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1. Introduktion 
I detta avsnitt kommer en kortare bakgrund, uppsatsens syfte, frågeställningar och 

avgränsningar att presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Under åren 2005-2006 var det fri entré till de statliga museerna under Kulturdepartementet. 

Under hösten 2006 togs ett formellt beslut att återinföra entréavgifter, vilket genomfördes i 

januari 2007. Vi arbetar båda två som hotellreceptionister i Stockholm och vi har flera års 

erfarenhet från hotellbranschen i Stockholm. Hotellreceptionister och concierger har en viss 

inverkan på vilka museer som besöks. Vi märkte att fri entré var ett uppskattat inslag hos 

hotellgästerna. Stockholm har många museer, trots det har vi märkt av att det bara är ett fåtal 

museer som hotellgästerna frågar efter eller museer som hotellreceptionisterna rekommenderar. 

År 2003 föreslog den rödgröna regeringen fri entré på vissa statliga museer.1 Målet var att locka 

ovana museibesökare.2 En första etapp genomfördes år 2004, då fri entré infördes till 

Arkitekturmuseet, Moderna museet och Östasiatiska museet. De tre museerna fick 2004 18 

miljoner kronor för att genomföra projektet.3 Därefter gjordes en analys vilken påvisade positiva 

effekter och Riksdagen beslutade att 19 museer skulle ingå i en andra etapp. Av de 19 museerna 

var 17 statliga och två stiftelser, se bilaga. I den andra etappen infördes den 1 januari 2005 fri 

entré vid de 19 museerna.4 För att kunna genomföra fri entré gavs de utvalda museerna 

sammanlagt 96.5 miljoner kronor i anslag för att kunna genomföra reformen.5 Under fri 

entréreformen ökade besöksfrekvensen. (Se bilaga 1 för statistik innan, under och efter 

reformen). I oktober 2006 gjorde Kulturrådet en utvärdering av reformen. De nya besöksgrupper 

som märktes av var fler låginkomsttagare, barnfamiljer och personer med invandrarbakgrund.  

Den visade också att museerna hade anställt mer personal och att flera museer valde att förlänga 

sina öppettider.6 Under tiden det var fri entré anställde museerna bl.a. flera museipedagoger för 

att kunna ta emot ovana museibesökare. Flera museer har uppgett att den våldsamma ökningen 

också medförde problem, bland annat innebar det ett ökat slitage på publika ytor. Extra städning 

var nödvändigt, toaletterna var t.ex. inte dimensionerade för den kraftiga ökningen.7 Inför 

riksdagsvalet 2006 avsåg den borgerliga alliansen att slopa fri entré till de 19 museerna. Den 

dåvarande kulturministern Cecilia Stegö Chilò anförde hösten 2006 i budgetpropositionen att 

                                                 

1 Statens kulturråd. Fri entré till museer. Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer (2006) s.9 
2 ibid s.5  
3 Myndigheten för kulturanalys. Besöksutveckling för de centrala museerna. Forum för levande historia och 

Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 (2014), s.8 
4 Myndigheten för kulturanalys. Besöksutveckling för museer 2012 (2013) 
5 Statens kulturråd. Fri entré till museer. Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer (2006) s.8.  
6 ibid, s. 5  
7 ibid, s. 6 
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entréavgifterna skulle återinföras i januari 2007.8 Bakgrunden till beslutet angavs att det blev för 

dyrt att fortsätta ha fri entréavgift. Alliansen gjorde en omprioritering av anslagen, 

museiföremålen ansågs vara i behov av vård och man ville satsa på digitalisering. Dessutom 

ansågs det orättvist mot de övriga 800 museer som finns ute i landet; av de utvalda museerna 

med fri entré fanns 16 i Stockholm. Den 1 januari 2007 återinfördes entréavgifter. Efter 

återinförandet var det fortfarande fri entré för besökare under 19 år.9 Återinförandet skapade stort 

uppror bland museicheferna. I en stor debattartikel i DN Debatt var museicheferna eniga mot 

