknadsföringsstrategier. Normalt inom näringslivet finns inte denna komplexa 
situation. Frågan har ingen grund i en teori, men är väsentlig för att förstå museernas 
utgångsläge. 
 
Moderna Museet 
Lovisa Lönnebo, chef för kommunikation på Moderna Museet, berättar om hur det för vissa 
museer kan vara ett problem med dessa två roller, eftersom deras utställningsobjekt kan vara 
väldigt gamla. För Moderna Museet är det däremot inte lika svårt eftersom de arbetar med 
relativt nya verk. Museets konst är allt från 2 dagar till ca 100 år gammal. Svårigheten kan 
istället ligga i att en del samtida konst är känslig och svårare att bevara eftersom dagens 
konstnärer inte arbetar efter samma hållbara tekniker som användes förr. När det kommer till 
marknadsföring så är tillgänglighet och världsklass Moderna Museets slagord. 
Tillgängligheten är väldigt viktigt för museet. Museet vill inte bli för musealt, och Lönnebo 
poängterar att bevarandet visst är viktigt för museet, men att man på museet vill att det ska 
komma många besökare och satsar därför på tillgänglighet före bevarande.3

                                                 
3 Intervju med Lovisa Lönnebo den 3 maj 2007 
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Nationalmuseum 
Paula Röhss, marknadschef på Nationalmuseum, beskriver Nationalmuseum som Sveriges 
ledande design- och konstmuseum. Det som påverkar museets marknadsföringsarbete är 
uppdraget att vårda, visa och driva kunskapsutveckling inklusive forskningsuppdrag, inte så 
mycket rollen som bevarare eller förmedlare. Marknadsföringen kan inte leva ett eget liv, 
understryker Röhss, och eftersom museet arbetar efter en vision måste marknadsföringen 
finnas med i denna vision. Museet vill beröra och berika med betraktaren i centrum och 
museet har en mängd olika betraktare, vilket gör att man på Nationalmuseum tänker 
marknadsföring i 360 grader.  
 
De som arbetar med marknadsföring banaliserar inte, men förenklar, menar Röhss och det är 
viktigt att hitta en balans på betraktarens villkor. Till exempel kan forskningsprojekt mynna ut 
i forskningsartiklar och ur dessa väljs vissa delar ut för att visa den bredare publiken. De som 
arbetar med marknadsföringen måste hitta de delar som de kan anpassa till en bredare publik.4
 
Nobelmuseet 
Anna Thompson, marknadsansvarig på Nobelmuseet, anser inte att rollen som bevarare 
påverkar hur museet arbetar med marknadsföring eftersom museet inte ser sig själva som 
bevarare av kulturarv. Nobelmuseet vill fokusera på att förmedla och presentera ämnen där 
man kan prata om Alfred Nobel och Nobelpriset historiskt, i samtiden och framtiden. Fokus 
ligger på kreativitet, nobelpristagarnas vardag och passion. Nobelmuseet vision är att vara en 
förmedlare av frågor kring just kreativitet.5
 
Stockholms läns museum 
Susanne Wibert, kommunikatör på Stockholms läns museum, berättar att museet inte är ett 
specialmuseum som åtskilliga andra museer är, och som ett länsmuseum har museet en 
bredare roll. På Stockholms läns museum omfattar verksamheten flera områden. De arbetar 
med bland annat kulturarv, arkeologiska utgrävningar, byggnadsvård, historia och konst. 
Marknadsföringen blir alltså inte inriktad på en speciell verksamhet utan alla avdelningar 
ingår. Det är den splittrade och breda verksamheten som kan försvåra marknadsföringen en 
del, mer än rollen som bevarare och förmedlare. Allt ska marknadsföras och Wiberts tjänst 
kan ses som en servicefunktion för alla avdelningar.6
 

4.2.2 Konsekvenserna av avskaffandet av fri entré 
Orsaken till att vi undersöker om avskaffandet av fri entré har påverkat museerna är för att 
klargöra deras utgångspunkt för sitt marknadsföringsarbete. 
 
Moderna Museet 
1999 anställdes Lönnebo som den första fasta marknadsföraren för Moderna Museet och har 
sedan dess mätt och undersökt vilka som besöker Moderna Museet. Genom dessa 
undersökningar har Lönnebo fått siffror på att nybesökarna alltid har varit ca 30 % av 
besökarantalet. Fri entré gav ett starkt positivt utslag på besökarvolymen hos museet, men 
antal nybesök låg fortfarande runt 30 %. Det var dock flera av dessa nybesökare som var 
ovana museibesökare generellt. Under frientréreformen hade museet en mer flexibel ekonomi 
eftersom de både fick bidrag från staten på 10 miljoner för förlorade entréintäkter och fick 
                                                 
4 Telefonintervju Paula Röhss den 15 maj 2007
5 Telefonintervju Anna Thompson den 16 maj 2007 
6 Intervju med Susanne Wibert den 9 maj 2007 

 22



ökade intäkter ifrån museibutiken. Dessutom hade museet två utställningar per år som var 
belagda med avgift. 25 % av museets besökare såg dessa utställningar, vilket medförde en bra 
intäkt. Nu förväntar sig museet ca 370 000 besökare som kommer till dörren och 
utställningen, men endast 280 000 besökare som löser biljett.7
 
Nationalmuseum 
Röhss berättar att Nationalmuseum fick färre besökare när entréavgiften återinfördes. Museet 
fick dock behålla en del av frientréreformpengarna, som används bland annat för att nå barn 
och barnfamiljer. Till exempel så har Nationalmuseum en ateljéverksamhet som är gratis för 
barn och deras föräldrar. Nationalmuseum försöker erbjuda och marknadsföra de aktiviteter 
som finns kvar inom fri entré för att besökarna ska kunna gå till museet och uppleva vissa 
delar av det utan att betala. Under frientréreformen tog museet betalt för vissa utställningar 
som trots det fick många besökare. De besökare som är mycket intresserade av konst och 
museum går även med entréavgiften återinförd.8
 
Nobelmuseet 
När frientréreformen infördes blev det en positiv effekt för alla museer, enligt Thompson, och 
museerna fick mycket uppmärksamhet i press och media. Antal besökare steg på alla 
museum, även för Nobelmuseet som fortfarande hade entréavgift. Det som har hänt när 
frientréformen slopades är att museer som var med i frientréreformen har förlorat sina 
nyvunna besökare medan hos Nobelmuseet, som hela tiden har haft avgift, har besökarantal 
stigit.9
 
Stockholms läns museum 
Wibert berättar att Stockholms läns museum inte har märkt av någon speciell skillnad på 
besökarna efter att frientréreformen avskaffades. Däremot har hon märkt av att klimatet i 
tidningarna har gått från en positiv spiral till en negativ spiral i och med införandet av 
entréavgift på de andra museerna. Det som står i tidningarna idag är att salarna står 
halvtomma och att museerna har förlorat många av sina besökare. Detta kan naturligtvis 
påverka alla museer negativt. Wibert har planer på Stockholms läns museum i framtiden ska 
kommunicera i sin marknadsföring att museet har fri entré och på så sätt förhoppningsvis 
locka besökare.10

4.2.3 Marknadsplan 
En marknadsplan är ett verktyg som bland annat McLean och Härnqvist anser vara viktigt att 
använda sig av för att museer ska kunna optimera sitt marknadsföringsarbete. I 
undersökningen har vi därför forskat i huruvida museer har utvecklat och arbetar med 
marknadsplaner.  
 
