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Problem-   
formulering: Upplevelseindustrin är en av de största och snabbast växande sekto-

rerna i Sverige och det som främst driver tillväxten är turistnäringen. 
Turistdelegationen gav 2005 ut en rapport där det framgick att företag 
inom kategorin aktiviteter ökade med 25 % och museerna minskade 
med 7 % mellan 1998 och 2003. Problemet är att museerna har 
förlorat många besökare de senaste åren. För att vända den negativa 
utvecklingen har fri entré införts på statliga museer. Problemet 
kvarstår för de avgiftsbelagda museerna eftersom de inte innefattas av 
frientréreformen. 

 
Frågeställning:  Vad kan de avgiftsbelagda museerna göra för att öka antalet besökare?  
  
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om de avgiftsbelagda museerna 

gör något i sitt arbete för att öka antalet besökare och i så fall vad. 
Detta kommer sedan att ställas mot aktivitetsföretagens arbetssätt för 
att hitta framgångsfaktorer som kan öka antalet museibesökare. 

  
Metod: Uppsatsen bygger på en fallstudie av Eriksdalsbadet, Junibacken, 

Skansen och Tekniska museet. För att göra undersökningsobjekten 
jämförbara har utgångspunkten varit företag vars erbjudande riktar sig 
till barnfamiljer. För uppsatsen har företagsperspektivet valts. Med 
utgångspunkt från de valda teorierna har djupintervjuer genomförts. 
Sekundära källor i form av rapporter, litteratur och hemsidor har också 
använts i denna uppsats.  

 
Slutsatser: För att öka antalet besökare är det viktigt att ha omfattande och bra 

marknadsföring. Andra framgångsfaktorer för ett ökat besöksantal är 
aktiv och organiserad omvärldsbevakning där nya trender och behov 
fångas upp. Denna omvärldsbevakning är viktig för att kunna utnyttja 
möjligheten att anpassa utbudet utifrån nya behov. Exempel på detta 
är att bredda utbudet med aktiviteter för alla åldrar, införa mer inter-
aktivitet samt uppdatera utbudet för att få fler återkommande besö-
kare. Dessutom är rekommendationen att satsa på ekonomiska 
investeringar för att nå framgång. 
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1. INLEDNING 
I uppsatsen behandlas upplevelseindustrin inom området marknadsföring utifrån företags-

perspektivet. I bakgrunden ges en kort introduktion till upplevelseindustrins historia. Bak-

grunden följs av en problemdiskussion i ämnet och den frågeställning som ska besvaras. 

Vidare beskrivs uppsatsens syfte, avgränsning och begreppsdefinitioner för att läsaren ska få 

förståelse för vidare läsning.   

1.1 Bakgrund 

Den ekonomiska tillväxten i västvärlden har lett till hög välfärd. Idag har människan det 

bättre ekonomiskt ställt än förr. Från början bestod efterfrågan av att tillfredställa behov som 

mat, sömn, boende med mera. Idag är de grundläggande behoven uppfyllda och människan 

har större möjligheter att spendera pengar på nöjen och upplevelser än förr. Till följd av den 

ekonomiska utvecklingen och mer fritid, har nya produkter skapats och utvecklats. Denna ut-

veckling har skapat en ny bransch, den så kallade upplevelseindustrin.1 Upplevelseindustrin 

kan definieras som ett samlingsbegrepp för människor och företag med kreativt förhållnings-

sätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form.2  

 

Upplevelseindustrin är en av de största och snabbast växande sektorerna i Sverige. Den bidrog 

med 4,8 % av Sveriges BNP år 2001 vilket motsvarar 109 miljarder kronor. År 1995 bidrog 

upplevelseindustrin med 75 miljarder kronor. Detta innebar en tillväxt på 6,4 % per år mellan 

1995 och 2001.3 Det är främst turistnäringen som driver tillväxten inom upplevelseindustrin.4   

                                                 
1 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, VT2002, ”Varumärkesutveckling i upplevelseindustrin”, Olsson, T. & 
Sandberg, J. 
2 Rapport ”Upplevelseindustrin 2003 - statistik och jämförelser”, utgiven 2004 av KK-stiftelsen. 
3 Rapport ”Upplevelseindustrin 2004 statistik”, utgiven 2005 av KK-stiftelsen.  
4 Rapport ”Upplevelseindustrin 2003 – statistik och jämförelse”, utgiven 2004 av KK-stiftelsen. 
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Turistdelegationen, som är en statlig myndighet för Sveriges turistnäring5, gav hösten 2005 ut 

rapporten: Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 

1998 till 2003. I rapporten har besöksmålen delats upp i följande kategorier: aktivitet, evene-

mang, hantverk/industri, konst, kulturminne, museum, natur, parker och övrigt. Rapporten 

illustrerar besöksutvecklingen samt åskådliggör att vissa kategorier växer snabbare än andra. 

Aktiviteter utgör den största delen följt av evenemang och parker, se bilaga 1.6  

 

Av Turistdelegationens rapport framgår det att totala antalet besökare inom samtliga 

kategorier ökade med cirka 6,6 miljoner, från cirka 103,7 miljoner år 1998 till cirka 110,3 

miljoner år 2003. Den kategori som ökade mest var aktiviteter, med cirka 25 %, se figur 1.1, 

från cirka 17,3 miljoner besökare till cirka 21,6 miljoner. Inom aktiviteter ingår golfbanor, 

liftanläggningar, äventyrsbad, aktivitetshus med mera, se bilaga 1. Slutsatsen i rapporten visar 

att den ökade efterfrågan av aktiviteter tyder på att den moderna turisten söker allt mer av 

spänning, arrangemang och iordningställda upplevelser. Den kategori som gick ned mest i 

antal besökare var museer, som minskade med cirka 7 %, se figur 1.1, från cirka 12,1 miljoner 

till cirka 11,2 miljoner mellan åren 1998 och 2003.7 
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Figur 1.1 Omarbetat diagram: Förändring av antalet besökare per besökskategori 1998-2003 

Källa: Turistdelegationen 

                                                 
5 Turistdelegationen, www.tourist.se (hämtad 2005-11-15) 
6 Rapport ”Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2003”, 
utgiven 2005-10-27 av Turistdelegationen. 
7 Rapport ”Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2003”, 
utgiven 2005-10-27 av Turistdelegationen. 



Kandidatuppsats HT 2005   
Anna Lundh & Karin Jonsson 
 
 
 

  3 

1.2 Problemdiskussion 

Företag inom kategorin aktiviteter erbjuder underhållning i större utsträckning än museerna 

som är mer inriktade på lärande i form av historia och kultur. Aktivitetsföretagens erbjudande 

stämmer väl överens med vad den moderna turisten efterfrågar: spänning, arrangemang och 

iordningsställda upplevelser. Till följd av detta har aktivitetskategorin ökat mest i antal 

besökare och museerna har minskat mest.8 

 

Problemet för museerna har varit att de förlorat många besökare, ett försök till att öka antalet 

besökare var införandet av fri entré år 2005. Denna reform gäller endast statliga museer och 

inte de privatägda som fortfarande är avgiftsbelagda.9 Dessa avgiftsbelagda museer kommer 

förmodligen att fortsätta förlora besökare eftersom de inte innefattas av frientréreformen. Om 

dessa inte lyckas vända trenden kan det vara svårt att bedriva fortsatt verksamhet, då det krävs 

högre bidrag för att få verksamheten att gå runt. De avgiftsbelagda museerna är utsatta för 

hård konkurrens, både då det gäller från andra avgiftsbelagda museer och frientrémuseer men 

även från företag inom aktivitetskategorin. Det finns ett stort och varierat utbud att välja på; 

framför allt i storstäderna. I Stockholm finns en mängd saker att göra och uppleva, det finns 

något som attraherar alla människor oavsett intresse och ålder.10 I staden finns cirka 70 

museer, vilket gör Stockholm till en av världens mest museitäta städer.11 Eftersom de 

avgiftsbelagda museerna inte kan använda fri entré som lockvara måste de hitta andra sätt att 

öka antalet besökare.  

1.3 Frågeställning 

Vad kan de avgiftsbelagda museerna göra för att öka antalet besökare?  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om de avgiftsbelagda museerna gör något i sitt arbete 

för att öka antalet besökare och i så fall vad. Detta kommer sedan att ställas mot aktivitets-

företagens arbetssätt för att hitta framgångsfaktorer som kan öka antalet museibesökare.  

                                                 
8 Rapport ”Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2003”, 
utgiven 2005-10-27 av Turistdelegationen. 
9 Kulturrådet, www.kulturradet.se (hämtad 2005-11-28) 
10 Stockholm visitors board, www.stockholmtown.se (hämtad 2005-11-24) 
11 Stockholm visitors board, www.stockholmtown.se (hämtad 2006-01-23) 
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1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att behandla besöksmål med inriktning mot barnfamiljer, där 

besöksmålen är belägna i Stockholm. Den omfattar inte företag som erbjuder enstaka 

evenemang eller bara är öppna säsongvis. För uppsatsen har företagsperspektivet valts. 

 

Inom kategorin aktiviteter har företagen Junibacken och Eriksdalsbadet valts som undersök-

ningsobjekt. Inom kategorin museer har Skansen och Tekniska museet valts som undersök-

ningsobjekt. Valet av aktivitetsföretag har grundats på företag som har haft positiv besöks-

utveckling och/eller har ökat snabbt. Tydlig negativ besöksutveckling sedan 1980-talet är den 

faktor som grundat valet av museer. Uppsatsen omfattar inte de museer som har infört fri 

entré under 2005.12  

1.6 Begreppsdefinitioner 

Upplevelseindustrin:  Samlingsbegrepp för människor och företag med kreativt förhåll-

ningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera 

upplevelser i någon form.13 Upplevelseindustrin är uppdelad i 13 

delområden: arkitektur, design, film/foto, litteratur, konst, mark-

nadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, tu-

rism och upplevelsebaserat lärande.14 

 

Upplevelseföretag:  Samlingsnamn för samtliga företag inom upplevelseindustrin. 

 

Aktiviteter:  Aktivitet kommer fortsättningsvis att användas som ett samlings-

begrepp för både aktivitetsföretagens och museernas utbud.  

 

Aktivitetsföretag:  Samlingsnamn för upplevelseföretag inom besöksmålskategorin 

aktiviteter.  

                                                 
12 Kulturrådet, www.kulturradet.se (hämtad 2005-11-28)  
13 Rapport ”Upplevelseindustrin 2003 - statistik och jämförelser”, utgiven 2004 av KK-stiftelsen.  
14 KK-stiftelsen, www.kks.se (hämtad 2005-11-28) 
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2. METOD 
I detta avsnitt redogörs för den metodansats som valts för uppsatsen och därefter följer en 

redogörelse för och motivering till vald forskningsstrategi. Avsnittet avslutas med kritisk 

granskning av den valda metoden. 