återinförandet.10 

 Vissa av museerna blev tvungna att återanpassa sina lokaler igen till att ta entré. År 2009 

lade Riksdagen en proposition till museerna, ”Fria museer”. De 19 museerna fick utökat anslag 

för att göra vad de ville med. Det var endast Världskulturmuseet i Göteborg som valde att 

återinföra fri entré. I övriga museer användes medlen för spridda projekt som t.ex. digitalisering, 

bevarande av samlingarna och barn- och ungdomssatsningar. Direkt efter återinförandet tappade 

museerna besökare. På senare år har besöksfrekvensen ökat igen.11 

1:2 Problemdiskussion 
Samarbete mellan icke kommersiella verksamheter t.ex. muséer och kommersiella t.ex. hotell 

kan vara problematisk eftersom det blir ett möte mellan två kulturer då den icke kommersiella är 

skattefinansierad. Vad är museernas egentliga mål? Är det att få en hygglig besöksfrekvens, 

bevarande av föremål eller vara en aktiv plattform för forskningsuppgifter? Införandet och 

avskaffande efter två år av fri entré till vissa museer gav upphov till politisk diskussion och 

ifrågasättande av syftet med fri entré uppnåtts, t.ex. att locka nya besökare. 

1.3 Syfte och mål 
Vi avser att undersöka hur några museer i Stockholm marknadsför sig gentemot hotell och 

samarbetar med dessa samt medverkar i gemensam marknadsföring som t.ex. Stockholmskortet. 

Vidare att undersöka vad återinförandet av fria entréer hade för inverkan på museernas 

marknadsföring och samarbete med hotell. 

 Samarbete mellan icke kommersiella verksamheter t.ex. muséer och kommersiella t.ex. 

hotell kan vara problematisk eftersom det blir ett möte mellan två kulturer då den icke 

kommersiella är skattefinansierad. Vad är museernas egentliga mål? Är det att få en hygglig 

besöksfrekvens, bevarande av föremål eller vara en aktiv plattform för forskningsuppgifter? 

Införandet och avskaffande efter två år av fri entré till vissa museer gav upphov till politisk 

diskussion och ifrågasättande av syftet med fri entré uppnåtts, t.ex. att locka nya besökare. 

 

                                                 

8 Regeringen. Adelsohn-Liljeroth, L. (2006) 
9 Myndigheten för kulturanalys. Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag (2014) 
10 Söderling, F. DN Debatt.  Fri entré på museer försvinner (2006) 
11 Riksutställningar Visby. En analys av svenska museers ekonomiska utveckling 2005-2012. (2013) 
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1.4 Frågeställningar 
• Hur marknadsför sig museer mot hotell och vilka samarbeten förekommer?  

• Hur har olika museer gynnats/missgynnats av införandet/avskaffandet av fria entréer?  

• Hade försöket med fri entré avsedd effekt?  

• Hur påverkar hotellpersonal gästernas beslut om museibesök? 

1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att avgränsa oss till tre museer i Stockholm, Vasamuseet, Nordiska museet och 

Tekniska museet. Museerna har vi valt ut efter att ha undersökt statistik som visade hur 

besöksfrekvensen har påverkats efter återinförandet. Dessa tre museer är förhållandevis stora i 

jämförelse med många andra museer i Stockholm och resultatet blir inte allmängiltigt för alla 

museer. Vidare har dessa museer en aktiv marknadsföring som rimligtvis uppmärksammats av 

hotellpersonal.12 Vi har valt att undersöka dessa tre större museer just för att de är välkända, 

ligger i närheten av varandra och för att de haft varierande besöksutvecklingar efter 

återinförandet.  

 

  

                                                 

12 Myndigheten för kulturanalys, Besöksutveckling för museer 2012 (2013) s. 37 
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2. Metod 
Under metodavsnittet finns diskussion och motivering till val av metod, tillvägagångssätt och 

kort om valda metoder och vetenskapligt synsätt. 