Moderna Museet 
Lönnebo hänvisar till Moderna Museets överintendent Lars Nittve och vad han anser om 
marknadsplan för museum. Nittve har lång erfaret inom museibranschen och har arbetat som 
chef för Rooseum i Malmö, Louisiana i Köpenhamn och Tate Modern i London. Enligt Nittve 
så behövs inte en marknadsplan om man känner sin verksamhet, och alla dess olika enheter, 
väl. En marknadsplan kan vara ett bra styrinstrument för stora företag med stor organisation 
och budget, men situationen på Moderna Museet ser annorlunda ut. Museet gör en 
                                                 
7 Intervju med Lovisa Lönnebo den 3 maj 2007 
8 Telefonintervju med Paula Röhss den 15 maj 2007 
9 Telefonintervju med Anna Thompson den 16 maj 2007 
10 Intervju med Susanne Wibert den 9 maj 2007 
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verksamhetsplan för varje enhet och grupp inom enheten och det är denna verksamhetsplan 
som är museets styrinstrument. Lönnebo påpekar dock att om ett museum är i 
uppstartningsfas med sin marknadsföring så bör man ha en marknadsplan även om budgeten 
är starkt begränsad.11

 
Nationalmuseum 
Nationalmuseum arbetar med en marknadsplan som har bas i museets vision. Röhss berättar 
att det finns en summering av marknadsplanen i den verksamhetsplan som är till för hela 
museets verksamhet. Både verksamhetsplanen och marknadsplanen är baserad på det 
regleringsbrev som Nationalmuseum får av regeringen.12

 
Nobelmuseet 
Nobelmuseet använder sig av en marknadsplan i marknadsföringen och har gjort det ända 
sedan 2001. Thompson har en fil kand. i business och är skolad i businesstänkandet och det 
påverkar hennes sätt att arbeta med marknadsföring.13

 
Stockholms läns museum 
Enligt Wibert ligger Stockholms läns museum i startgroparna med sitt marknadsföringsarbete. 
Under året ska en marknadsplan arbetas fram och den kommer att hamna någonstans 
mittemellan en avancerat utvecklad plan och en förenklad plan. Det inte finns tid eller pengar 
för museet att göra en genomgripande analys av omgivningen och konkurrensen. Det som 
finns att använda, till utvecklandet av marknadsplanen, är en enkätundersökning som gjorts av 
Sickla köpcentrum och IHR (Marknadskommunikationslinjen, Stockholms Universitet). Det 
är en undersökning om besökare till Dieselverkstaden, den stora fabrikslokalen som museet 
och kulturhuset ligger i. 
  

4.2.4 Marknadsföringsstrategier 
 
Museers begränsade ekonomiska resurser gör att de måste välja ut de 
marknadsföringsstrategier som passar bäst för deras verksamhet. Vi har frågat 
marknadsansvarig/kommunikationsansvarig på respektive museum vilka 
marknadsföringsstrategier de använder sig av och hur de använder dem.  
 
Moderna Museet 
När Moderna Museet riktar sig till skolgrupper så går marknadsföringen genom skolorna. 
Museet anser att det är viktigt att skolor som kommer på studiebesök går på specialvisning, 
eftersom det är då eleverna får den bästa upplevelsen av museet. Visningar kostar dock 
pengar, vilket gör att många skolklasser inte får gå dessa specialvisningar. Museets pedagoger 
har därför gjort i ordning frågeformulär som skolklasserna får med sig när de går på museet. 
Det finns även olika tipspromenader som allt från små barn till gymnasieungdomar kan 
använda. Dessa tipspromenader och frågeformulär finns för att presentera museet som 
Moderna Museet vill att det ska presenteras och göra museet tillgängligt på ett bra sätt. 
Museet lånar även ut gratis audioguider till barn och ungdomar. Lönnebo menar att det är 
viktigt att barn och ungdomar får en bra bild av Moderna Museet redan från början, eftersom 
museet vill ha kvar dem som besökare även som vuxna. Museet samarbetar med restaurangen 
och har söndagsbrunch riktad till barnfamiljer. För gymnasieelever har museet ett mycket 
                                                 
11 Intervju med Lovisa Lönnebo den 3 maj 2007 
12 Telefonintervju med Paula Röhss den 15 maj 2007 
13 Telefonintervju med Anna Thompson den 16 maj 2007 
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lyckat projekt som kallas ZonModerna. Det är ett projekt som innebär att museet bjuder in 
elever med olika bakgrund, från olika delar av Stockholm, och sätter ihop dessa på grupper av 
6-7 personer. I gruppen ingår en pedagog och en konstnär och syftet är att sätta ihop ett 
konstprojekt i relation till en aktuell utställning. Projektet mynnar sedan ut i en vernissage och 
utställning där föräldrar, vänner och hela skolan bjuds in. Detta ger en ”ringar på vatten” 
effekt som gör att museet får fler besökare som de i vanliga fall kanske inte skulle nå. 
 
Moderna Museet har en pressekreterare som arbetar 100 % med att bearbeta media. Det är 
inte vanligt förekommande i museibranschen, enligt Lönnebo. Att bli omnämnd i press och 
media är den absolut billigaste marknadsföringen och det är därför Moderna Museet satsar på 
att ha en pressekreterare. Pressekreteraren uppdaterar kontinuerligt pressen om vad som 
händer på Moderna Museet. En annan viktig marknadsföringskanal för museet är dess 
hemsida som har 2 miljoner besökare per år. Museet arbetar med flera samarbetspartners och 
sponsorer som exempelvis Storåker-McCann och ClearChannel. Dessa samarbetspartners 
väljs ut med stor omsorg. För museets samarbetspartner och sponsorer skull, vill museet skapa 
bra och professionell marknadsföring. Lönnebo anser att det är viktigt att kulturinstitutioner 
förstår de kommersiella villkor som samarbetspartners och sponsorer kräver. Dessa 
kommersiella villkor förstår och respekterar, enligt Lönnebo, de som arbetar med 
marknadsföringen på Moderna Museet. Detta beror på att många av museets medarbetare har 
en bakgrund i det kommersiella näringslivet.14

 
Nationalmuseum 
De kanaler museet använder sig av för att marknadsföra sig är inte valda på måfå, enligt 
Röhss. Museet arbetar väldigt strategiskt och måste välja ut precis de rätta vägar som når flest 
människor och som passar bäst för museets verksamhet. Det är vikigt att ha mycket kunskap 
om besökarna inför valet av marknadsföringsmetoder. För att nå ut på rätt sätt måste museet 
veta vilka besökarna är. Nationalmuseum samarbetar därför med mediabyrån Carat, som 
hjälper museet genom att göra målgruppsanalyser. På så sätt får museet reda på vilka 
tidningar och vilken sorts tunnelbanereklam de bör satsa på för att nå sina målgrupper. På 
grund av Nationalmuseums små resurser är det viktigt för dem att arbeta med bra 
samarbetspartners och sponsorer. Museet har, förutom tidigare nämnda samarbetspartnern 
Carat, till exempel Fältman&Malmén som sponsor. Fältman&Malmén har haft ansvar för 
museets reklamkampanjer och omdispositionering av varumärket Nationalmuseum. Ett starkt 
varumärke är viktigt för ett museum när de ska locka till sig duktiga samarbetspartners som 
kan hjälpa museet att nå sitt kvalitetsmål. Röhss tycker att det är bra med reklam för museum, 
men reklamen måste vara kopplad till en utställning eller till museets samlingar och det måste 
även finnas en balans mellan kvalitet och volym. 
 
Nationalmuseum använder sig av olika marknadsmetoder så som tunnelbanereklam, 
kulturtavlor, dagspress och populärpress. Museet använder sig även av ”newsletters” och 
utskick till konstföreningar. För att få ut information om Nationalmuseum, till så många som 
möjligt, används museets hemsida som en del av marknadsföringen. Röhss poängterar dock 
vikten av det personliga intrycket som en besökare får av museet eftersom dessa besökare 
sprider vidare sin erfarenhet av museet till andra människor som kan bli till nya besökare.15

 
Nobelmuseet 
Thompson menar att på Nobelmuseet använder de sig av flera olika marknadsföringsmetoder 
mot olika målgrupper och av target-marketing. För att till exempel nå skolklasser så arbetar 
                                                 
14 Intervju med Lovisa Lönnebo den 3 maj 2007 
15 Telefonintervju med Paula Röhss den 15 maj 2007 
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museet på olika plan. Exempelvis skickar museet kataloger till lärare och arrangerar även 
lärarkvällar där museets personal berättar om museets verksamhet. Detta är ett sätt för museet 
att skapa viktiga relationer med skolor. För att nå målgruppen barn- och barnfamiljer arbetar 
Nobelmuseet med att hitta nya media att synas i, som exempelvis den nya tidningen ”Barn i 
stan”. Varje gång museet har ett samarbete med någon ny media eller samarbetspartner träffar 
museet på de nya besökarna. Museet använder sig även av ”outreach” verksamhet i sin 
marknadsföring. Den går till så att personal åker ut till olika kommuner och håller föredrag på 
kulturcentra och får på så sätt uppmärksamhet till museet och dess verksamhet. Thompson 
poängterar vikten i att hitta nya vägar med marknadsföringen och Nobelmuseet diskuterar nu 
möjligheten att börja marknadsföra sig i kvällspressen. Kvällspressen har inom branschen 
ansetts som negativt att använda sig av, men på så sätt skulle museet nå nya människor med 
sin marknadsföring.  
 