2.1 Metodansats 

Eftersom undersökningen utgår från den valda frågeställningen och teorierna bedrivs forsk-

ningen utifrån en deduktiv metod. Frågeställningen i uppsatsen leder till djupgående studier 

hos ett fåtal företag där svaren tolkas subjektivt. Detta stämmer väl överens med det herme-

neutiska synsättet och kvalitativ forskning. Nedan följer motiveringar till dessa metoder. 

2.1.1 Deduktiv metod 

Inom vetenskapen finns två metoder för att bedriva vetenskapliga studier, induktiv och deduk-

tiv metod. Deduktion är bevisandets väg, där det dras slutsatser från allmänna principer om 

enskilda företeelser. För uppsatsen har en deduktiv metod valts då det är teorierna som är ut-

gångspunkten för vad som ska undersökas. Både frågeställningen och teorierna har bestämt 

valet av intervjufrågor och sökandet efter information. Detta stämmer väl överens med det 

deduktiva synsättet till skillnad från det induktiva, där generella slutsatser dras utifrån empi-

riska fakta.15 

2.1.2 Hermeneutiskt synsätt 

Hermeneutisk forskning är subjektiv och forskaren använder medvetet sina värderingar i 

forskningsprocessen. Det centrala är hur världen uppfattas och/eller hur den tolkas. Utan ett 

hermeneutiskt synsätt går det inte att tolka ett material subjektivt. För uppsatsen har därför det 

hermeneutiska synsättet valts, eftersom det är ett fåtal företag som undersöks. Uppsatsen går 

in relativt mycket på djupet och det empiriska materialet tolkas subjektivt. Undersökningen 

utgår inte från hur världen egentligen är, på ett objektivt sätt, som det positivistiska synsättet 

gör. Istället baseras undersökningen på tolkningar av resultatet på ett subjektivt sätt.16 

                                                 
15 Patel, R. & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. S. 16-17. 
16 Patel & Tebelius, s. 29-35. 
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2.1.3 Kvalitativ forskning 

Det är frågeställningen som avgör vilken typ av forskning som ska bedrivas, kvalitativ eller 

kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningen bygger på förutsättningen att vi genom 

språket kan ta del av varandras inre världar, ett ”inifrånperspektiv”. Värderingar och erfaren-

heter är en förutsättning för att forskaren överhuvudtaget skall kunna tolka den information 

som erhålls. För uppsatsen har kvalitativ inriktning valts eftersom frågeställningen kräver 

djupgående tolkning av ett fåtal företag. Kvalitativ forskning stämmer också väl överens med 

valet av ett hermeneutiskt synsätt, att tolka svaren på ett subjektivt sätt. Kvantitativ forskning 

syftar däremot till att beskriva och förklara det som mätning givit, ett ”utifrånperspektiv”.17 

2.2 Forskningsstrategi 

Vid forskning finns det olika forskningsstrategier att välja mellan, surveyundersökning, expe-

riment och fallstudie. Beroende på vilken strategi som väljs finns olika tillvägagångssätt 

gällande urval och datainsamlingsmetod. För att uppfylla denna uppsats syfte var en fallstudie 

mest lämplig eftersom strategin inriktar sig på några få djupgående objekt.18 

2.2.1 Fallstudie 

Denna typ av forskningsstrategi inriktar sig på en eller några få undersökningsobjekt för att få 

en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer inom det 

valda objektet. Med en fallstudie är det möjligt att studera saker i detalj och det finns möjlig-

het att upptäcka saker som kanske inte hade synliggjorts vid en mer ytlig undersökning. Efter-

som fallstudien ger möjlighet att studera ett fall i sin helhet går det att se hur de olika delarna 

påverkar varandra. En fallstudie kan hjälpa till att förklara varför vissa resultat uppstår, inte 

bara visa vilka resultaten är. Målsättningen är att belysa helheten genom att titta på det en-

skilda.19 Ovanstående faktorer som karakteriserar fallstudier har gjort det möjligt att besvara 

uppsatsens syfte. 

2.2.2 Urvalsmetod 

Vid genomförandet av en fallstudie väljs ett eller några få exempel ut från en bredare grupp 

för att sedan undersökas närmare. Valet ur denna breda grupp görs medvetet och uttryckligt. 

                                                 
17 Patel & Tebelius, s. 43-45. 
18 Denscombe M. (2000). Forskningshandboken. S. 41. 
19 Denscombe, s. 41-43. 
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De valda undersökningsobjekten för fallstudien måste vara relevanta för uppsatsens syfte. 

Motiveringen till de valda undersökningsobjekten är att fallen är typiska.20 Undersöknings-

objekten har valts utifrån variablerna geografiskt, besöksutveckling och etableringsår. För att 

göra undersökningsobjekten jämförbara har utgångspunkten varit företag vars erbjudande 

riktar sig till barnfamiljer.   

2.2.3 Datainsamling 

Datainsamling kan ske antingen genom primära eller sekundära källor. Primära källor är den 

data som samlas in på egen hand som till exempel intervjuer och observationer. Sekundära 

källor är data som redan finns insamlad sedan tidigare i något annat sammanhang som till 

exempel befintlig statistik eller tidigare undersökningar.21 Frågeställningen för denna uppsats 

har formulerats utifrån sekundärkällor i form av rapporter, litteratur och statistik där det valda 

problemet behandlats. Under arbetets gång har kunskapen om ämnet fördjupats och bilden av 

vilka relevanta källor som kan dyka upp har blivit tydligare.22 Informationen som framkom 

från de sekundära källorna var inte tillräcklig för att besvara frågeställningen, därför togs 

primärkällor i form av intervjuer fram.  

 

2.2.3.1 Primära källor 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har djupintervjuer med representanter från de 

utvalda undersökningsobjekten ägt rum. De intervjuade personerna valdes utifrån sin position 

som marknadschef och intervjufrågorna var semistrukturerade. Frågor som är semistrukture-

rade innebär att intervjuaren har klart för sig i förväg vilka ämnen som ska behandlas och 

vilka frågor som ska besvaras. I och med valet av semistrukturerade frågor blev intervjun 

flexibel. Svaren var öppna och tonvikten låg på intervjuobjektet som hade möjlighet att ut-

veckla svaren med egna idéer och synpunkter.23 Intervjufrågorna är presenterade i bilaga 2.  

                                                 
20 Denscombe, s. 44. 
21 Lekvall, P. & Wahlbin, C. (1993). Information för marknasdföringsbeslut. S. 141. 
22 Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. S. 92. 
23 Denscombe, s. 135-136. 
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2.2.3.2 Sekundära källor 

De sekundära källorna som har använts i uppsatsen är rapporter och relevant litteratur som 

behandlar ämnet. Museers och aktivitetsföretags hemsidor samt olika institutioners hemsidor 

har också använts för att samla in information. 

2.3 Kritisk granskning av metod 

De valda metoderna som beskrivits ovan påverkar både reliabiliteten och validiteten. Metoden 

måste alltid granskas kritiskt för att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är.  

2.3.1 Kritisk granskning av primärdata 

Reliabiliteten eller hög tillförlitlighet är svår att uppnå med den valda metoden. Hög reliabili-

tet förutsätter att fallstudien ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omstän-

digheter. Intervjutillfällena har en ogynnsam effekt på tillförlitligheten och därför anses relia-

biliteten vara låg för denna uppsats. Validiteten eller giltighet anses däremot vara hög för upp-

satsen eftersom data kunde kontrolleras under intervjun.24 

2.3.2 Kritisk granskning av sekundärdata 

Reliabiliteten för rapporter och litteratur anses vara hög eftersom informationen är densamma 

oavsett när den används. Däremot kan reliabiliteten på hemsidorna variera beroende på vem 

som står bakom hemsidan. Att hemsidor ständigt uppdateras påverkar också reliabiliteten för 

denna uppsats. Sekundärdata var inte tillräcklig för att besvara vår frågeställning, därför är 

inte validiteten för dessa data hög. 

                                                 
24 Bell, s. 89-90. 
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3. TEORI 
I detta avsnitt beskrivs och redogörs för de teorier som anses var relevanta för arbetet. Rele-

vanta delar av teorierna har sammankopplats i en teoretisk syntes. Avsnittet avslutas med en 

teoretisk referensram som innehåller en motivering till de valda teorierna. 

3.1 Inledning 

Nedanstående teorier är relevanta för uppsatsens problem: att de avgiftsbelagda museerna har 

haft negativ besöksutveckling. Omvärldsanalysen har valts för att belysa de olika faktorerna 

som påverkar människans förändrade behov. Marknadsföring i tjänsteföretag har valts för att 

visa vikten av bra och fungerande marknadsföring, både intern och extern, och hur dessa på-

verkar själva tjänsteleveransen. Förbättra utformandet av upplevelsen har valts för att visa 

åtgärder som kan öka antalet återkommande kunder och locka nya kunder. 

3.1.1 Omvärldsanalys 

Ett företag påverkas av en mängd externa omvärldsfaktorer antingen direkt eller indirekt. 

Dessa faktorer är ekonomi, teknologi, social och kultur, politik och juridik, information och 

demografi. Dessa omvärldsfaktorer innehåller allmänna trender och krafter som kanske inte 

påverkar företaget på kort sikt, men på lång sikt kommer dessa förändringar att påverka hur 

de gör affärer med sina kunder. Omvärldsmiljön är under ständig förändring och måste beak-

tas kontinuerligt. Det är viktigt för ett företag att veta vilka krafter det är som påverkar dem 

mest och hur de påverkar företaget. De olika omvärldsfaktorerna har olika påverkan på olika 

företag beroende på vilken verksamhet som bedrivs. En beskrivning följer nedan av dessa 

omvärldsfaktorer hur de kan påverka företaget.25 

 

Ekonomi  

Ett lands ekonomiska hälsa (BNP) påverkar den totala efterfrågan av en viss produkt vilket i 

sin tur beror på var i konjunkturcykeln ekonomin befinner sig. Ett lands ekonomi påverkar 

därmed indirekt det enskilda företaget. Konsumtion, export/import, skatt, sparande och eko-

nomisk politik påverkar köpkraften och efterfrågan hos kunderna. Dessutom är ett lands eko-

nomi påverkad av hur världsekonomin ser ut, hur stark valutan är i förhållande till dollarn och 

                                                 
25 Palmer & Hartley (2002). The business environment. Kap 1. 
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euron och hur den internationella konjunkturen ser ut. Stabil ekonomi leder till ökad konsum-

tion som ger en indikation på att konjunkturen är på väg uppåt.26  

 

Teknologi 

Ny teknologi kan öppna upp nya möjligheter för företag. Ett exempel är Internet som gör det 

möjligt att kommunicera med sina kunder på ett billigt och effektivt sätt. Men ny teknologi 

kan också innebära hot för ett företag i det avseendet att ny teknik ersätter ett produktområde, 

vilket leder till att efterfrågan av företagets produkt minskar dramatiskt.27 

 

Social och kultur 

Företag måste vara uppmärksamma på sociala förändringarna i samhället eftersom dessa på-

verkar livsstil, attityd och beteende, vilket i sin tur leder till förändringar i köpbeteendet. 