2.1 Metoddiskussion 
Kvalitativa och kvantitativa metoder har tillämpas i den här uppsatsen. Vi har använt oss av 

kvantitativ statistisk sekundär data. Vi har valt att använda oss av kvalitativa metoder eftersom 

det ger oss en djupare förståelse och mer förklarande resultat i våra forskningsfrågor genom våra 

djupintervjuer. Ifall vi enbart använt oss av kvantitativa metoder hade det inte gett oss ett 

tillräckligt djup för att besvara våra frågeställningar. Den statliga myndigheten Kulturanalys 

tidigare Kulturrådet har kartlagt besöksstatistiken både innan och efter återinförandet. De har 

gjort flertalet kvantitativa undersökningar. Genom analys av tidigare dokument kunde vi jämföra 

och undersöka konsekvenserna av återinförandet. Användandet av de två metoderna gav oss 

högre reliabilitet i resultatet.  

2.2 Kvalitativa intervjuer 
Vårt underlag bygger på intervjuer med personer som jobbar på de olika museerna och med 

personer som kommer i kontakt med museer. Vi har intervjuat marknadschef Anders Svensson 

och bibliotekschef Christer Larsson på Nordiska museet, oberoende kulturhistorikern och 

författaren Mats Wickman, museipedagog Helena Forsander, Vasamuseets guideansvarige Peter 

Rydebjörk, conciergechef Olow Frank på Grand Hôtel, anonym receptionist på Elite Sture Park 

och receptionist Magnus Frykman på Vandrarhemmet af Chapman. Vi har även varit i kontakt 

med Anki Rundgren, marknadschef på Tekniska museet.  

 Vi har valt att använda oss av öppna intervjuer. Vid kvalitativa intervjuer är det mycket 

som behöver finnas i åtanke. Först av allt är det bra att ha avsatt tid för intervjun, gärna en ostörd 

plats där intervjun kan äga rum. Detta ska ske med framförhållning för att både respondenten och 

intervjuaren ska kunna förbereda sig för intervjun.  

 Något som vi intervjuare behöver tänka på är att ställa frågor som är tydliga och som inte 

kan misstolkas. Om en fråga kan tolkas på olika sätt finns det risk att vi får ett svar som inte är 

relevant. Vid första kontakten är det viktigt att presentera vad vi undersöker och beskriva syftet 

med intervjun. Under intervjun är relationen mellan alla parter viktig, en dålig relation kan 

påverka respondenten till att inte svara lika utförligt eller inte alls.13 Det är viktigt att 

undersökaren följer frågornas ordningsföljd för att underlätta transkribering, det kan också bli 

förvirrande för respondenten om två likartade frågor kommer tätt inpå varandra. Frågor av 

känslig karaktär ska komma i slutet av intervjun.14 För att garantera att vi fått med så mycket 

som möjligt spelade vi in intervjuerna, för att sedan i lugn och ro transkribera ner svaren på 

papper för att sedan koda textmassan, tematisera koderna och slutligen summera det hela. Om 

undersökaren inte gör det finns risken att mycket glöms bort, även om anteckningar sker under 

                                                 

13 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder (2011) s. 215 
14 ibid, s. 217 
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intervjun kan det brista i både handstil och tolkningar som inte stämmer överens med svaren. Vi 

ställde liknande frågor till respondenterna på museerna, med bakgrunden av att vi jämförde de 

olika svaren genom att ställa dem mot varandra, allt för att skapa en bild av de enskilda 

aktörernas syn på återinförandet av entréavgifter och dess effekter på turismen i Stockholm. 