För att nå de utländska och inhemska turisterna finns Nobelmuseet ibland annat med 
utländska turistguider och de kartor som delas ut gratis i Stockholm. Nobelmuseet finns även 
representerade i Sverigehuset och Stockholm Visitors Board är till stor hjälp för att 
Nobelmuseet ska nå ut. Inför och direkt efter öppningen av Nobelmuseet år 2001 arbetade 
museet mycket med utländsk reklam. Nobelmuseet samarbetade då med en PR-byrå i New 
York. På Nobelmuseet görs ingen aktiv pressbearbetning, förutom utskick av pressreleaser 
och tillhandahållande av pressinformation. Pressbearbetningen sker istället genom andra 
kanaler och aktörer såsom Stockholm Visitors Board och Visit Sweden. Dessa båda aktörer 
har Nobelmuseet en nära relation till.16

  
Stockholms läns museum 
Stockholms läns museum ligger i startgroparna med utvecklandet av marknadsföringen för 
museet. Budgeten är stram och resurserna små, så en stor del av det museet vill göra kan inte 
genomföras. Valet av marknadsföringsstrategier bygger på hur mycket pengar museet har till 
sitt förfogande. Det är därför som museet använder sig av att bearbeta pressen, vilket är gratis 
marknadsföring. Stockholms läns museum har även ett samarbetsforum i Dieselverkstaden, en 
marknadsgrupp för kulturhuset. Genom att lägga ihop pengarna och ha gemensam 
marknadsföring för verksamheten i Dieselverkstaden når museet ut till fler. Dock är Nacka 
kultur den största aktören och de arbetar mest mot Nacka/Värmdö media och press. Detta gör 
att mycket av marknadsföringen koncentrerar sig på närområdet genom lokalpress. Tursamt 
för Stockholms läns museum är att delar av verksamheten är tacksamma områden som det 
finns ett utbrett intresse för. Speciellt arkeologi är pressen intresserad av och de skriver 
mycket om olika utgrävningar. Utgrävningar väcker också intresse för dem som går förbi, 
som genom att prata med dem som arbetar på utgrävningarna sprider vidare vad som sker. 
Förr var vandringsutställningar ett sätt att få ut budskapet om museet, men nu vill museet 
koncentrera sig på den fasta verksamheten i lokalerna i Sickla. Stockholms läns museum är 
varje vecka med i det så kallade museiuppslaget. Det är ett gemensamt uppslag i DN, SvD 
och Metro där samtliga Stockholms museer presenterar sina aktuella utställningar och 
program. Dessa annonser tar halva marknadsföringsbudgeten för Stockholms läns museum. 
Pressbearbetning är, som tidigare nämnt, ett arbetssätt som museet använder sig av och som 
ska utvecklas ännu mer i framtiden. Wibert har även en idé om att använda ambassadörer som 
marknadsförare av museet. En kärna trogna besökare som genom sitt engagemang lockar 
andra besökare till museet. Wibert planerar att skapa ett intresseregister bestående av 
kulturintresserade och kunniga personer och kända kulturprofiler inom närområdet. Tanken är 
att arbeta inifrån och ut och börja med att skapa trogna besökare för att sedan till slut nå 

                                                 
16 Telefonintervju med Anna Thompson den 16 maj 2007 
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förstagångsbesökare. Eftersom museet är i en stor utvecklingsfas så finns det inte utarbetade 
strategier för att locka förstagångsbesökare. Wibert menar att den förbättrade tillgängligheten 
till Dieselverkstaden, genom utbyggnaden av en gång mellan museet och kulturhuset, kommer 
ge fler förstagångsbesökare.  
 
Enligt Wibert har Sickla affärsområde stort potential och hon har planer på ett samarbete i 
närområdet. Till exempel finns det ett stort hotell mittemot museet som har 
konferensavdelning och genom ett samarbete skulle museet kunna ta emot deras 
konferenskunder på fika i och sedan låta dem besöka Dieselverkstaden. Samma sak gäller för 
omliggande företag såsom Atlas Copco.  
 
Stockholms läns museum arbetar mycket med sin hemsida som har ca 200 000 besökare per 
år. Detta är ett forum för att nå så många människor i länet som möjligt.  
Byggnadsvårdsverksamheten är en stor del och även ”upptäck länet” med lite olika tips lockar 
besökare. Hemsidan ska utvecklas ännu mer och bli mindre svårnavigerad. 17

4.2.5 Segmentering av museernas besökare och primära målgrupper  
Det går inte att tilltala och komma åt alla på en marknad. Därför är det av viktigt att 
identifiera och gruppera in olika sorters besökare för att kunna rikta marknadsföringen så att 
de nås på effektivast möjliga sätt. Vi har undersökt vad för målgrupper och besökare 
museerna har för att se hur deras segmentering ser ut.  
 
Moderna Museet 
Moderna Museet ska vara till för alla, enligt museets uppdrag från regeringen, men museets 
besökare är vad Lönnebo kallar ”Young at heart”, vilket är personer mellan 16-60 år som är 
”unga i sinnet”. Det är människor som vill se något annorlunda. Museet segmenterar sina 
besökare och kan redovisa att i jämförelse med en del andra museer så har museet en högre 
andel besökare i ålderskategorin 16-35 och har även en hög andel pensionärer och 
skolklasser.18

 
Nationalmuseum 
På Nationalmuseum har det gjorts besöksundersökningar i 2-3 år. Enligt Röhss har museet 
olika besökare under sommar/vår- och höstsäsongen. På sommaren är 50 % besökare från 
utlandet, 25 % från Stockholm och 25 % från resten av landet. Under vår/höst är 80-85 % av 
besökarna svenskar och 75 % av dessa är från Storstockholm. När det kommer till 
segmentering av besökare efter deras intresse av att gå på museum tar Röhss tar del av 
Orvestos undersökningar för mediabranschen. Där delas Sveriges vuxna befolkning upp i 
grupperna: inte något, något, ganska och mycket intresserade av att gå på museum. För 
Nationalmuseum är grupperna något, ganska och mycket intresserade av att gå på museum, 
särskilt intressanta. Med en begränsad budget är det kostsamt och svårt för Nationalmuseum 
att nå de som inte är något, intresserade av att besöka museer. Samtidigt försöker de på 
Nationalmuseum arbeta för att människor ska bli intresserade av att gå på museum, eftersom 
det är en del av museets uppdrag från regeringen. 
 
Ett annat angeläget mål för museet är att nå fram till barn. Det är viktigt att människor redan 
som barn blir intresserade och vana att gå på museum, menar Röhss och till viss del nås 
barnen genom verksamheten på hemsidan, där det finns möjlighet att ladda ner skolmaterial. 