Vissa tjänster har försvunnit från marknaden medan andra tjänster har tillkommit som ett re-

sultat av de sociala förändringarna. Därför måste företag ta tillvara på dessa förändringar för 

att fånga upp möjligheten att omvandla nya behov till nya kunderbjudanden. De sociala och 

kulturella förändringarna kan också leda till effekter på demografin, ett sådant exempel är 

födelsetal. Men även det omvända kan inträffa, de demografiska förändringarna kan påverka 

familjelivet och samhället vilka kan ge effekt på den sociala miljön.28 

 

Politik och juridik 

Politiska beslut har stark påverkan på både ekonomi, teknologi, juridik och social och kultur 

på den nationella nivån. Regeringsskifte kan påverka företag både i positiv och i negativ rikt-

ning när det gäller ändrade lagar, regleringar, skatter med mera.29 Men även världspolitiken 

har stor påverkan på det enskilda landet. Exempelvis är politiska beslut i USA av stor bety-

delse för resten av världen, men också beslut eller direktiv inom EU kan ge effekter på det 

enskilda landet.   

                                                 
26 Palmer & Hartley, kap 7. 
27 Palmer & Hartley, kap 12. 
28 Palmer & Hartley, kap 11. 
29 Palmer & Hartley, kap 8. 
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Demografi och Information 

Efterfrågan av en viss produkt påverkas av hur de demografiska faktorerna ser ut: antalet 

potentiella köpare, ålder och inkomstnivå men även den geografiska faktorn kan påverka 

efterfrågan. En viktig fråga för företag är om den potentiella marknaden är tillräckligt stor för 

den produkt som de erbjuder. När det gäller information är det viktigt att skaffa sig relevant 

information och kunskap från omvärlden. Både relevant information och kunskap om de 

demografiska faktorerna är viktiga konkurrensfördelar för företag.30 

3.1.2 Marknadsföring i tjänsteföretag 

Upplevelser klassas som tjänster eftersom de är av immateriell karaktär och inte standardiser-

bara. Tjänsten produceras och konsumeras samtidigt i mötet mellan tjänsteleverantören och 

kunden.31 Ett företags konkurrensfördelar beror på kvaliteten och värdet hos dess tjänster.32 

För att kunna hålla de löften som getts är det viktigt att både den interna och den externa 

marknadsföringen fungerar bra. Detta samband förklaras i modellen Service profit chain, se 

figur 3.133, där den externa marknadsföringen ger löften, den interna möjliggör dem och inter-

aktionen mellan anställda och kunder går ut på att hålla löften34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.1 Service profit chain. Källa: Kotler 

 

                                                 
30 Palmer & Hartley, kap 1. 
31 Normann, R. (2000). Service management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen. S. 29. 
32 Grönroos, C. (2002). Service management och marknadsföring. S. 78. 
33 Kotler, P. (2002). Principles of marketing. S. 546. 
34 Grönroos, s. 66. 
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I interaktionen mellan kunden och den anställda sker själva tjänsteleveransen. Kunden har en 

del förväntningar på tjänsten i förväg, dessa förväntningar styrs bland annat av vad som har 

lovats i reklam, företagets rykte och image. Men även kundens egna behov och värderingar 

påverkar förväntningarna.35 För att kunna uppfylla eller överträffa kundens förväntningar 

krävs att den anställda som levererar tjänsten är tillräckligt motiverad och skicklig i interak-

tionen. Kunden och den anställda tjänsteleverantören är då helt utlämnade åt sig själva och 

företaget kan inte påverka det som sker.36 För att skapa denna motivation och skicklighet är 

det viktigt att den anställda känner till företagets affärsidé och strategier för att kunna repre-

sentera företaget och utföra sitt arbete på bästa sätt. Denna kunskap kan företagets ledning 

förmedla genom intern marknadsföring (IMF).37  

 

Intern marknadsföring kan ske i form av utbildning och/eller motivation av de anställda. Den 

interna marknaden måste vara samspelt och fungera effektivt innan företaget kan nå framgång 

på den externa marknaden.38 För att locka till sig nya kunder räcker det inte med effektiv in-

tern marknadsföring utan det krävs också att företaget marknadsför sig externt. Extern mark-

nadsföring (EMF) går ut på att förmedla så fördelaktig bild av företaget som möjligt för att på 

så sätt kunna attrahera nya kunder.39  

3.1.3 Förbättra utformandet av upplevelsen. 

För att skapa mervärden till kunder och vara konkurrenskraftig kan företaget öka utbudet 

inom upplevelsen. Detta kan göras på följande tre sätt: 

 Nöjesinslaget förstärks. 

 En samtidighet avseende nytta och nöje. 

 Kunden ges något extra. 

 

Att förstärka nöjesinslaget innebär att olika produkter förpackas till en gemensam helhet. Den 

specifika produkten, företaget, affärscentret eller evenemanget kan ses som ett paket, en hel-

het. I likhet med förpackning av en produkt kan olika typer av tjänster förpackas eller pake-

teras för att skapa en image. En samtidighet avseende nytta och nöje innebär att förena nytta 

                                                 
35 Grönroos, s. 78-81. 
36 Normann, s. 29. 
37 Gummesson, E. (1995). Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. S. 215-217.   
38 Grönroos, s. 365-366. 
39 Kotler, s. 11. 
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med nöje under sin lediga tid. Exempelvis erbjuder SJ sina resenärer biobesök under resan. 

Att ge kunden något extra som inte konkurrenten erbjuder innebär konkurrensfördelar. I en 

allt hårdnande konkurrens räcker det inte att ge kunden en tillfredställande upplevelse, utan att 

istället överträffa kundens förväntningar.40 

 

3.2 Teoretisk syntes 

Företaget påverkar sina anställda genom intern marknadsföring och kunderna (både befintliga 

och potentiella) påverkas genom extern marknadsföring. Det är främst kulturella, sociala och 

demografiska omvärldsfaktorer som direkt påverkar kundernas behov.  

 

I tjänsteleveransen kan kunden avgöra graden av nöjdhet, allt från nöjd till missnöjd. Miss-

nöjdheten kan bero på att förväntningarna kunden hade på tjänsten innan inte uppnåddes. Är 

kunden däremot nöjd så motsvarar eller överträffar upplevelsen kundens förväntningar. En 

nöjd kund återkommer med stor sannolikhet och vill utnyttja tjänsten ännu en gång. Om allt-

för många kunder är missnöjda och/eller bara utnyttjar tjänsten en gång måste tjänsten ses 

över. I så fall måste tjänsten förbättras och det måste undersökas om företaget möjligtvis er-

bjuder fel produkt, kundens behov kan ha förändrats utifrån omvärlden.  

 

Om besöksantalet är lågt måste verksamheten uppdateras och upplevelsen/utbudet förändras 

genom att nöjesinslaget förstärks och kunden erbjuds något extra. Om företaget hittar rätt 

kunderbjudande och kan förmedla det på rätt sätt via den externa marknadsföringen leder det 

förmodligen till både fler återkommande och nya kunder. Till följd av detta ökar antalet besö-

kare, i denna uppsats fall antalet museibesökare, se figur 3.2.  

                                                 
40 Mossberg, L. (2003). Att skapa upplevelser - från OK till WOW. S. 40-45. 
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Figur 3.2 Teoretisk syntes 

 

3.3 Teoretisk referensram 

Nedan följer motivering till de valda teoridelarna i syntesen som valts utifrån uppsatsens 

syfte: Att undersöka om de avgiftsbelagda museerna gör något i sitt arbete för att öka antalet 

besökare och i så fall vad. Detta kommer sedan att ställas mot aktivitetsföretagens arbetssätt 

för att hitta framgångsfaktorer som kan öka antalet museibesökare.  

3.3.1 Omvärldsfaktorer  

I teoriavsnittets inledning nämndes att omvärldsanalysen har valts för att belysa de olika 

faktorer som påverkar människans förändrade behov. I uppsatsen har fokus lagts på de 

sociala, kulturella och demografiska faktorerna. Dessa omvärldsfaktorer har valts för att de 

påverkar och har påverkat upplevelseindustrins framväxt mest. Vid intervjutillfällena ställdes 

frågor som berörde livsstil, attityd, sociala och kulturella förändringar i samhället och hur 
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dessa förändringar fångas upp och utnyttjas i erbjudande till kund. Dessutom ställdes frågor 

som behandlade de demografiska förändringarna gällande besöksprofilens utveckling och 

förändringar utifrån sociala och kulturella aspekter.  

3.3.2 Marknadsföring och tjänsteleverans 

Service profit chain har valts för att visa sambandet mellan den interna och den externa 

marknadsföringen och hur dessa påverkar själva tjänsteleveransen. Eftersom företag inom 

upplevelseindustrin erbjuder tjänster som produceras och levereras samtidigt är det viktigt att 

alla anställda kan förmedla företagets budskap på rätt och enhetligt sätt för att kunden ska bli 

nöjd. Detta samspel mellan de anställda nås via intern marknadsföring. För att förmedla före-

tagets budskap utåt till kunderna krävs bra extern marknadsföring. Det är viktigt för företagen 

att synas på rätt plats och i rätt sammanhang eftersom konkurrensen är hård inom upplevelse-

industrin. 

3.3.3 Åtgärder i upplevelse/utbud 

För att undersöka hur museerna och aktivitetsföretagen arbetar med att förbättra sina upple-

velser och sitt utbud har förstärkning av nöjesinslag och extra till kund valts från teorin 

”Förbättra utformandet av upplevelsen”. Intervjufrågorna innehåller dessa delar genom frå-

gorna om nuvarande utbud och eventuella åtgärder för att öka besöksantalet.   
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4. EMPIRI 
I följande avsnitt beskrivs den studerade verkligheten genom att ge en kort beskrivning av de 

företag som valts ut som undersökningsobjekt. Därefter redogörs den data som samlats in 

genom djupintervjuerna i form av en översiktstabell. 