2.2.1. Mejlintervjuer 
Att använda sig utav mejlintervju gör forskaren väldigt begränsad. En nackdel är att följdfrågor 

inte kan ställas, vilket kan utelämna viktig information. Respondenten brukar också i en högre 

grad svara mycket kort, och i högre utsträckning ja och nej-svar. Vi använde oss till största del 

av slutna frågor, då öppna frågor kan bli svårtolkade, speciellt när inte intervjuaren är på plats 

och kan förtydliga frågan. Mejlintervjuers största svaghet är att den inte går in på djupet, just på 

grund av tidigare nämnda brister. Fördelarna med mejlintervju är att svaren redan finns skriftligt, 

vilket förenklar transkribering. Det är också relativt enkelt då ingen av parterna behöver boka in 

en gemensam tid för intervjun. Anledningen till att denna metod har använts är tidsbrist hos 

respondenternas sida. Det var endast två av respondenterna som föredrog mejlintervju. Anki 

Rundgren, museichef på Tekniska museet hade inte tid för en personlig intervju och Anders 

Wenman grundaren av Gratis i Stockholm är bosatt i Örebro. Rundgren gav oss tydliga svar på 

våra frågor medan Wenman bara valde att svara på vissa frågor med tendens att undvika att svara 

på de sista frågorna.  

2.2.2 Telefonintervju 
Det finns både för och nackdelar med telefonintervjuer. Bryman säger att det finns viss forskning 

som tyder på att informationen man får från telefonintervjuer håller en lägre kvalitet än den 

information som fås genom personliga intervjuer. Detta beror på att svaren kan tänkas bli kortare 

än vid en personlig intervju. Intervjuaren kan inte heller se några ansiktsuttryck eller kroppsspråk 

som ibland kan förtydliga svaren hos respondenten.  En telefonintervju brukar också oftast vara 

kortare än en personlig intervju.15 Fördelarna med telefonintervjuer är att det är mindre 

resurskrävande och mer tidseffektivt. En personlig intervju behöver oftast planeras i förväg, det 

gäller också telefonintervjuer, men inte i samma utsträckning. Intervjuaren slipper resan och 

sparar på så sätt tid, och eventuella reskostnader.16 Våra telefonintervjuer var långa och vi fick 

svar på våra frågor. Vi känner inte att vi hade kunnat få ut någon mer relevant information om 

intervjuerna hade varit personliga.  

2.3 Dokument som datakälla 
Dokument som datakälla är en relevant metod som har hjälpt oss i vårt arbete. Det är en metod 

som går ut på att samla in olika typer av dokument för att göra en analys. Det är dokument som 

finns där ute, en samling som forskaren kan analysera. Det finns olika typer av dokument som 

går att analysera. Vissa är mer relevanta för vår del. 

                                                 

15 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder (2011), s. 209 
16 ibid, s. 208 
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2.3.1 Offentliga dokument 
Vi har använt oss av offentliga dokument från museerna, dokument som årsberättelser, 

pressmeddelanden och PR-material i tyckt form och från internet. Till denna uppsats har vi 

använt oss av Nordiska museets, Tekniska museets årsredovisningar och dokument från de 

statliga myndigheterna Kulturanalys och Kulturrådet. Trots informationen går det att ifrågasätta 

tillförlitligheten om den stödjer eller missgynnar ett förslag eller beslut. Forskaren bör därmed 

vara skeptisk mot vem som delar med sig av informationen.17 Vi har haft glädje av statistiken 

och analyserna.  

2.4 Objektivism  
I denna uppsats har vi valt att inta en objektivistisk ståndpunkt. Detta för att vi innan inte har 

någon kunskap om hur alla delar som vi undersöker hänger samman och fungerar ihop. Också 

för att vi undersöker verkligheten som den är, utifrån mestadels ord som variabler. Vi kommer 

samtidigt inte ha någon påverkan på aktörerna under arbetets gång.18 

2.5 Urvalsgruppen 
Vi undersökte två hotell och ett vandrarhem i centrala Stockholm, boenden som ligger i närheten 

av de tre valda museerna. Hotellen och vandrarhemmet har olika prisklasser. Vi var intresserade 

av att jämföra återinförandets effekter på gästernas preferenser av fritidsaktiviteter. Grand Hôtel 