                                                 
17 Intervju med Susanne Wibert den 9 maj 2007 
18 Intervju med Lovisa Lönnebo den 3 maj 2007 
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Hemsidan används flitigt av skolor och museet når ut med sin verksamhet till många 
människor på detta sätt.19

 
Nobelmuseet 
På Nobelmuseet arbetas det efter tydligt segmenterade målgrupper. De består av fem 
huvudgrupper under vilka det ligger ett stort antal subgrupper. Dessa är: Stockholmare, 
Förskola till gymnasiet, All efter gymnasial utbildning, influensers och turister.20

 
Stockholms läns museum 
Stockholms läns museum har inga siffror på vilka som är deras primära besökare. I och med 
flytten, till de nya lokalerna i Sickla, har museet ännu inte hunnit göra undersökningar på sina 
besökare. Även om det inte har gjorts några undersökningar, är Wiberts erfarenhet att de 
besökare museet har till sina fasta utställningar är de som anses vara de vanliga kultur-och 
museikonsumenterna dvs. människor över 45 år. Stockholms läns museum arbetar med att ta 
fram enkäter som ska delas ut till besökare för att få information om bland annat besökarnas 
demografiska uppgifter, vad de gillar och vad som kunde ha varit bättre på museet. Wibert 
poängterar att det är viktigt att ta i beaktande att Stockholms läns museum har en väldigt bred 
verksamhet med bland annat uppsökande verksamhet på skolor i länet och har således många 
olika sorters besökare. Idag är dock prioritet på museet att få besökarna att komma till de fasta 
utställningarna i Dieselverkstaden. På Stockholms läns museum har man valt att inte ha 
turister till Stockholm som sin målgrupp, utan istället är det turister till området Sickla och de 
som bor i närområdet som museet fokuserar på.21

 

4.2.6 Marknadsundersökande åtgärder 
Moderna Museet 
Moderna Museet ger sina besökare möjlighet att skriva ner sina åsikter om och klagomål på 
både faciliteterna och utställningarna. Dessa tittas sedan igenom och tas i beaktande. Besökare 
får komma med önskemål om vilka utställningar de vill se, men det är relativt sällan dessa 
önskemål leder till en färdig utställning. Moderna Museet visar istället det människor inte 
visste att de ville se, speciellt när det gäller samtidskonst som kanske ännu inte är känd i 
bredare lager. 
 
Det finns stor potential bland icke-besökare, men det är svårt att tilltala besökare med något 
som de inte vet vad det är eller känner till. Lönnebo menar att det är lättare att fatta köpbeslut 
om vad man ska få se på en dinosaurieutställning än en okänd samtidskonstnär. Moderna 
Museet försöker därför sänka tröskeln och göra allt runtomkring mer tillgängligt och 
lättförståeligt, exempelvis via information i form av väggtexter. Dock vill museet inte 
kompromissa med konsten i sig.  
 
Det har gjorts undersökningar där det har kommit fram att Moderna Museets är ett välkänt 
varumärke och det har även gjorts undersökningar som visar att vissa besökare tvekar till att 
gå till Moderna Museet för att de tror att modern konst är en gåta som de inte vet svaret på 
och att de därför kommer känner sig dumma om de går dit. Det är därför viktigt att museet 
arbetar för att öka tillgängligheten kring konsten. Det gör Moderna Museet genom att se till så 
att det finns mycket väggtexter, audioguider och fria visningar. För att motverka denna bild 
försöker museet även arbeta genom press som inte har en koppling till modern konst. Museet 
                                                 
19 Telefonintervju med Paula Röhss den 15 maj 2007 
20 Telefonintervju med Anna Thompson den 16 maj 2007 
21 Intervju med Susanne Wibert den 9 maj 2007 
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har exempelvis barnutställningsreportage i ICA-kuriren och artiklar i Amelia. Moderna 
Museet försöker komma ut i forum som är lättare för en icke-besökare att ta sig till. Denna 
målgrupp får man bearbeta försiktigt, och eftersom resurserna är begränsade är media och 
press det absolut bästa valen. En annan viktig målgrupp för Moderna Museet är skolklasser då 
museet vill att barnen växer upp med en positiv syn på museet.22

 
Nationalmuseum 
Röhss tar del av StorStockholm idag, en årlig undersökning om stockholmarnas begivenheter 
i Stockholms område. Museet tar även del av andra redan genomförda undersökningar, så som 
Orvestos undersökningar, samt att museet kommer att genomföra egna 
gruppdiskussioner/referensgrupper.23

 
Nobelmuseet 
Thompson berättar hur branschen ofta samköper marknadsundersökningar och till skillnad 
från andra museer gör de på Nobelmuseet konkurrentanalyser. Thompson menar att det är 
viktigt med utbyte inom industrin för att lära sig av varandra. Det är även viktigt att veta vilka 
konkurrenter man har, direkt och indirekt, fortsätter hon. Nobelmuseet har ingen möjlighet att 
göra undersökningar om icke-besökare. Däremot finns det redan gjorda undersökningar, till 
exempel Orvestos, där man bland annat kan få reda på hur människor fått information om 
museet och dessa kan museet ta del av.  

 
Det har ännu inte hänt att en ströbesökare har hört av sig för att ge förslag om utställning. 
Nobelmuseet får mycket input från ”influence” målgrupper, experter, men annars har 
besökarna ingen möjlighet av att vara delaktiga i valet och utvecklandet av en utställning.24

 
Stockholms läns museum 
Det finns idag inte något organiserat forum för att få in information på Stockholms läns 
museum. Däremot håller enkäter på att utvecklas och museet har för avsikt att anordna träffar 
med referensgrupper. I dessa referensgrupper ska både intresserade besökare och icke-
besökare medverka och bidra till museets utveckling. Museet tycker även det är viktigt med 
mångfald och vill att detta ska spegla sig både i utställningarna och hos museets personal. På 
Stockholms läns museum vill de balansera ansvaret för folkbildning med att visa det som 
besökarna vill se. 25  

4.2.7 Varumärkesstärkande aktiviteter 
 
Ett starkt varumärke differentierar ett museum och skapar lojalitet och är en viktig del av ett 
museums marknadsföring.  
 
Moderna Museet 
Lönnebo berättar att Moderna Museet är med i utländska konstmagasin för att profilera 
museet inom konstvärlden, bland annat för att bygga sitt varumärke. Ett starkt varumärke, 
menar Lönnebo, är bra när man vill sälja in utställningar till andra museum eller låna föremål 
till egna utställningar. Försäljningen av utställningar är viktigt för museets ekonomi. 
Överintendent Nittve har bra kontakter utomlands, men Moderna Museets har även ett 
gammalt rykte om sig att vara ett framstående modernt museum och även om museet inte kan 
                                                 
22 Intervju med Lovisa Lönnebo den 3 maj 2007 
23 Telefonintervju med Paula Röhss den 15 maj 2007 
24 Telefonintervju med Anna Thompson den 16 maj 2007 
25 Intervju med Susanne Wibert den 9 maj 2007 
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jämföra sig med de stora museerna, exempelvis Tate Modern, är Moderna Museet topp 3-4 i 
sin storleksklass.26

 
Nationalmuseum 
Röhss poängterar att Nationalmuseum är ett ansvarsmuseum och har fått sitt uppdrag från 
regeringen. Museet måste arbeta inom de ramar som det uppdraget medför, vilket innebär att 
det inte går att stretcha varumärket Nationalmuseum som ett vanligt företag kan göra mitt sitt 
varumärke. På Nationalmuseum tänker de i 360 grader och sätter betraktaren i centrum i 
arbetet med all marknadsföring, och således också varumärket. Museet jobbar med 
segmentering av marknaden, differentiering gentemot andra museum och positionering av sig 
själva. Röhss tycker inte att det behöver vara negativt, med dessa ramar, utan snarare 
underlättar det att ha dessa riktlinjer i arbetet med marknadsföringen.27

 
Nobelmuseet 
Enligt Thompson är Nobelmuseets ”logga” stark i sig själv. Varumärket ingår i en palett av 
varumärken som Nobelstiftelsen styr. Nobelmuseet gör inga egna aktiviteter för att starka 
varumärket förutom att Nobelmuseets ”logga” finns med på alla utskick och information som 
släpps från Nobelmuseet.28