4.1 Företagsfakta 

Nedan följer fakta om de företag som valts ut som undersökningsobjekt för uppsatsen: 

Eriksdalsbadet, Junibacken, Skansen samt Tekniska museet. 

4.1.1 Eriksdalsbadet 

Eriksdalsbadet invigdes 1999 och är ett äventyrsbad kombinerat med friskvårdsanläggning. 

Eriksdalsbadet ägs av Stockholms Stad och har 96 anställda varav 60 är timanställda. År 2004 

omsatte Eriksdalsbadet cirka 45 miljoner. Besöksantalet var vid starten 575 000, därefter har 

antalet ökat med cirka 100 000 besökare per år för att år 2004 ligga på cirka 1,3 miljoner. 

Eriksdalsbadet har en verksamhet som lockar hela familjen, äventyrsbadet erbjuder aktiviteter 

för barn mellan ett och tretton år.41 

4.1.2 Junibacken 

Junibacken invigdes 1996 och är ett upplevelse- och barnkulturhus.42 Junibacken är en 

stiftelse med 120 anställda, varav cirka 100 är timanställda. Omsättningen var 2004 cirka 45 

miljoner. Vid starten 1996 hade Junibacken cirka 100 000 besökare och därefter har antalet 

ökat stadigt till år 2000. Besöksantalet har sedan dess legat på cirka 350 000 besökare vilket 

är maxgränsen. Junibackens målgrupp är barnfamiljer med barn mellan ett och nio år.43 

4.1.3 Skansen 

Skansen är ett friluftsmuseum, en folk- och nöjespark och Stockholms enda djurpark som 

grundades 1891. Skansen har idag cirka 170 anställda och är en stiftelse som inte har till syfte 

att ge vinst. Under 2004 omsatte de 140 miljoner kronor varav cirka 52 miljoner var bidrag 

från Kulturdepartementet.44 Besöksantalet har sjunkit de senaste 20 åren, under 1980-talet låg 

besöksantalet runt 2 miljoner och under 1990-talet sjönk det till 1,5 miljoner. År 2004 var 

                                                 
41 Gyllensten, K. Marknadschef på Eriksdalsbadet. Intervju 2005-11-14, Stockholm. 
42 Junibacken, www.junibacken.se (hämtad 2005-11-28) 
43 Reuterskiöld, M. Marknadschef på Junibacken. Intervju 2005-11-17, Stockholm. 
44 Skansen, www.skansen.se (hämtad 2005-11-28) 
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besöksantalet cirka 1,3 miljoner. Skansens primära målgrupp är barn upp till tolv år med med-

följande vuxen.45   

4.1.4 Tekniska museet 

Tekniska museet grundades 1924 och är Sveriges största tekniska museum med cirka 55 

heltidsanställda och 25 timanställda. Tekniska museet är en stiftelse som förutom entréintäk-

terna finansieras med bidrag från staten och fonder från grundaren. År 2004 omsatte Tekniska 

museet cirka 79 miljoner, varav cirka 72 miljoner kronor bestod av bidrag från staten och 

fonderna. Besöksantalet var som högst cirka 280 000 besökare år 1978. Därefter har antalet 

besökare sjunkit, med undantag av invigningen av det interaktiva science-centret Teknorama 

då det tillfälligt gick upp, för att sedan sjunka igen och ligga på cirka 170 000 besökare år 

2000.  Sedan dess har besöksantalet legat på samma nivå.46 Museets målgrupp utgörs främst 

av barnfamiljer och därefter skolor.47  

4.2 Djupintervjuer 

Nedan följer en sammanställning av fakta som framkom genom djupintervjuerna i form av en 

tabell. Strukturen följer den teoretiska syntesen med utgångspunkt från de tre områdena om-

värld, marknadsföring och upplevelser/utbud. I kolumnen omvärld behandlas hur respektive 

undersökningsobjekt arbetar med omvärldsbevakning och hur de fångar upp förändringar i 

omvärlden. Kolumnen marknadsföring tar upp hur de arbetar med den interna och den externa 

marknadsföringen. Kolumnen upplevelser/utbud beskriver nuvarande utbud för undersök-

ningsobjekten samt eventuella planerade förändringar av utbudet. Kolumnen visar även kon-

kurrerande aktiviteter. För fullständigt resultat av djupintervjuerna se bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Martinsson, H. Marknadschef på Skansen. Intervju 2005-11-24, Stockholm. 
46 Tekniska museet, www.tekniskamuseet.se (hämtad 2005-11-28) 
47 Forsberg, U. Kommunikationschef på Tekniska museet. Intervju 2005-11-17, Stockholm. 
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 Omvärld Marknadsföring Upplevelse/utbud 
Eriksdals- 
badet 

- Fångar upp nya 
trender via perso-
nalen genom ut-
bildningar och 
seminarier. 
 
- Samarbetsprojekt 
med andra stora 
aktörer. 
 
 

Intern 
- Omfattande personalutbildning: kundbe-
mötande och produktutveckling. 
 
- Roterande arbetsuppgifter för bättre sam-
arbete och för att ge en enhetlig bild av före-
taget. 
 
Extern 
- Ingen köpt annonsering eftersom namnet 
säljer sig självt och för att besökskvoten är 
fylld. 
 
- Marknadsförs istället genom bra rykte. 
 
Tjänsteleveransen 
- Besöksundersökningar där de senast fick ett 
positivt helhetsomdöme. 
 
- Besökarna återkommer i snitt 130 ggr/år, 
men den siffran inkluderar även friskvård. 
 

Nuvarande/planerat 
- Äventyrsbad inomhus. 
 
- Friskvård. 
 
- Café/restaurang. 
 
- Butik. 
 
- Utomhusbad sommartid. 
 
Konkurrerande aktiviteter 
- Finns ej motsvarande utbud i när-
området. 
 

Juni- 
backen 

- Trendbevakning, 
ser på vad som 
händer i världen. 
 
- Ser på demo-
grafiska föränd-
ringar t.ex. barna-
födande. 
 
- Kontakt med 
skolverksamheten. 
 
- Fångar upp tren-
der inom branschen 
genom samarbets-
partners och leve-
rantörer. 
 
- Studerar olika 
tänkbara scenario.  
 

Intern 
-  Informationsspridning om verksamheten 
via nyhetsbrev till de anställda. 
 
- Frukostmöten en gång i veckan. 
 
- Uppmuntrar personalen genom föredrag och 
gästföreläsare. 
 
- Nyrekrytering sker i grupp för att se hur den 
potentiella anställda fungerar i grupp. 
 
- Internutbildning för alla nyanställda. 
 
Extern 
- Kontinuerlig annonsering på bussar, T-bana, 
kulturtavlor, lyktstolpar, tidningar 
 
- Samannonsering med samarbetspartners. 
 
- Annonsering i turistguider, publikationer, 
hemsidor och turistbyråer. 
 
Tjänsteleveransen  
- Besöksundersökningar ett par gånger per år, 
av den senaste undersökningen framkom att 
50 % var nöjda och 35 % mycket nöjda. 
 
- Besökarna med årskort återkommer i ge-
nomsnitt 1,7 gånger/år. 
 

Nuvarande/planerat 
- Interaktiv teater. 
 
- Ofta uppdaterade tillfälliga utställ-
ningar (temautställningar). 
 
- Fasta utställningar (sagotåg, sagotorg, 
Villa Villekulla) 
 
- Kontinuerlig uppdatering av ny teknik 
på utställningarna (t.ex. dataspel). 
 
- Café/restaurang. 
 
- Bokhandel. 
 
- Babyrytmik. 
 
- Frukostseminarier med gästföreläsare 
för föräldralediga. 
 
Konkurrerande aktiviteter 
- Aktiviteter så som fritidsintressen, 
bio, data, TV m.m. 
  
 

 
Tabell 4.1 Sammanställning av djupintervjuerna med aktivitetsföretag 
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 Omvärld Marknadsföring Upplevelse/utbud 
Skansen - Varje avdelning 

sköter sin egen 
omvärldsbevakning, 
via samarbetspart-
ners och kon-
kurrentbevakning. 
 
- Svårt att förändra 
allt för mycket då 
besökarna gärna vill 
känna igen sig och 
det finns begräns-
ning för hur mycket 
Skansen kan för-
ändra. 
 
 
 

Intern 
- Kontinuerliga avdelningsmöten. 
 
- 3 informationsträffar per år med samtliga 
anställda. 
 
-  Kompetensutveckling vid behov. 
 
- 2-dagarsutbildning vid nyanställning av 
extra personal. 
 
Extern 
- Externmarknadsföringen sker genom konti-
nuerlig annonsering i dagspress, T-bana, 
bussar, programfoldrar och broschyrer. 
 
- Annan viktig marknadsföring är hemsidan, 
aktivt PR-arbete och via samarbetspartners.   
 
Tjänsteleveransen 
- Undersökningar av Skansens besökare, den 
senaste undersökningen visade att 87 % var 
nöjda eller mycket nöjda med besöket. 
 
- Undersökningen visar också att den genom-
snittlige besökaren gör 1-2 besök/år. 

Nuvarande/planerat 
- Svensk kulturhistoria (stadskvarter, 
hus och gårdar). 
 
- Butiker. 
 
- Café/restaurang. 
 
- Evenemang (Allsång, julmarknad, 
högtidsfirande, temadagar). 
 
- Dansbana. 
 
- Djur (nordiska och exotiska). 
 
- Karuseller och lotteristånd.  
 
- Parker och trädgårdar. 
 
- Matningsturer för djuren. 
 
- Ambitionen för framtiden är att hitta 
fler aktiviteter där djuren är involve-
rade. 
 
Konkurrerande aktiviteter 
- Företag som kan erbjuda inomhus-
aktiviteter samt sportevenemang och 
shopping. 

Tekniska 
museet 

- Årliga internatio-
nella företagsträffar 
med liknande verk-
samhet. 
 
- Personalen använ-
der sin kunskap för 
att fånga upp tren-
der på eget initiativ.   
 
 

Intern 
- Kurser och utbildning för personalen. 
 
- Information om verksamheten i form av 
träffar för personalen 2 ggr/månad. 
 
- Kurser i service och kundbemötande för 
personalen. 
 
- Felrapporteringsystem för att åtgärda fel 
som kan uppkomma på utställningsobjekten 
för nöjdare kunder. 
 
Extern 
- Museet har begränsad budget för extern. 
 marknadsföring. 
 
- Lokal annonsering med 4 kampanjer/år i 
dagspress och på T-banan. 
 
- Ytterligare marknadsföring via hemsida och 
Sverigehuset. 
 