är ett traditionellt femstjärnigt hotell. Elite Eden Park Hotel är ett modernt fyrstjärnigt hotell och 

af Chapman är ett vandrarhem. Vid dessa tre boenden fanns personal som varit verksamma på 

arbetsplatsen redan innan 2006. Vi har valt de tre museerna Tekniska museet, Vasamuseet och 

Nordiska museet. Tekniska museet och Vasamuseet ingick aldrig i fri-entré reformen, men de 

påverkades såklart av att många av deras konkurrenter blev avgiftsbelagda efter återinförandet av 

entréavgifter. Anledningen till att Wickman, Forsander och Wennman ingått i vårt urval är att de 

kan tänkas vara mer oberoende än respondenterna på museerna och hotellen. Detta är inget vi 

kan vara säkra på. Risken finns också att många av svaren är personliga spekulationer från deras 

sida. Utöver intervjuerna har vi även skrivit kort om Strömma kanalbolag, valet grundar sig i att 

det redan finns ett samarbete mellan hotellen och Strömma och därför känns det relevant att göra 

en jämförelse där. 

2.5.1 Presentation av respondenterna 

Museer 

Nordiska Museet som ligger på Djurgårdsvägen 6-16 på Djurgården i Stockholm, är ett av 

Sveriges största kulturhistoriska museer som omfattar svensk historia från år 1520 till våra dagar. 

År 2013 var dess besöksantal 220 000, vilket placerar det på åttonde plats över mest besökta 

museer i Stockholm.19 Museet tappade 35 % av sina besökare efter återinförandet av 

                                                 

17 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder (2011), s. 209  
18 ibid s. 36 
19 Nordiska museet: Årsredovisning 2013, s. 46 



 

 - 7 -  

 

entréavgifter.20 Museet var ett av dem som omfattades av reformen med fria entréavgifter. Vi har 

intervjuat Anders Svensson, marknadschef och Christer Larsson, bibliotekschef, bibliotek 

Fatburen. Dessa båda intervjuer har skede i mitten av april på plats i Nordiska museet.  

Tekniska museet ligger på Museivägen 7 på Norra Djurgården. Museet är det sjunde mest 

besökta i Stockholm med 300 468 besökare 2013 21. Tekniska museet har ökat mest i jämförelse 

med de andra efter återinförandet av entréavgifter. Det är ett museum som inriktar sig mot skolor 

och ungdomar.22  Deras utställningar går i tema teknik, fordon, energi, och naturvetenskap.23 

Museet omfattades inte av reformen med fria entréavgifter. Vi fick svar på vår mejlintervju den 8 

maj med Anki Rundgren, marknadsansvarig på Tekniska museet.   

Vasamuseet ligger på Galärvarvsvägen 14 på Södra Djurgården. Museet är efter Skansen 

Sveriges mest besökta museum. Deras huvudföremål är Vasaskeppet som sjönk 1628 i 

Stockholms ström, som är ett av världens bäst bevarande 1600-talsskepp, vilket gör museet 

populärt hos utländska resenärer. År 2012 hade Vasamuseet över 1.2 miljoner besökare.24 

Vasamuseet är ett av Sveriges mest välbesökta museer, och visar en stadigt uppåtgående i 

relation till besökstrend, sedan 2006. Vi gjorde en telefonintervju med Peter Rydebjörk, 

guideansvarig på museet. Intervjun gjordes den 9 maj 2014.  

Hotell 

Grand Hôtel ligger på Södra Blasieholmshamnen 8. Hotellet är ett av få femstjärniga hotell som 

finns i staden. Hotellet har 300 rum varav 31 av dem är sviter. Vi gjorde en intervju med 

concierge-chefen Olow Frank den 24 april 2014. En concierge arbetar med att hjälpa gästerna att 

boka teaterbiljetter, ge rekommendationer på sevärdheter och ge allmänna tips till gästen.25  

STS Vandrarhemmet af Chapman ligger på Flaggmansvägen 8 på Skeppsholmen i Stockholm. 