 
Stockholms läns museum 
Varumärkeshantering och att få varumärket mer känt hos allmänheten är ett av Stockholms 
läns museums övergripande mål, berättar Wibert. Stockholms läns museum har därtill nyligen 
gjort om den grafiska profilen och har en ny ”logga” och ny utformning på blanketter, vykort 
och broschyrer. Den nya ”loggan” ska ”laddas” och utstråla glädje och positivitet. Det är 
viktigt, poängterar Wibert, att nischa museet och få fram budskapet att museet jobbar med 
landskap och hela länets historia, bland annat eftersom museet ibland förväxlas med 
Stadsmuseet. Museets huvudattraktion är inte det som finns i gamla magasin, vilket skiljer 
museet från andra museer Detta ska kunna förmedlas genom varumärket.29

 

4.2.8 Upplevelserummet och dess attraktionskraft på besökarna 
Ett museum kan genom att tillhandahålla och marknadsföra sina kringfaciliteter, såsom kafé 
och museishoppar, attrahera och tilltala ett större antal besökare. (Mossberg 2003, s. 109) 
 
Moderna Museet 
Det görs ingen speciell marknadsföring av just faciliteterna, berättar Lönnebo, men det är 
viktigt att faciliteterna har hög klass då detta påverkar besökarnas uppfattning av museet som 
helhet. Restaurangen i Moderna Museets lokaler drivs av restaurörer och museet fordrar att 
det är hög klass och brett spann på restaurangens utbud. Museet måste kunna stå för 
restaurangen och dess verksamhet. Museet har även en butik som drivs 100 % av museet, i 
den är 75 % Moderna Museets och 25 % Arkitekturmuseets. Det är viktigt att den är snygg, 
poängterar Lönnebo, men även kommersiell. Butiken har som mål att ligga i framkant bland 
museishoppar. Det ska finnas en stor variation i utbudet så att alla ska kunna hitta något som 
de vill ha.30

 
                                                 
26 Intervju med Lovisa Lönnebo den 3 maj 2007 
27 Telefonintervju med Paula Röhss den 15 maj 2007 
28 Telefonintervju med Anna Thompson den 16 maj 2007 
29 Intervju med Susanne Wibert den 9 maj 2007 
30 Intervju med Lovisa Lönnebo den 3 maj 2007 
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Nationalmuseum 
På Nationalmuseum marknadsförs faciliteterna, berättar Röhss. När museet gör utskick till 
företag finns det alltid information om restaurang och museibutik. Restaurangen, Atrium, är 
ett eget företag med egen hemsida och gör även reklam för sig själva. Museibutiken gör vissa 
egna annonser, speciellt runt jul.31

  
Nobelmuseet 
Thompson berättar att det förekommer både kombinerad och separat marknadsföring för 
restaurangen och museishoppen. Museishopen lever mycket på att de säljer kvalitativa varor 
och marknadsför sig framförallt vid jul som en plats att handla julklappar på. Restaurangen 
har flera olika aktiviteter, så som lunchrestaurang, kvällsrestaurang och eventverksamhet och 
de gör sin egen marknadsföring för dessa aktiviteter.32

 
Stockholms läns museum 
På Stockholms läns museum finns ett kafé som drivs i relativt liten skala med ett begränsat 
fikautbud och en museibutik. På museet har man valt att integrera den fasta utställningen med 
kaféet och museibutiken, för att på så sätt ta bort det högtidliga och göra både känslan i 
museet och utställningarna mer tillgängliga. Det är viktigt för de nya besökarna som inte är 
vana vid museer, menar Wibert. Lokalen blir mer av en mötesplats och därmed blir 
utställningarna lättare sätt att ta till sig, vilket museet är ute efter.33 Kafét har ingen separat 
marknadsföring, berättar Wibert, och det finns inga utrymmen i lokalerna att byggas ut 
kaféverksamheten.34

                                                 
31 Telefonintervju med Paula Röhss den 15 maj 2007 
32 Telefonintervju med Anna Thompson den 16 maj 2007 
33 Intervju med Susanne Wibert den 9 maj 2007 
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5. Analys 
 
I analyskapitlet analyseras de delar av museernas marknadsföringsarbete som vi har valt att 
granska. Analysen bygger på teorin presenterad i teorikapitel och på det insamlade empiriska 
materialet.  
 

5.1. Balansgången mellan rollen som bevarare och förmedlare  
Om rollen som bevarare och förmedlare skapar svårigheter för museerna, kan det påverka hur 
de arbetar med och ser på marknadsföring. 
 
Varken på Moderna Museet eller Nobelmuseet anser man att rollen som bevarar och 
förmedlare påverkar hur arbetet med marknadsföring. Moderna Museet styrs, när det kommer 
till marknadsföring, av slagorden världsklass och tillgänglighet. På Nationalmuseum separeras 
inte marknadsföringsarbetet från det uppdrag och vision som museet har. Det som påverkar 
allt arbete, även marknadsföringsarbetet, är att betraktaren satts i fokus på Nationalmuseum. 
Den mer förmedlande roll som Nobelmuseet har intagit gör att det inte finns svårigheter i 
balansgången mellan bevarare och förmedlare. På Stockholms läns museum påverkas 
marknadsföringen av museets breda verksamhetsområden, snarare än rollen som bevarare och 
förmedlare. Således påverkas inte museernas marknadsavdelningar i deras arbete av 
balansgången mellan bevarare och förmedlare. I detta avseende skiljer sig inte museerna 
märkbart från varandra. Det är de interna och varierande omständigheterna på museerna samt 
deras vision och uppdrag som styr och begränsar museernas marknadsföringsarbete mer än 
något annat. Förutsättningarna för arbetet med marknadsföring är således inte i avseendet 
bevarare/förmedlare försvårande och museerna bör därför inte vara begränsade, utifrån denna 
aspekt, i hur de arbetar med marknadsföring. 

5.2. Konsekvenserna av avskaffandet av fri entré 
Frientréreformen gav effekten att museernas besöksantal ökade, vare sig museet hade fri entré 
eller inte. För att klargöra om marknadsföringsarbetet påverkats av avskaffande har vi valt att 
undersöka om museerna gör något annorlunda idag än under tiden med fri entré.  
 
Avskaffandet av fri entré på Moderna Museet fick konsekvenserna att museet bland annat på 
sin hemsida kommunicerar ut att det fortfarande finns aktiviteter och faciliteter som det inte 
kostar att gå på.  Även på Nationalmuseum har följderna blivit att de i sin marknadsföring 
framhäver de aktiviteter som fortfarande finns kvar inom fri entrén. Således har arbetet med 
marknadsföring på de båda museernas påverkats av avskaffandet av fri entré. Nobelmuseet 
som alltid tagit entréavgift har varken påverkats negativt av borttagandet av frientréreformen 
eller anpassat sina marknadsföringsaktiviteter efter den. Stockholms läns museum tar inte 
entréavgift och planerar att kommunicera ut detta i sin marknadsföring. Följaktligen har 
avskaffandet av fri entré påverkat Stockholms läns museums marknadsföring. 

5.3. Marknadsplan 
Enligt McLeans är marknadsplanen ett effektivt verktyg att använda sig av för att strukturera 
upp arbetet med marknadsföringen. Genom att utarbeta en marknadsplan kan ett museum 
effektivisera sitt arbete med marknadsföring och i och med det nå sina kunder/besökare på ett 
kostnadseffektivt sätt.  
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Moderna Museet har avsiktligt valt att inte använda sig av just en marknadsplan som 
styrningsverktyg. Museet anser sig inte behöva detta, eftersom de har god översikt och 
kännedom om verksamheten. Istället använder sig Moderna Museet av ett annat 
styrningsverktyg, nämligen verksamhetsplanen och presenterar valda 
marknadsföringsaktiviteter i den. Detta klargör att de är medvetna om vikten att samla och 
koordinera marknadsföringen. Däremot använder både Nationalmuseum och Nobelmuseet sig 
av marknadsplaner och detta visar på att de, i linje med vad McLean med flera förordar, 
arbetar med och förstår vikten av använda sig av ett planeringsverktyg för att styra 
marknadsföringsarbetet. I dagsläget har inte Stockholms läns museum en marknadsplan, men 
som följd av museets satsning på att utveckla sin marknadsavdelning, ska en marknadsplan 
utvecklas under året. På Stockholms läns museum är de således medvetna om betydelsen av 
att använda sig av en marknadsplan, även om de idag inte arbetar efter McLeans 
rekommendationer. 