- Enhetlig grafisk form i all kommunikation 
utåt för att skapa bra image. 
 
Tjänsteleveransen 
- Besöksundersökningen 2005 visade att  
80 % var mycket nöjda med besöket. 
 
- Besökaren återkommer i snitt var 5: e år. 

Nuvarande/planerat 
- Tillfälliga och fasta utställningar. 
 
- Teknorama. 
 
- Butik. 
 
- Café/restaurang. 
 
- Under hösten 2006 kommer ett nytt 
mediecenter med kommunikation, 
TV, teater, energi, innovation m.m. att 
öppna. 
 
- Långsiktiga planer för framtiden är 
att förnya Teknorama med ny teknik 
och babyaktiviteter, bygga en 4D-
biograf, samt förnya och uppdatera 
befintliga utställningar. 
 
Konkurrerande aktiviteter 
- Aktiviteter så som TV, Internet 
m.m. och andra företag som erbjuder 
upplevelser inom teknik- och natur-
orienterande ämnen. 
 

 
Tabell 4.2 Sammanställning av djupintervjuerna med museer 
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5. ANALYS 
I detta avsnitt analyseras det insamlade och bearbetade materialet. Som utgångspunkt för 

analysen används den teoretiska referensramen. 

5.1 Omvärldsfaktorer 

Enligt teorin om omvärldsfaktorer måste företag vara uppmärksamma på de sociala och kultu-

rella förändringarna i samhället. Dessa påverkar livsstil, attityd och beteende som i sin tur kan 

leda till förändringar i köpbeteendet. Därför är det viktigt att fånga upp nya behov och om-

vandla dem till nya kunderbjudanden.  

 

Av djupintervjun framgick det att Eriksdalsbadet har aktiv men ej omfattande omvärlds-

bevakning. Dock anser vi att det som görs är rätt och ger bra resultat. Junibacken har både 

omfattande och aktiv omvärldsbevakning enligt oss. Förutom de sociala och kulturella fakto-

rerna tittar Junibacken också på de demografiska förändringarna som exempelvis barnafö-

dande. Detta ser vi som en viktig omvärldsfaktor att ta hänsyn till eftersom Junibackens 

målgrupp är barn i de yngre åldrarna. Dessutom uppdaterar Junibacken ständigt sitt utbud 

med aktuella barnteman som är populära. Att ständigt erbjuda nya upplevelser för att få fler 

besökare att återkomma, kan av oss tolkas som en framgångsfaktor. 

 

I empirin framgår det att Skansens marknadsavdelning inte genomför någon övergripande 

omvärldsbevakning, däremot sköter varje avdelning sin egen bevakning. Enligt vår bedöm-

ning gör Skansen å ena sidan rätt i att inte lägga ner så stor arbetsinsats på omvärldsbevak-

ning, eftersom det överensstämmer med deras besöksundersökningar som visar att besökaren 

inte vill ha alltför stora förändringar. Å andra sidan riskerar Skansen att missa viktiga föränd-

ringar från omvärlden genom att utesluta övergripande omvärldsbevakning. Dessa förändring-

ar skulle kunna användas som en möjlighet för att öka antalet besökare genom att ständigt 

kunna erbjuda aktuella upplevelser. Av djupintervjun med Tekniska museet framgick det att 

deras omvärldsbevakning består av en årlig träff med internationella företag. Utöver detta 

sköter personalen sin egen bevakning på eget initiativ vilket kan tolkas som att bevakningen 

inte är övergripande och organiserad. Den internationella träffen är enligt oss ett bra tillfälle 

för omvärldsbevakning, eftersom perspektivet är internationellt. Däremot tycker vi att Tek-

niska museets omvärldsbevakning i sin helhet inte är tillräcklig.   
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Enligt teorin om omvärldsfaktorer är det viktigt för företag att vara uppmärksamma på för-

ändringar från omvärlden eftersom de kan leda till förändringar av besökarnas behov och 

köpbeteende. Både Eriksdalsbadet och Junibacken uppmärksammar förändringar från omvärl-

den. Junibacken utnyttjar dessa förändringar för att uppdatera sitt utbud, vilket åskådliggörs i 

empirin. Däremot överensstämmer inte Skansens och Tekniska museets arbetssätt med denna 

teori, enligt oss. Deras omvärldsbevakning är inte tillräckligt omfattande och organiserad, 

därför förlorar de lätt helhetsperspektivet. Detta tror vi kan vara en bidragande orsak till det 

minskade besöksantalet. 

5.2 Marknadsföring och tjänsteleverans 
Enligt Service profit chain är sambandet mellan intern och extern marknadsföring viktigt 

eftersom det påverkar själva tjänsteleveransen. Eftersom tjänster produceras och levereras 

samtidigt är det viktigt att alla anställda kan förmedla företagets budskap på rätt och enhetligt 

sätt för att kunden ska bli nöjd, detta nås via intern marknadsföring. För att förmedla företa-

gets budskap utåt till kunderna krävs också bra extern marknadsföring.  

5.2.1 Intern marknadsföring 

I djupintervjuerna framkom det att både Eriksdalsbadet och Junibacken har omfattande intern 

marknadsföring. Lika omfattande arbete med den interna marknadsföringen sker på Skansen 

och Tekniska museet. Vi upplever det som att samtliga undersökningsobjekt arbetar med den 

interna marknadsföringen på ett sätt som stämmer överens med den ovan nämnda teorin; att 

personalen förmedlar företagets budskap på rätt och enhetligt sätt.  

5.2.2 Extern marknadsföring 

Eriksdalsbadet genomför ingen aktiv extern marknadsföring, i form av annonsering specifikt 

för äventyrsbadet, vilket har sin grund i att besökskvoten är fylld. Trots att Junibacken också 

har uppnått full besökskvot genomför de aktiv extern marknadsföring genom exempelvis 

annonseringar och närvaro i olika publikationer och guideböcker.  

 

Både Skansen och Tekniska museet har aktiv extern marknadsföring genom kontinuerlig 

annonsering, Skansen har även omfattande PR-arbete. Tekniska museets brist på ekonomiska 

resurser begränsar den externa marknadsföringen.  
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Samtliga företag har bra och aktiv extern marknadsföring vilket krävs för att förmedla företa-

gets budskap utåt. Det finns emellertid ett undantag för Eriksdalsbadet som inte genomför nå-

gon extern annonsering eftersom besökarna hittar dit ändå. Så länge Eriksdalsbadet behåller 

sitt höga besöksantal anser vi att de gör ett rätt val genom att inte lägga ned resurser på annon-

sering.  

5.2.3 Tjänsteleveransen 

Samtliga företag har bra intern och extern marknadsföring, vilket är en förutsättning för att 

själva tjänsteleveransen ska bli lyckad. Sambandet mellan intern och extern marknadsföring 

är viktig eftersom det påverkar själva tjänsteleveransen, där avgörs graden av kundens nöjd-

het. I djupintervjuerna framkom det att graden av kundnöjdhet är hög för samtliga undersök-

ningsobjekt. Detta kan tolkas som att sambandet mellan intern och extern marknadsföring 

fungerar väl. Trots detta har de undersökta museerna förlorat många besökare. 

5.3 Åtgärder i upplevelse/utbud 

Om besöksantalet inte är högt bör företaget överväga om utbudet ska förändras genom 

förstärkt nöjesinslag eller att kunden erbjuds något extra.   

 

Både aktivitetsföretagen och museerna har förstärkt nöjesinslaget genom att de förpackar sin 

produkt till en helhet vilket visas genom att de förutom aktiviteter även erbjuder café, restau-

rang, butik med mera. Därutöver erbjuder både Eriksdalsbadet och Junibacken aktiviteter för 

de allra minsta barnen vilket breddar deras utbud. Museerna har inte någon direkt motsvarig-

het till detta i dagsläget, däremot har Tekniska museet planer på att utveckla Teknorama med 

babyaktiviteter. Båda museerna har planer på att bredda sitt utbud med fler aktiviteter i ett för-

sök att öka antalet besökare. Tekniska museet har både långsiktiga och konkreta kortsiktiga 

planer, men de långsiktiga är svårare att genomföra på grund av begränsade ekonomiska re-

surser. Eriksdalsbadet har en stark konkurrensfördel genom att erbjuda kunden något extra då 

de har en unik produkt som inte kan erbjudas av andra företag i närheten. En annan konkur-

rensfördel ur ett säsongsperspektiv är att Eriksdalsbadet har både inomhus- och utomhusakti-

viteter i sitt utbud på sommaren. Denna konkurrensfördel saknas hos de andra undersöknings-

objekten, vilka har antingen inomhus- eller utomhusaktiviteter. Junibacken däremot erbjuder 

sina kunder något extra genom aktuella teman, uppdaterade utställningar med ny teknik och 

interaktivitet.  
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Enligt oss motsvarar aktivitetsföretagen teorin om åtgärder i upplevelse/utbud då de har för-

stärkt nöjesinslag och ger kunden något extra. Vi tror att detta kan vara en bidragande orsak 

till de senaste årens positiva besöksutveckling. Trots att kundnöjdheten är hög för museerna 

har de brister i sitt utbud. Detta åskådliggörs i empirin där det bland annat framgår att de sak-

nar aktiviteter för den yngsta målgruppen och att de har planerade, ännu ej genomförda akti-

viteter.  
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6. RESULTAT 
Med detta avsnitt avses att presentera resultatet som utgör en sammanfattning av analysen 

och besvarar uppsatsens syfte: 

” Syftet med uppsatsen är att undersöka om de avgiftsbelagda museerna gör något i sitt 

arbete för att öka antalet besökare och i så fall vad. Detta kommer sedan att ställas mot 

aktivitetsföretagens arbetssätt för att hitta framgångsfaktorer som kan öka antalet 

museibesökare.”  

6.1 Museerna 

När det gäller att fånga upp sociala, kulturella och demografiska förändringar från omvärlden 

har varken Skansen eller Tekniska museet någon organiserad och omfattande bevakning. 

Genom att den inte är organiserad och övergripande tror vi att de lätt kan förlora helhetsper-

spektivet. Detta ser vi som en bidragande orsak till det minskade besöksantalet. 

 

Däremot har museerna bra intern och extern marknadsföring, vilket är en förutsättning för att 

själva tjänsteleveransen ska bli lyckad. Detta återspeglas i de senaste besöksundersökningarna 

där det framkom att en hög andel av besökarna var nöjda/mycket nöjda med upplevelsen. 

Trots detta har de undersökta museerna förlorat många besökare och Tekniska museet har en 

låg andel återkommande besökare. 