Vandrarhemmet erbjuder både rum ombord på skeppet och även bäddar i deras lokaler på land. 

Vandrarhemmet har 77 rum. Priser per natt finns från 250 kronor.26 Fartyget är något av ett 

landmärke för Stockholm och mycket populärt. Vi hade kontakt med Magnus Frykman som 

arbetar som receptionist på vandrarhemmet. En personlig intervju ägde rum den 16 april 2014.  

Elite Eden Park Hotel ligger på Sturegatan 22 vid Humlegården i Stockholm. Hotellet är 

fyrstjärnigt och har 124 rum.27 Vi gjorde en personlig intervju med en av receptionisterna som 

valde att vara anonym på hotellet, intervjun gjordes den 24 april 2014.  

                                                 

20 Kulturanalys. Besöksutveckling för de centrala museerna. Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets 

besöksmål 2013 (2013), s. 55 
21 Tekniska museet: Årsredovisning 2013, (2014), s. 14 
22 Sveriges Museer: Varannan går på museum under Sverigesemestern, (2013) 
23 Tekniska Museet: Utställningar, (2014) 
24 Rydebjörk, P. (2014) 
25 Grand Hôtel (2014) 
26 STF af Chapman (2014) 
27 Elite Eden Park Hotel (2014) 



 

 - 8 -  

 

2.6 Primär och sekundär data 

Vi använder oss av både primär och sekundär data i denna uppsats. De primära källorna är 

kvalitativa intervjuer med personer som nämndes ovan, dessa har skett vid personliga intervjuer, 

telefonintervjuer och vissa med mejlkontakt. Som sekundärdata har vi statistik över 

besöksfrekvensen på museerna som hämtats från Kulturrådets och Kulturanalys rapporter. 

2.7 Analysmetod  
Analysen kan både styrka och utveckla teorier Vid analys måste det insamlade materialet göras 

om till analysbar text. Vi har kommit fram till vår analys genom följande process. Kodning, 

tematisering, summering. I analysen redogör vi för vår arbetsmetod och visar vad vi kommit 

fram till. Vi har gjort en kvalitativ analys då vi använt oss av en kvalitativ metod. Metoddelen 

består av kvalitativa intervjuer och dokument som datakälla. Vid en kvalitativ analys analyserar 

man ord och text. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat fyra stycken 

museichefer, två hotellreceptionister, en concierge, ägaren av hemsidan Gratis i Stockholm, en 

kulturhistoriker och en museipedagog. Methow Miles och Michael Huberman menar att den 

kvalitativa analysen kan delas in i tre led.  

1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering summering28 

 

Genom kodning gör vi informationen hanterbar. Vi har delat upp datan i kategorier. Vi fick ut en 

stor textmassa genom våra tio intervjuer. Vi delade upp respondenterna i kategorier som till 

exempel museipersonal och hotellpersonal. Sedan kategoriserade vi svaren. Till exempel positivt 

eller negativt inställda till entréavgifter. Vid tematisering identifierades svaren som vi fått på 

våra intervjuer. Vi har exkluderat de svar som inte ingick i vår frågeställning. Först 

transkriberade vi svaren, sedan läste vi igenom textmassan. Vi reflekterade sedan över vad de 

egentligen hade svarat. Till sist gjorde vi en summering. Som forskare får man inte fastna vid 

exakta detaljer som gör att arbetet försvåras om man förlorar sin objektivitet. Målet som 

forskaren eftersträvar är att få svar på sina frågeställningar och utveckla en egen teori.29 Vid 

analys krävs en omfattande planering, något som vi själva fått erfara då analysen verifierats 

under arbetets gång. Vid kvantitativa och kvalitativa metoder krävs tydliga teoretiska 

utgångspunkter. Analysen utgår ifrån teorin och metoden. Aspekter som forskaren måste ha i 