5.4. Marknadsföringsstrategier 
Enligt Black och Horn är marknadsföring ett brett område med ett stort antal strategier och 
metoder. Utöver de teorier vi har fördjupat oss i har även museerna tillfrågats vilka 
marknadsstrategier de använt sig av. Motivet har varit att få en omfattande bild av hur 
museerna prioriterar och arbetar med marknadsföring. 
 
Museerna använder sig av olika strategier och metoder för att marknadsföra sig och nå ut till 
sina besökare och målgrupper. Alla undersökta museer lägger ner mycket tid på att 
marknadsföra sig för skolor, men på olika sätt. Stockholms läns museum har uppsökande 
verksamhet där museets pedagoger åker ut till skolorna och utför aktiviteter på plats. Moderna 
Museet går via skolor för att nå skolelever och har även utvecklat tipspromenader och gratis 
audioguider. Nationalmuseum använder sig bland annat av hemsidan där det finns mycket 
skolmaterial att hämta och ladda ner. Nobelmuseets strategi ligger i att bearbeta lärare genom 
att skicka museets kataloger till dem och bjuda in dem på exempelvis föreläsningar. Alla 
respondenter har betonat att de anser att arbetet med barn och skola är mycket viktigt. 
Respondenterna vill alla att barn och ungdomar ska få en positiv erfarenhet av att gå på 
museum och att de ska utveckla ett varaktigt intresse för museernas verksamhet. 
 
Både Moderna Museet och Stockholms läns museum arbetar mycket med pressbearbetning, 
Moderna Museet har en pressansvarig anställd på heltid, för att få gratis uppmärksamhet till 
sin verksamhet. Detta skiljer sig från Nobelmuseet, som inte aktivt arbetar med 
pressbearbetning. Samtliga museer arbetar på något sätt med utomstående aktörer. Moderna 
Museet, Nationalmuseum och Nobelmuseet arbetar mycket med att knyta till sig bra 
samarbetspartners och sponsorer för att på så sätt nå ut till en större publik för en mindre 
kostnad. På Stockholms läns museum finns ett samarbete mellan aktörerna representerade i 
Dieselverkstaden, som samannonserar.  
 
För att nå ut till nya målgrupper väljer Nobelmuseet nya samarbetspartners och media som de 
inte tidigare synts i. Även Moderna Museet har en liknande strategi, som går ut på att de 
väljer att synas i media som inte är förknippat med modern konst. Vidare lägger Moderna 
Museet vikt vid ökad tillgänglighet genom bland annat väggtexter och utlåning av 
audioguider. Samtliga av museerna använder sig av annonsering i olika former. Moderna 
Museet, Nobelmuseet och Nationalmuseum gör exempelvis kampanjer på bussar och 
tunnelbanor. Stockholms läns museum gör även de annonser, men då främst lokala media. 
Stockholms läns museum skiljer sig även från de andra museerna då museet har för avsikt att 
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arbeta med ambassadörer för att på ett kostnadseffektivt sätt sprida kunskap och intresse för 
museet.  

5.5. Segmentering av museernas besökare och primära målgrupper 
Att känna till sina besökare och potentiella besökare, och segmentera dessa efter olika 
kriterier, underlättar för museer att välja marknadsföringsmixar. Det leder i sin tur till att rätt 
budskap till rätt mottagare når fram effektivt.  
 
Moderna Museet, Nationalmuseum och Nobelmuseet har alla kunskap om sina besökare och 
segmenterar dessa i olika målgrupper. I Moderna Museets årsredovisning 2006 finns tydliga 
tabeller och statistik över besökarnas antal, ålder, kön, utbildning, geografiska ursprung och 
synpunkter på museet. Även i Nationalmuseums årsredovisning rapporteras procentuellt 
andelen kvinnor, män, bostadsort och vilken åldersspridning det är på deras besökare. 
Nobelmuseet har segmenterat sina målgrupper i olika subkategorier. Museerna segmenterar 
således sina målgrupper för att effektivisera sina marknadsföringsstrategier, vilket är en 
förutsättning, enligt Kotler och McLean. Detta för att kunna skapa effektiva 
marknadsföringsmixer för respektive segment och kanalisera och effektivisera användandet 
av resurser. Stockholms läns museum har i och med flytten inte ännu statistik på besökarna 
till museets lokaler, men museets målgrupp är de som bor i Sickla och de som turistar i 
området. De besökare som kommer till lokalerna i Dieselverkstaden är i regel kultur och 
museikonsumenter över 45 år. Stockholms läns museum har börjat arbete med att segmentera 
och samla in information om vilka deras besökare är, men enligt McLean och Kotler är detta 
inte tillräckligt. Museet måste utveckla sin segmentering ytterligare för att förhindra att 
resurser förläggs på fel ställen.  
 

5.6. Marknadsundersökande åtgärder  
En marknadsundersökning är en lämplig metod för att få reda på besökarnas önskemål, 
förväntningar och behov. För att komma till kärnan av besökarens behov och önskemål är 
kvantitativa undersökningar, där statisk och ytlig information samlas in, otillräckliga. Därför 
är kvalitativa undersökningar att föredra och involverandet av en besökare i utvecklandet av 
en utställning bör leda till en engagerad besökare som återkommer till museet.  
 
Moderna Museet och Nationalmuseum gör enkätundersökningar för att samla in information 
om sina besökare. Detta är nödvändigt, enligt Black, men det ger inte den fullständiga bilden 
av vad besökarna har för behov och önskemål. Varken Stockholms läns museum eller 
Nobelmuseet gör egna enkätundersökningar idag, men Stockholms läns museum håller på att 
utveckla enkäter för besökarna att fylla i. På Nobelmuseet finns idag ingen möjlighet att göra 
egna undersökningar på vad potentiella besökare vill se, utan istället tar museet del av 
undersökningen StorStockholm idag. Detta är inte tillräckligt enligt Black, som förespråkar 
användandet av egna enkätundersökningar och undersökningar som går på djupet.  
 
När det kommer till att djupstudera besökarnas behov och önskemål i fokusgrupper är det 
idag inget av museerna som gör detta. Däremot har Stockholms läns museum för avsikt att 
starta referensgrupper beståendes av besökare och icke-besökare i olika ålder och med olika 
bakgrund. Även Nationalmuseum tänker genomföra egna gruppdiskussioner med 
referensgrupper. Detta överensstämmer med vad Kotler, Black och Horn förespråkar när de 
menar att involvering, studier och engagemang av besökare ger den bästa förutsättningen för 
att skapa en lyckad utställning och få fler besökare. Moderna Museet och Nobelmuseet har 
idag inget officiellt forum där besökares behov och önskemål undersöks på djupet. Enligt 
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Black innebär det att museerna inte får tillräcklig med information om sina besökare och 
därför försummar att prioritera besökarnas behov och önskemål. 
 
En annan form av involvering är det som Moderna Museet gör med sitt projekt ZonModerna. 
Där involverar museet skolelever i olika projekt kopplade till utställningarna på museet och 
ger dem möjlighet att skapa en egen utställning. Projektets utformning stämmer överens med 
det både Kotler, Horn och Mossberg rekommenderar, involverandet av både befintliga och 
potentiella besökare.  
 

5.7. Varumärkesstärkande aktiviteter   
Enligt Sargeants forskning om varumärke är det viktigt att aktivt arbete för att stärka och 
utveckla sitt varumärke. Ett otydligt varumärke kan ge en besökare fel uppfattning av museet, 
medan ett starkt varumärke är en faktor som kan underlätta att knyta sponsorer och 
samarbetspartner till sig.  
 