 

I djupintervjuerna framgick det att museerna har brister i sitt utbud. Det saknas exempelvis 

aktiviteter för den yngre målgruppen, interaktivitet i samma utsträckning som aktivitetsföreta-

gen samt har de brist på uppdaterade aktiviteter. Däremot har museerna både kortsiktiga och 

långsiktiga planer på att förbättra sitt utbud. 

 
Som svar på syftets första del kan vi konstatera att museerna till viss del gör något i sitt arbete 

med omvärldsbevakning, marknadsföring och utbud i avsikt att öka antalet besökare. De 

genomför omvärldsbevakning, men enligt oss är den inte tillräckligt organiserad och om-

fattande. Däremot har de undersökta museerna bra intern och extern marknadsföring. När det 

gäller utbudet finns det brister, men båda museerna har kortsiktiga och långsiktiga planer på 

förbättringar. 
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6.2 Aktivitetsföretagen 

Både Eriksdalsbadet och Junibacken har aktiv och organiserad omvärldsbevakning där de 

fångar upp nya trender och behov från omvärlden. Utöver att de fångar upp nya trender och 

behov har också Junibacken bevakning av demografiska förändringar som exempelvis antal 

födda barn. 
 
Aktivitetsföretagen har, liksom museerna, bra och aktiv intern och extern marknadsföring. 

Detta krävs för att tjänsteleveransen ska bli lyckad vilket återspeglas i hög andel nöjda 

besökare.  

 

Av djupintervjuerna framgick det att aktivitetsföretagen har bra innehåll i sitt utbud. Detta 

synliggörs i form av kontinuerlig förbättring av utbudet, interaktivitet och aktiviteter riktade 

även till den yngre målgruppen. Detta är, enligt vår tolkning, en bidragande orsak till de 

senaste årens positiva besöksutveckling.  

 

Aktivitetsföretagens framgångsfaktorer för ett högt besöksantal, som nämns i syftets andra 

del, är aktiv och organiserad omvärldsbevakning, där nya trender och behov från omvärlden 

fångas upp. Dessutom har de bra och aktiv intern och extern marknadsföring. Utbudets inne-

håll förbättras kontinuerligt genom ständig uppdatering, därutöver innehåller det interaktivitet 

och aktiviteter riktade även mot den yngre målgruppen.  
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7. SLUTSATS  
I detta avsnitt redogörs för slutsatserna av resultatet vilka besvarar uppsatsens frågeställ-

ning: ”Vad kan de avgiftsbelagda museerna göra för att öka antalet besökare?” 

 

I resultatet framgår det att de museer som ingår i fallstudien har aktiv och organiserad intern 

och extern marknadsföring, vilket visas i hög andel nöjda kunder. För just dessa undersök-

ningsobjekt anser vi att det inte behövs ytterligare åtgärder eller förbättringar då marknads-

föringen redan är omfattande och bra. Däremot finns det framgångsfaktorer inom omvärlds-

bevakning och utbud som museerna kan tillämpa för att öka antalet besökare.  

 

Aktiv och organiserad omvärldsbevakning är nödvändig för att ha aktuellt och attraktivt erbju-

dande. Nya trender och behov är viktiga att fånga upp och överföra till nya aktiviteter eller för 

att uppdatera befintliga aktiviteter i företagets utbud. Eftersom det idag finns brister i om-

världsbevakningen bland de undersökta museerna, är vår rekommendation att genomföra 

trendbevakningar, studera olika scenario och följa utvecklingen av antal födda barn. 

 

Omvärldsbevakning är viktig för att kunna utnyttja möjligheten att anpassa utbudet utifrån 

nya behov. En sådan möjlighet kan vara att fånga upp kulturella förändringar som exempelvis 

populära barnfigurer och omsätta dem till kunderbjudande. Idag finns brister bland de under-

sökta museernas utbud som exempelvis aktiviteter för den yngre målgruppen, interaktivitet 

och uppdatering av aktiviteter. Ett sätt att skapa konkurrensfördelar är att museerna utökar sitt 

utbud med aktiviteter för barn i alla åldrar. För de undersökta museerna skulle det innebära att 

utöka utbudet även med babyaktiviteter. Ett annat sätt att skapa konkurrensfördelar är att för-

bättra utbudet genom att erbjuda både inomhus- och utomhusaktiviteter. Dessa konkurrens-

fördelar, anser vi, är framgångsfaktorer för att öka antalet museibesökare. En annan fram-

gångsfaktor är att införa mer interaktivitet i utbudet. Ett bra exempel på att interaktivitet är 

efterfrågat av besökarna är Tekniska museets invigning av science-centret Teknorama då 

besöksantalet tillfälligt gick upp. För att göra större förändringar i utbudet krävs investeringar 

i form av ekonomiska resurser. Vår rekommendation för museerna är att prioritera de inve-

steringar som krävs eftersom dessa kan leda till framgång.  
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8. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras ämnet och problemet lyfts upp i ett vidare sammanhang. Dessutom 

ges förslag på vidare studier i ämnet.  

 

Av slutsatsen framgår det att det är viktigt att kunna erbjuda rätt upplevelser till sina besökare, 

för att därigenom öka antalet museibesökare. Är inte erbjudandet tillräckligt attraktivt för 

kunden spelar det ingen roll hur mycket resurser företaget lägger ned på extern marknadsfö-

ring. Museerna måste fånga besökarens intresse med sitt utbud, är inte besökaren nöjd med 

besöket blir det troligtvis bara ett engångsbesök. Men även hög kundnöjdheten kan leda till ett 

engångsbesök, vilket troligtvis beror på att innehållet i utbudet inte uppdateras tillräckligt 

ofta. Den stora utmaningen för museerna är att få besökarna att komma tillbaka men även att 

locka till sig nya besökare.  

 

När frientréreformen infördes användes fri entré som ett verktyg för att öka antalet besökare. 

Detta kan verka som ett enkelt sätt att uppnå högre besöksantal, men det är inte den mest 

optimala lösningen enligt oss. Även om utvärderingar av frientréreformen visar att besökssiff-

rorna i genomsnitt mer än fördubblats, ifrågasätter vi om det verkligen är en långsiktigt håll-

bar lösning för att locka fler besökare. Frågan är hur utvecklingen av besöksantalet kommer 

att se ut om några år? Kommer dessa museer att behålla samma antal besökare även under 

2006 och framåt? Vi tror att risken är hög att det bara blir ett engångsbesök om museerna inte 

har ett tillräckligt attraktivt erbjudande. Därför finner vi det intressant att följa utvecklingen 

av besöksantalet på frientrémuseerna även efter 2005. Kan museerna inte behålla sin positiva 

besöksutveckling och istället förlorar besökare, står de inför samma problem som de hade 

innan frientréreformen. För att inte förlora de besökare som reformen har fört med sig kan 

delar av uppsatsens slutsats även appliceras på frientrémuseer.  

 

Idag finns nya kanaler för att uppleva kultur och historia så som TV och Internet, vilka har 

intagit en allt större roll i samhället. Om museerna fortsätter att inneha rollen som informa-

tionsspridare via montrar, innebär det att besökaren inte längre behöver gå till museerna för 

att tillfredsställa behovet av kultur och historia. Museernas roll håller på att förändras i lång-

sam takt men fortfarande saknas det interaktivitet hos många museer och de anses vara 

”mossiga” av flera. Ett ökat intresse för kultur och historia genom olika medier, borde ge 
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synergieffekter på museerna och locka fler att komma dit. Museerna måste skapa upplevelser 

och inte bara vara informationsspridare för att lyckas med detta. De skulle kunna hämta inspi-

ration från de framgångsrika aktivitetsföretagens utbud som stämmer väl överens med vad 

som efterfrågas idag: spänning, arrangemang och iordningsställda upplevelser. 

 

Idag har människan större möjligheter att spendera pengar på nöjen och upplevelser än förr 

och är därför troligtvis beredd att betala mer för att få den rätta upplevelsen och därmed bli 

tillfredställd. Varför inte utnyttja denna betalningsvilja och satsa på investeringar för att för-

ändra museerna så deras utbud stämmer bättre överens med nutidens önskemål om underhåll-

ning?  

 

Som förslag på vidare forskning vore det intressant att undersöka vad den framtida musei-

besökarens önskemål är för att kunna anpassa utbudet efter deras önskemål. Det vore även 

intressant att undersöka hur avgiftsbelagda museer med positiv besöksutveckling arbetar med 

omvärldsbevakning, marknadsföring och utbud. Ett annat uppslag till vidare forskning är att 

undersöka vad det ökade besöksantalet för avgiftsbelagda museer beror på. Beror det på 

synergieffekter av frientréreformen, arbetet med omvärldsbevakning, marknadsföring och 

utbud eller är det helt andra faktorer som påverkar?  
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9. KRITIK TILL EGET ARBETE 

I detta avslutande avsnitt tas kritik till eget arbete upp. Grad av relevans, reliabilitet, validitet 

samt nyttan av uppsatsen i sin helhet diskuteras också. 

 

Intervjufrågorna har utformats med utgångspunkt från den teoretiska syntesen vilket möjlig-

gjort att vi kunnat besvara uppsatsens frågeställning med hjälp av resultatet. Därmed har 

denna uppsats, enligt oss, en relativt hög validitet. Som vi tidigare nämnt i metodavsnittet är 

metoden kvalitativ med få undersökningsobjekt. Framgångsfaktorerna som framkommer av 

slutsatserna är därför inte generaliserbara. Däremot ger de uppslag till åtgärder för de museer 

som vill öka sitt besöksantal, både de avgiftsbelagda och de med fri entré.  

 

Vi kan i efterhand konstatera att andra objekt hade varit mer lämpliga för att få högre relevans 

av insamlad data. Eriksdalsbadet kan till viss del vara missvisande då de inte särskiljer i sin 

redovisning mellan äventyrsbadet och friskvården. Det har därför varit omöjligt att få fram 

siffror för endast äventyrsbadet när det gäller besöksutvecklingen och antalet återkommande 

besökare (130 gånger per år). Skansen skulle också kunna ha ersatts med ett annat undersök-

ningsobjekt eftersom firandet av traditioner är omfattande, vilket lockar många återkommande 

besökare. Denna faktor påverkar att siffran för återkommande besökare blir högre för Skansen 

än vad vi tror att den är för andra museer. Att firandet av traditioner lockar många besökare 

syns i Skansens besöksstatistik där midsommarafton var den mest besökta dagen under 2005 

med närmare 30 000 besökare48. 
 
Eftersom vi har avgränsat oss till företag som erbjuder aktiviteter för barnfamiljer och endast 

de avgiftsbelagda museerna, blev det endast ett fåtal potentiella undersökningsobjekt kvar i 

urvalsprocessen. Om fler intervjuer med upplevelseföretag hade genomförts eller om under-

sökningen hade upprepats vid en annan tidpunkt skulle slutsatsen ha kunnat bli annorlunda. 