Moderna Museet arbetar aktivt med att bygga sitt varumärke, exempelvis finns museet med i 
konstmagasin för att profilera sig inom konstvärlden, något som Sargeant menar kan förstärka 
museets renommé och differentiera det ifrån andra museer när han diskuterar hur man bör 
arbeta med varumärken. Även Nationalmuseum arbetar med sitt varumärke och då utifrån 
uppdraget från regeringen. Till exempel fick reklambyrån Fältman&Malmén uppdraget att 
ompositionera varumärket Nationalmuseum. Det tyder på att Nationalmuseum arbetar aktivt, 
precis som Moderna Museet, med sitt varumärke Nationalmuseum, vilket överensstämmer 
med Sargeant som förespråkar aktivt arbete med varumärket. Detta är något som även 
Stockholms läns museum gör då de har varumärkeshantering som ett av de övergripande 
målen för museets verksamhet. Museet vill bli mer känt hos allmänheten och vet vilket 
budskap de vill ge. Det museet som inte arbetar aktivt med sitt varumärke är Nobelmuseet, 
vars varumärke styrs av och ingår i Nobelstiftelsens samling av varumärken. Däremot finns 
Nobelmuseets ”logga” på all kommunikation från museet. 
 

5.8. Upplevelserummet och dess attraktionskraft på besökarna  
Enligt Mossberg är en viktig komponent i museernas marknadsföring att tillhandahålla 
faciliteter och vara lokaliserade annorlunda byggnader för att tilltala ett bredare spektrum av 
besökare eftersom detta kan vara avgörande vid besökarnas val att besöka museet eller inte. 
Det blir då viktigt för museerna att förmedla att sådana faciliteter finns.  
 
Moderna Museet gör inte någon speciell marknadsföring av sina faciliteter, men försöker 
utvidga sitt spann av besökare och möta deras behov genom att tillhandahålla bland annat 
restaurang och museishop. Genom dessa tillför museet något som besökare efterfrågar och 
museet arbetar därmed i linje med Mossbergs rekommendationer. Både Nationalmuseum och 
Nobelmuseet marknadsför sina faciliteter genom utskick till bland annat företag. Dessutom 
gör respektive museums restaurang och museibutik separata trycksaker och annonser för att 
marknadsföra sig själva. På så vis kommunicerar museerna att de har faciliteter som utökar 
besökares anledningar till att besöka museet. Det anser Mossberg vara en viktig faktor för att 
få många besökare. Stockholms läns museum skiljer sig från Nationalmuseum och 
Nobelmuseet då museet inte gör någon marknadsföring alls för sina kringfaciliteter. Kaféet 
och museishopen är en liten verksamhet och museet har inte resurser till att marknadsföra 
dessa. Det kan enligt Mossberg innebära att museet går miste om besökare som efterfrågar 
dessa faciliteter men inte vet att de finns.  
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av uppsatsens undersökning genom återkoppling till 
uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Syftet med uppsatsen var att kartlägga och beskriva 
valda museers arbete med marknadsföring. Vi ville fördjupa oss i museernas 
marknadsföringsarbete för att sedan sammanställa dem och jämföra museernas arbete med 
varandra.  
 

6.1. Slutsatser 
I det här avsnittet återkopplar vi undersökningen till våra forskningsfrågor.  
 
Hur arbetar museer med marknadsföring? 
Moderna Museet använder sig av en verksamhetsplan som styrinstrument för 
marknadsföringen av museet. De arbetar aktivt med olika sponsorer och samarbetspartners 
som bidrar till museets verksamhet genom exempelvis reklamkampanjer och annonsplatser.    
Moderna Museet väljer även att synas i media som inte normalt förknippas med modern konst 
och använder sig av annonskampanjer för att nå ut med sitt budskap. För målgruppen skolor 
finns det guidade visningar och specialutformade tipspromenader. Museet arbetar med att 
stärka sitt varumärke, exempelvis genom att synas i internationella konstmagasin. Hemsidan 
är en viktig kanal i kommunikationen med museets besökare. Genom att tillhandahålla 
restaurang och museishop åt sina besökare har Moderna Museets utökat sitt upplevelserum.   
 
På Nationalmuseum sammanfattar de sitt marknadsföringsarbete i en marknadsplan. Museet 
har sponsorer och samarbetspartners som hjälper museet med bland annat målgruppsanalyser 
och utvecklandet av varumärket. Museet använder sig av tunnelbanereklam, kulturtavlor, 
dagspress och populärpress. Genom utskick och ”newsletter” till konstföreningar får deras 
medlemmar information om nya utställningar på museet. Hemsidan används som en del av 
marknadsföringen för att nå ut till så många som möjligt och där finns mycket information för 
skolor att ladda ner. I museets lokaler finns restaurang och museishop som både gör sin egen 
marknadsföring och som museet marknadsför. 
 
Marknadsplanen är en viktig del för Nobelmuseets arbete med marknadsföring. 
Marknadsstrategierna museet använder anpassas efter målgrupp. En strategi för att nå ut till 
nya besökare är att hitta nya samarbetspartners och ny media att synas i. Nobelmuseet har 
även arbetat med att bearbeta utgivare av utländska guideböcker och turistkartor för att nå den 
utländska marknaden. Ytterligare en marknadsföringsstrategi är museets ”Outreach”-
verksamhet där personal från museet åker ut i olika kommuner för att hålla föredrag om 
Nobelmuseet och dess verksamhet. Målgruppen skolor når museet genom att bland annat 
skicka ut kataloger till lärare och även bjuda in dessa till föreläsningskvällar. Syftet med 
föreläsningskvällarna är att informera om museets verksamhet och skapa relationer till 
lärarna. 
 
Stockholms läns museum arbetar mycket med att bearbeta press och media för gratis 
marknadsföring. Museet är även varje vecka med i museiuppslaget i DN, SvD och Metro. 
Museet samarbetar med andra aktörer i museets närområde. Varumärket Stockholms läns 
museum är under utveckling och målet är att skapa ett varumärke som utstrålar glädje och 
positivitet. Hemsidan är en välutvecklad och viktig informationskälla för besökarna om 
museets verksamhet och det är genom denna som majoriteten av besökarna kommer i kontakt 
med museet. Genom sin uppsökande verksamhet når museet skolelever och sprider på så sätt 
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information om sin verksamhet.  
 
Vilka skillnader och likheter finns det i museers sätt att arbeta med marknadsföring? 
Samtliga av de undersökta museerna arbetar med, eller kommer att arbeta med, metoder som 
teorierna i teorikapitlet rekommenderar. På museernas marknadsavdelningar är de medvetna 
om, i överensstämmelse med McLeans riktlinjer angående marknadsplan, vikten av att ha en 
marknadsplan. Nationalmuseum och Nobelmuseet har redan en utvecklad marknadsplan, 
medan Stockholms läns museum arbetar med utvecklingen av en marknadsplan. Moderna 
Museet skiljer sig ifrån de andra tre museerna då de istället har valt att arbeta med sin 
verksamhetsplan som styrverktyg för marknadsföringen. 
 
Flera forskare, bland annat Sargeant, anser att varumärket är en viktig del i marknadsföringen 
av verksamheten och bör därför aktivt utvecklas. Moderna Museet, Nationalmuseum och 
Stockholms läns museum arbetar alla med att stärka sina varumärken på sådana sätt som är 
rekommenderade av forskare. Nobelmuseet skiljer sig från de andra tre museerna då de ser till 
att exponera sitt varumärke, men inte aktivt arbetar med det. Detta görs istället av 
Nobelstiftelsen.   
 
Alla museer har insett värdet av att skapa en miljö där matfaciliteter och museishop ingår, 
vilket är bra för att bredda sin verksamhet och tilltala fler. Dock skiljer de olika museerna sig 
åt i när det kommer till att marknadsföra sina faciliteterna. Både Nationalmuseum och 
Nobelmuseet marknadsför sina restauranger och museibutiker. Det skiljer sig ifrån 
Stockholms läns museum och Moderna Museet, som inte gör någon speciell marknadsföring 
av sina faciliteter. 
 
Samtliga museer vill öka antalet besökare och ett sätt att göra detta på är att undersöka vad 
besökarna vill ha. Moderna Museet och Nationalmuseum gör egna enkätundersökningar. I 
dagsläget är Nobelmuseet och Stockholms läns museum de två museer som inte har egna 
enkätundersökningar.  
 
Alla museerna använder sig av en eller flera av de marknadsföringsmetoder som beskrivs i 
teorikapitlet. Hur de arbetar med marknadsföring varierar mellan museerna och de har 
kommit olika långt i sitt arbete. Inget museum använder sig till fullo av de metoder som 
teorierna rekommenderar, vilket innebär att det finns utrymme för museerna att utveckla sin 
marknadsföring. Stockholms läns museum ser, trots att de inte kommit igång ordentligt med 
sitt marknadsföringsarbete, besökarna som en tillgång och vill involvera dem i utvecklandet 
av museet. Däremot behöver de utveckla sin marknadsplan för att effektivisera sin 
marknadsföring.   
 
Moderna Museet har kommit längst i sitt arbete med att pressbearbetning, då de har en 
heltidsanställd pressekreterare som har nära kontakt med press och media. Emellertid bör 
museet i högre grad undersöka besökarnas åsikter och önskemål vid valet av utställningar. 
Nationalmuseum har lyckats bra i sina samarbeten med sponsorer och samarbetspartners, 
vilket har resulterat i tydligt varumärke och uppmärksammade annonskampanjer. Trots detta 
bör de studera sina besökare och involverade dem mer i sin verksamhet. Detta är något 
Nationalmuseum insett och de kommer i framtiden genomföra gruppdiskussioner. 
Nobelmuseets arbete med att marknadsföra sig mot skolor upplever vi som välutvecklat och 
effektivt, vidare är de uppkallade efter en av Sveriges mest kända personer, vilket är till stor 
fördel för dem. Det museet kan arbeta mer med är att, i likhet med Moderna Museet och 
Nationalmuseum, involvera sina besökare i utvecklande av museet och dess verksamhet.  
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6.2. Rekommendation 
Museernas uppdrag från regeringen är att bevara, förmedla och bygga upp kunskap. Detta 
kräver professionella yrkesmänniskor som arbetar på museerna och de bör genom 
utställningar dela med sig av sin erfarenhet och kunskap till besökarna. Samtidigt innebär 
uppdraget att tillgängliggöra kulturarvet för en så stor publik som möjligt. Det väsentliga 
ligger således, enligt oss, att museerna på fler sätt bör involvera sina besökare i sin 
verksamhet än de gör idag och att museerna tänker och arbetar professionellt med sin 
marknadsföring. Vi är medvetna om att alla museer har olika förutsättningar, men vi anser 
dock att museerna bör kunna använda sig av samma marknadsföringsverktyg, även om det ej 
är i samma utsträckning. 
 
Efter att ha genomfört undersökningen har vi identifierat olika metoder som museerna med 
fördel kan använda sig av. Vi rekommenderar användandet av en marknadsplan som 
styrinstrument för marknadsföringsaktiviteterna för att på så sätt minimera kostnaderna och 
resurserna i marknadsföringsarbetet. Det är viktigt att museerna arbetar med sitt varumärke 
och gör dessa starka och kända. Utvecklandet av kringfaciliteter är en viktig åtgärd som 
museerna kan göra för att utöka sin verksamhet. Skapandet av konferensverksamhet, en plats 
för debatter, filmvisningar och teaterpjäser är en del av de aktiviteter som museer kan 
utveckla. I framtiden har museer en chans att bli betydelsefulla mötesplatser, vilket är viktigt 
för att museerna ska kunna överleva i den hårdnande konkurrens som de utsätts för i dagens 
samhälle.   

6.3. Kunskapsbidrag 
Denna undersökning har bidragit med att sammanställa hur fyra museer i dagens Stockholm 
arbetar med marknadsföring. Uppsatsen ger en bild över hur museerna är på väg att förändra 
sin verksamhet för att nå en större publik och överleva i ett samhälle som består av flera 
besöksmål som konkurrerar om besökarna. Alla museer, storskaliga som småskaliga, måste 
betrakta sig, snarare än presentatörer av expertiskunskap, som leverantörer av upplevelser 
skapade i samverkan med besökarna. Vi har i denna uppsats fört fram produktiva metoder och 
verktyg för museerna att använda sig av för att utveckla sin marknadsföring. 

6.4. Förslag till fortsatt forskning 
De minskande anslagen från staten gör att museer måste hitta nya finansiärer till sin 
verksamhet och under undersökningen av museernas marknadsföring har kultursponsring dykt 
upp som ett sätt att knyta kontakter och sprida sitt varumärke. Vi skulle vara intresserade av 
att se vilka effekter denna kultursponsring har på både museum och sponsorer. Detta skulle 
kunna vara ett ämne för fortsatt forskning.  
 
Forskning angående hur ett museums hemsida kan utvecklas för att bli en mer integrerad del 
av verksamheten är också en intressant aspekt att undersöka djupare.  
 
Idag ger museibutiker och restauranger museerna besökare något utöver de vanliga, finns det 
ytterligare verksamhetsgrenar utanför den traditionella som ett museum kan använda sig av? 
Finns det till exempel möjlighet till att utveckla samarbeten med resebyråer och hotell för att 
göra paketerbjudande? En närliggande undersökning skulle även kunna vara huruvida 
museets arkitektur påverkar besökarnas val av museum. 
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 
Vi har använt oss av tryckta vetenskapliga artiklar och litteratur för att få fram 
bakgrundsmaterial och teori till uppsatsen. Vi har även i så stor utsträckning som möjligt 
undvikit elektroniska källor där upphovsmannen är okänd. I de fallen där upphovsmannen inte 
är identifierad har vi vänt sig till andra källor för att verifiera informationen.  
 
Det är viktigt att beakta att respondenterna, som har intervjuats för empirin, arbetar med 
marknadsföring och kommunikation och har ett eget intresse i att deras respektive museum 
framställs i god dager. Detta har vi haft i åtanke under arbetsprocessen. Två av fyra 
respondenter fick frågorna i e-post i förväg innan telefonintervju. Detta gjorde att dessa 
respondenter hade möjlighet att förbereda sig inför intervjun, vilket kan påverka deras svar då 
det har haft möjlighet att överväga svaren på frågorna. Dessutom var dessa telefonintervjuer 
kortare än personintervjuerna vilket gjorde att respondenterna inte hade tid att framställa sina 
svar utförligare. 
 
Information från museernas hemsidor har använts i uppsatsen och vi är medvetna om att 
information från dessa är partiska och vinklade till museernas fördel. 
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9. Bilaga  
 
Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1. Ett museum har rollen som både bevarare och förmedlare av kulturarv. Anser du att 
det påverkar hur ni arbetar med er marknadsföring? 

2. Använder ni er av en marknadsplan i ert marknadsföringsarbete? Om inte, av vilken 
orsak? 

3. Vilka är era primära målgrupper/besökare? 
4. Vilka marknadsföringsmetoder/strategier använder ni er främst av för att nå dessa? 

(Exempelvis reklam, annonser, workshops, sponsorer, nätverk, hemsida etc.)  
5. Varumärket XX, hur arbetar ni/resonerar runt det? 
6. Vilka metoder använder ni er av för att attrahera nya besökare?  
7.  Hur behåller ni de befintliga besökarna? 
8. Gör ni interna och externa analyser inför ert val av 

marknadsföringsmetoder/strategier? (Exempelvis, SWOT-analys, konkurrentanalys, 
marknadsundersökningar) 

9. Har återinförandet av entréavgiften påverkat ert marknadsföringsarbete? Och i så fall 
hur? 

10. Hur skapar ni en utställning? (Från beslut till utförandet) 
11. Är besökarna delaktiga i valet/utvecklande/skapandeprocessen av utställningar? 
12. Och om så är fallet på vilket sätt är besökarna delaktiga? 
12. Gör ni undersökningar där icke-besökare får komma till tals? 
13. Marknadsför ni era faciliteter på något speciellt sätt? (Exempelvis restaurang, 

museishop, konferensanläggning) 
14. Vill du lägga till något som komplement till våra frågor?  
 
Tack för din tid! 
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