Det betyder inte att reliabiliteten hade blivit ännu lägre, utan istället att andra data i form av 

fler infallsvinklar och nya aspekter skulle ha erhållits. 

                                                 
48 Stand By, www.standby.se (hämtad 2006-01-03) 
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Bilaga 1 
 
Förändringen i besöksantalet (1998-2003) på respektive besöksmålskategori 
 

Kategori Exempel 
Antal besökare 
1998 

Antal besökare 
2003 

Aktivitet 
Äventyrsbad, golf, aktivitetshus, 
teknikhus 17 261 756 21 626 195 

Evenemang  15 303 351 16 657 884 
Hantverk/industri  5 758 927 6 426 233 
Konst Konstutställningar, konstmuseum, galleri 7 179 903 7 093 131 
Kulturminne Fornlämning, hembygdsgård 11 782 903 12 010 971 
Museum  12 068 971 11 199 540 
Natur Naturområden, vattenfall 8 045 968 9 042 449 
Parker Djurpark, nöjespark, trädgårdar 14 889 753 14 263 039 
Övrigt Shopping, turistbyrå, restaurang/café 11 453 205  11 940 931 
Totalt  103 744 916 110 260 373 
 



 

  II 

      Bilaga 2 
Intervjufrågor till museum 
 

1. Nuvarande utbud? 
 
2. Ägare? 

 
3. Vilken/vilka är er målgrupp? 

 
4. Gör ni besöksprofilundersökningar, hur ser besöksprofilen ut? Har profilen  

ändrats om man tittar ett par år tillbaka, vilka är tydligaste  
förändringarna. 

 
5. Besöksutvecklingen 10-20 år tillbaka. 

 
6. Vad tror ni att en nedgång av besökarutvecklingen beror på? 80-talet till  

idag. 
 

7. Görs åtgärder för att öka antalet besökare och hur? 
 

Hur arbetar ni gällande omvärldsanalys, vilka faktorer tittar ni på  
(sociala, kulturella, demografiska med mera)? 

 
Hur fångar ni upp förändringar från omvärlden gällande attityd, livsstil,  
sociala, kulturella förändringar i samhället? Hur utnyttjas dessa  
möjligheter eller hot, till exempel erbjudande till kund? Kort och lång sikt. 

 
Hur ser interna marknadsföringen ut? (imagearbete) 

 
Hur ser externa marknadsföringen ut? 

 
Imagearbete? VM-identitet. Hur ser image ut idag, och hur är ert arbete med  
VM-identitet, skiljer det sig, har kundens image förändrats över åren? 

 
Vilka är de viktigaste konkurrerande aktiviteter?  
 
Känner ni hot från nya upplevelseföretag? Vilka produkter kan de erbjuda som 
inte ni kan? 

 
8. Tror ni att intresset för kultur och historia har minskat i allmänhet? 
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      Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till aktivitetsföretag 
 

1. Nuvarande utbud? 
 

2. Ägare? 
 

3. Vilken/vilka är er målgrupp? 
 

4. Gör ni besöksprofilundersökningar, hur ser besöksprofilen ut? Har profilen  
ändrats om man tittar ett par år tillbaka, vilka är tydligaste  
förändringarna. 

 
5. Besöksutvecklingen från starten? 

 
6. Vad tror ni att den positiva besöksutvecklingen beror på och hur ser arbetet ut gällande 

omvärldsbevakning, marknadsföring och utbud?  
 

Hur arbetar ni gällande omvärldsanalys, vilka faktorer tittar ni på  
(sociala, kulturella, demografiska med mera)? 

 
Hur fångar ni upp förändringar från omvärlden gällande attityd, livsstil,  
sociala, kulturella förändringar i samhället? Hur utnyttjas dessa  
möjligheter eller hot, till exempel erbjudande till kund? Kort och lång sikt. 

 
Hur ser interna marknadsföringen ut? (imagearbete) 

 
Hur ser externa marknadsföringen ut? 

 
Imagearbete? VM-identitet. Hur ser image ut idag, och hur är ert arbete med  
VM-identitet, skiljer det sig, har kundens image förändrats över åren? 

 
Vilka är de viktigaste konkurrerande aktiviteter?  
 
Känner ni hot från andra upplevelseföretag? Vilka produkter kan de erbjuda som 
inte ni kan? 

 
 

7. Tror ni att intresset för kultur och historia har minskat i allmänhet? 
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Bilaga 4 
Sammanställning av svar från djupintervjuerna 
 
Intervju med Kjell Gyllensten, marknadschef på Eriksdalsbadet 
 
Eriksdalsbadet invigdes 1999 och ägs av Stockholms Stad. Besöksantalet var vid starten  
575 000, därefter har antalet ökat med cirka 100 000 besökare per år för att år 2004 ligga på 
cirka 1,3 miljoner. Eriksdalsbadet har 36 heltidsanställda och 60 timanställda. År 2004 om-
satte Eriksdalsbadet cirka 45 miljoner. Den positiva besöksutveckling tror Kjell Gyllensten 
beror på att Eriksdalsbadet har en verksamhet som lockar hela familjen, de erbjuder aktiviteter 
för barn mellan ett och tretton år. Eriksdalsbadet är det enda äventyrsbad som finns i Stock-
holm och är därför inte utsatta av någon direkt konkurrens. I och med att Eriksdalsbadet har 
både inomhus- och utomhusaktiviteter (på sommaren) är de inte lika väderberoende som 
andra upplevelseföretag. Det övriga utbudet som Eriksdalsbadet tillhandahåller är friskvård, 
café/restaurang och butik. 
 
När det gäller omvärldsbevakning fångar Eriksdalsbadet upp nya trender via sin personal. 
Detta görs via utbildningar, seminarier och genom samarbetsprojektet med andra stora aktörer 
i Stockholm. Ett annat sätt att göra omvärldsbevakningar på är de besöksundersökningar som 
Eriksdalsbadet genomför. Resultatet av den senaste undersökningen fick ett positivt utfall, 
Eriksdalsbadet fick fyra av fem i helhetsomdömet av sina besökare. Besökaren återkommer i 
genomsnitt 130 gånger per år, denna siffra gäller både äventyrsbadet och friskvården. 
 
Eriksdalsbadet satsar mycket på utbildning av personalen både gällande kundbemötande och 
gällande idéer till nya kunderbjudande. Dessa utbildningar bidrar till att personalen både blir 
kompetenta och motiverade, enligt Gyllensten. Genom rotering av arbetsuppgifter får perso-
nalen en bra helhetsbild av verksamheten och samarbetet mellan de anställda blir bättre. Detta 
leder till att personalen ger en bra och enhetlig bild av företaget till kund.  
 
Eriksdalsbadet genomför inte några kampanjer riktade mot besökarna för att marknadsföra 
badet. Marknadsföring sker istället genom rykten och kända personer som drar många besö-
kare. Därför nämner Gyllensten att de inte behöver marknadsföra Eriksdalsbadet eftersom 
namnet i sig säljer sig självt. Ett annat skäl till att de inte satsar på marknadsföring är att be-
sökskvoten är fylld, det är svårt att ta emot fler besökare utan att behöva bygga ut 
anläggningen.  
 
Gyllensten tror att ett minskat besöksantal på museerna beror på att museerna erbjuder för lite 
upplevelse i form av aktivt deltagande. Han tror även att intresset för kultur och historia har 
minskat generellt som en följd av att nya medier som TV och Internet har tagit en allt större 
roll i samhället. Genom att dessa nya medier kan erbjuda både kultur och historia behöver 
människor inte gå till museum för att tillfredsställa detta behov.49 
 

                                                 
49 Gyllensten, K. Marknadschef på Eriksdalsbadet. Intervju 2005-11-14, Stockholm. 
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Intervju med Maria Reuterskiöld, marknadschef på Junibacken 
 
Junibacken invigdes i juni 1996 och är en stiftelse med egen finansiär, Peder Wallenberg. 
Totalt har Junibacken 120 anställda, varav cirka 100 är timanställda. Omsättningen år 2004 
var 45 miljoner. År 1996 hade Junibacken cirka 100 000 besökare och detta ökade stadigt till 
cirka 350 000 besökare år 2000. Därefter har besöksantalet legat på samma nivå vilket är 
maxgränsen. Den positiva besöksutvecklingen tror Maria Reuterskiöld beror på att utställ-
ningarna ständigt förnyas med attraktiva utställningar med kända sagofigurer. Den ständiga 
förändringen gör att besökare kan gå flera gånger per år och ändå känna att de upplever nya 
saker. Dessutom har Junibacken utökat programmet med mer skådespel och satsat på bredare 
marknadsföring. Att skådespelet är interaktivt och att Junibackens utställningar innehåller ny 
teknik tror Reuterskiöld är andra faktorer till framgångarna. Förutom de tillfälliga (tema-
utställningar) och de fasta utställningarna (sagotåg, sagotorg, Villa Villekulla) och interaktivt 
skådespel, innehåller Junibackens utbud också café/restaurang, bokhandel, babyrytmik och 
frukostseminarier (med gästföreläsare för föräldralediga). Junibacken gör besöksundersök-
ningar ett par gånger per år, av den senaste undersökningen framkom att 15 % var ganska 
nöjda, 50 % var nöjda och 35 % mycket nöjda. Besökarna med årskort återkommer i genom-
snitt 1,7 gånger per år. 
 
Beträffande omvärldsbevakning tittar Junibacken på demografiska förändringar till exempel 
barnafödande och studerar trender. De har mycket kontakt med skolverksamheten och ser på 
vad som händer i världen och studerar olika tänkbara scenario. Genom samarbetspartner och 
leverantörer får Junibacken reda på trendutvecklingen inom branschen.  
 
Den interna marknadsföringen innehåller nyhetsbrev till alla anställda om vad som är på gång 
inom verksamheten så de alltid är uppdaterade. Personalen har även frukostmöte varje fredag. 
Utöver detta uppmuntras personalen genom olika föredrag och gästföreläsare. 
Nyrekryteringen genomförs i grupp, för att studera hur den potentiella anställda fungerar i 
grupp. VD har träffar med alla nyanställda, dessutom genomgår de nyanställda en intern 
utbildning. Den externa marknadsföringen innefattar annonser på bussar, kulturtavlor, 
lyktstolpar och tidningar. Dessutom samannonserar Junibacken med sina samarbetspartners 
(Karamellkungen med mera). Junibacken finns även med i guider, publikationer, hemsidor, 
turistbyråer, Sverigehuset med mera. Junibackens målgrupp är barnfamiljer med barn mellan 
ett och nio år. Besöksprofilen har ändrats från att de första åren rikta sig mot barn i sju till åtta 
års ålder, till idag där inriktningen är från ett till nio år. 
 
Den viktigaste konkurrenten till Junibacken är barnfamiljers tid, som ska räcka till många 
aktiviteter så som fritidsintressen, bio, data, TV med mera. Det minskade intresset för museer 
tror Reuterskiöld beror på att de innehåller för lite interaktivitet och anses vara ”mossiga”.50  
 
 
Intervju med Helena Martinsson, marknadschef på Skansen 
 
Friluftsmuseet Skansen grundades år 1891 och är en stiftelse med bidrag från kulturdeparte-
mentet på cirka 35 % av omsättningen. Skansen har 180 fastanställda och cirka 400 timan-
ställda. Restauranger/caféer, karuseller och Skansenakvariet arrenderar av Skansen och ingår 
inte under deras resultatredovisning. Förutom ovan nämnda aktiviteter innehåller Skansens 
utbud svensk kulturhistoria (stadskvarter, hus och gårdar), butiker, evenemang (Allsång, 

                                                 
50 Reuterskiöld, M. Marknadschef på Junibacken. Intervju 2005-11-17, Stockholm. 
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julmarknad, högtidsfirande, temadagar), dansbana, djur, lotteristånd, parker, trädgårdar och 
matningsturer för djuren. Ambitionen för framtiden är att hitta fler aktiviteter där djuren är 
involverade. 
 
Besöksantalet har sjunkit de senaste 20 åren, under 1980-talet låg besöksantalet runt 2 
miljoner och under 1990-talet sjönk det till 1,5 miljon. Under 2003 genomfördes det 
åtgärdsprogram för kostnadsneddragningar på grund av sämre ekonomi, dock behövdes inga 
direkta personalneddragningar göras. År 2004 var besöksantalet cirka 1,3 miljoner. 
Nedgången av besöksantalet tror Helena Martinsson beror på att det är mer konkurrens idag 
än det var under 1980-talet. De åtgärder som gjorts för att öka antalet besökare är främst 
marknadsföring riktad mot utländska turister men även ökad närvaro i guideböcker och 
samarbete med Stockholm Visitors Board och turistrådet. Det Skansen vill utveckla mer i 
framtiden, enligt Martinsson är interaktiviteten vilket de vet drar mycket besökare.  
 
Skansens primära målgrupp är barn upp till tolv år med medföljande vuxen, vilket kan 
innebära förälder, mor- eller farföräldrar eller annat. En annan viktig målgrupp är utländska 
besökare. Den typiska Skansenbesökaren är en kvinna på 45 år som kommer från Stock-
holmsområdet. Hon besöker Skansen vår och höst primärt och gör cirka ett till två besök per 
år och stannar cirka tre timmar, hon har med sig barn som är i åldern noll till tio år. Syftet 
med besöket är att se djuren och strosa omkring eller gå på något evenemang. Skansen gör 
undersökningar tre gånger per år på besökaren när de är på Skansen samt en undersökning när 
besökaren går ut som mäter kundnöjdheten. Den senaste undersökningen visade att 87 % av 
besökarna var nöjda/mycket nöjda med besöket. Denna undersökning mäter också hur image 
ser ut bland besökaren. De värdeord som hamnade i topp, den senaste undersökningen, var fa-
miljärt, tryggt och friluftsaktig, medan tuff, trendigt och maskulina ord hamnade i botten. 
Denna image stämmer väl överens med vad Skansen vill stå för (identitet). De värdeord som 
handlade om ”i tiden” fick mellanbetyg av besökaren, detta vill Skansen höja i sitt imagear-
bete.  
 
När det gäller omvärldsbevakning tittar Skansen på vad målgruppen vill ha och hur de vill ha 
information, de har också tittat på den utländska marknaden. Varje avdelning sköter sin egen 
omvärldsbevakning, via nätverk med samarbetspartners samt tittar på konkurrenters arbete.  
Att fånga upp trender från omvärlden är viktigt menar Martinsson, men det är svårt eftersom 
besökarna vill ha en hög igenkänningsfaktor och inte för mycket förändringar. Dessutom 
finns självklart vissa begränsningar på Skansen vad som kan förändras och inte. Ambitionen 
är att hitta fler aktiviteter där djuren är involverade eftersom de är väldigt attraktiva.  
 
Den interna marknadsföringen innehåller informationsträffar tre gånger per år, där Skansens 
personal samlas, därutöver har varje avdelning kontinuerliga möten. Skansen-passet är ett två 
dagars program för extra anställda som innehåller föreläsningar och rundvandring. Dessutom 
finns kompetensutveckling för de anställda där en viss summa är avsatt.  
 
Den externa marknadsföringen står på fyra pelare: print, hemsidan, press och samarbetspart-
ners. Print innefattar kontinuerliga annonser i dagspress och tidningar samt tre till fyra lokala 
kampanjer per år på tunnelbana och bussar. Broschyrer och programfoldrar på olika språk in-
går också i det printade materialet. Hemsidan är viktig med 600 000 unika besökare per år. 
Att hemsidan finns på flera olika språk är viktigt för den internationella marknadsföringen. 
Press omfattar aktiv pressrelease, medverkan i kalendarier i DN, Metro och andra tidningar, 
Skansen tar också emot pressbesök i stor omfattning. Samarbetspartners är till exempel Alga 
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som tillverkar ett spel där Skansen finns med vilket är en chans för Skansen att marknadsföras 
där de annars inte skulle synas som till exempel i leksaksaffärer. 
 
De viktigaste konkurrenterna till Skansen är Eriksdalsbadet, Junibacken, Globen, sportevene-
mang och shopping. Men den främsta konkurrenten är familjens tid. De produkter som andra 
företag kan erbjuda är främst inomhusaktiviteter vilket Skansen inte kan erbjuda.51 
 
 
Intervju med Ulrika Forsberg, kommunikationschef på Tekniska museet 
 
Tekniska museet är en stiftelse med bidrag från staten på cirka 60-70 % av omsättningen. 
Därutöver finansieras museet av fonder från grundaren och entréintäkter. Tekniska museet 
grundades 1924, och blev en stiftelse 1947. Museet har 55 heltidsanställda och 25 timan-
ställda. Det har skett en neddragning av personalen på grund av att bidraget och fonden 
minskat (värdepapper/aktierna minskar) och 2002 lades Telemuseet ned (kontraktet med Telia 
gick ut). Tekniska museets utbud är tillfälliga och fasta utställningar, Teknorama (interaktivt 
science-center), butik och café/restaurang. 
 
Museets målgrupp utgörs främst av barnfamiljer och därefter skolor. Besöksantalet var som 
högst cirka 280 000 besökare år 1978. Därefter har antalet besökare sjunkit, med undantag av 
invigningen av Teknorama då det tillfälligt gick upp, för att sedan sjunka igen och ligga på 
cirka 170 000 besökare år 2000.  Sedan dess har besöksantalet legat på samma nivå. Den 
negativa trenden i besöksutvecklingen tror Ulrika Forsberg beror på den stora konkurrensen 
från aktiviteter i hemmet såsom TV, Internet med mera. Det finns långsiktiga planer på åtgär-
der för att öka besöksantalet, bland annat genom att förnya Teknorama med ny teknik och 
babyaktiviteter, detta kostar dock cirka 50 miljoner, vilket är pengar som inte finns idag. 
Andra planer är att eventuellt bygga en 4D-biograf samt förnya och uppdatera befintliga ut-
ställningar. Ett nytt mediecenter med kommunikation, TV, teater, energi, innovation med 
mera öppnar hösten 2006 vilket Forsberg tror kommer att öka antalet besökare. De kortsiktiga 
planerna är att Riksidrottsmuseet och Polismuseet skall ta över före detta Telemuseets lokal. 
Detta resulterar i att det är fler museer på samma område, vilket Forsberg tror kan öka besöks-
antalet. De viktigaste konkurrenterna till Tekniska museet är Naturhistoriska Riksmuseet, 
Junibacken och Tom Tits i Södertälje samt ”hemma-aktiviteterna” som nämnts ovan.  
 
Omvärldsbevakning internationellt sker genom årliga möten med internationella ECET, där 
science-center och biologiska center från hela världen träffas. På så sätt fångas nya trender 
upp från omvärlden. Dessutom använder personalen sin kunskap för att på eget initiativ fånga 
upp trender. Under sommaren 2005 gjordes en besöksundersökning som visar att 80 % besö-
ker museet i sällskap med barn under 15 år och där majoriteten (75 %) uppgav att de besöker 
museet för att de vill göra något med familj/vänner. I undersökningen nämns att 80 % var 
mycket nöjda med besöket och 31 % sökte information på hemsidan innan de besökte museet. 
Besökarna återkommer till Tekniska museet i genomsnitt var femte år. 
 
Den interna marknadsföringen sker genom kurser som personalen får gå på där professorer 
och historiker (teknikhistoria) närvarar. År 2000 infördes informationsträffar varannan fredag 
där personalen får veta vad som händer inom verksamheten. Det har även införts ett felrappor-
teringssystem för att snabbt kunna åtgärda trasiga maskiner och dålig service för att allt ska 
fungera och kunderna ska vara nöjda med sitt besök på museet. Museet har även haft kurser i 
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service och kundbemötande för personalen, detta har resulterat i positivt bemötande mot kun-
derna vilket har gett ett högre betyg i kundundersökningarna.    
 
Den externa marknadsföringen har begränsad marknadsbudget. De annonserar lokalt i Stock-
holm genom fyra kampanjer per år i dagspress, på tunnelbanan, i Sverigehuset och via hem-
sidan. Tekniska museet arbetar mycket med att den grafiska formen i all kommunikation utåt 
ska vara enhetlig eftersom detta är viktigt för att skapa en bra image. Tekniska museet har en 
kommunikationsplan där målet för 2008 är att de ska vara Storstockholms femte främsta ut-
bildande utflyktsmål.  
 
Forsberg tror att man kan öka intresset för kultur och historia genom att hitta nya och fler 
målgrupper. Olika sätt att göra det på är att använda sig av ny teknik som till exempel annon-
sering på Lunarstorm, jobba mycket mot skolan och utnyttja mångkulturåret 2006 för att 
locka nya besökare. Idag kommunicerar ”likasinnad med likasinnad”, åtgärder mot en bredare 
målgrupp måste vidtas så att kultur och historia blir intressant för flera och det är även viktigt 
att ändra själva produkten så den blir intressant och lockande.52 
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