åtanke är de tekniska och hantverksmässiga. Ändrar man i empiridelen måste man kanske ändra i 

teoridelen. Kvalitativ analys är ett tolkningsarbete som utmärker sig mer mot bokstäver istället 

för siffror. De datamaterial vi använt oss av är utskrifter från våra intervjuer och statliga 

dokument som är av intresse i relation till de frågeställningar vi vill besvara. Den kvalitativa 

                                                 

28 Hjerm, M. & Lindgren, S. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2010) s. 85 
29 ibid, s. 126 
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analysen består oftast av en skriven text.30 Den kvalitativa analysprocessen går liksom den 

kvalitativa analysen att dela in i tre led.  

Narrativ analys – underliggande ”berättelser” 

1. Reduktion av data (kodning) ordnas grovt 

2. Presentation av data (tematisering) ordnas lite mer noggrant 

3. Slutsatser och verifiering (summering) – utgångspunkt för analyser och slutsatser.31 

Genom hermeneutisk analys växer tolkningar fram i en växelvis process mellan det man redan 

vet på den ena sidan och nya observationer och erfarenheter på den andra. Kvalitativ iterativ 

analys– man gör flera genomgångar av datamaterialet.32 Resultaten ska vara stabila och 

underbyggda.  

Figur 1 Modell 6.1 Miles & Huberman, 1984, s. 90 

 

Reduktion av data: Kodning  

Den första reduktionen av textmassan skedde genom kodning. Kodningen gjorde det insamlade 

materialet hanterbart. Vi lyckades hitta mönster och se olika riktningar, genom de olika 

riktningarna lyckades vi utforma beståndsdelar. Vi satte namn på de olika beståndsdelarna i form 

av koder, namn på företeelser som gör att vi kan tolka och se olika tendenser.  Efter kodningen 

gjorde vi en reducering. Reduceringen fokuserar på att ta bort icke-relevant material i 

textmassan. Efter det fick vi en övergripande överblick. Vi identifierade de nyckelpassager som 

gör att vi kan bekräfta våra hypoteser och få svar på våra frågeställningar. Nu har vi en samling 

kategorier att arbeta vidare med. Först så sorterade vi upp iakttagelserna i relation till 

frågeställningarna i form av provisoriska koder. Kodning är en fortlöpande process där nya koder 

kan skapas under analysarbetets gång. Vi jämförde de gamla koderna med nya koder. Det är 

viktigt att den röda tråden finns med. Vi har förbättrat koderna så att det återspeglar materialets 

huvudinnehåll i form av en handbok. Det finns en tydlig dialog mellan empirin och teorin. Vårt 

                                                 

30 Hjerm, M. & Lindgren, S. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2010) s. 83 
31 ibid, s. 87 
32 ibid, s. 88 
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mål är att kunna presentera teman i, och påstående om materialet som kan förklara och fördjupa 

förståelsen av den förståelse som studeras.33 Vi har utmanat våra egna slutsatser genom att 

konfrontera dem med data för att undvika att de skulle vara dåligt underbyggda.34Avslutningsvis 

kan vi sammanfatta att kodningen handlar om att få bekräftelse av det vi tror stämmer, samt att 

kodning är ett avgörande redskap för att börja bena ut vad våra data har att säga. Efter att vi 

kodat textmassan kategoriserade vi koderna. Kategorierna fick nya namn. Vid kodning finns det 

vissa hjälpmedel som forskaren kan använda sig av. Vi utgick ifrån vad som hände i texten, vad 

sägs, vilka beteenden beskrivs, vilka åsikter uttrycks, vad tycks vara underförstått och självklart i 

texten och hur påverkar det övriga sammanhanget i texten hur olika yttranden framstår.35  

Tematisering 

Tematisering är kodning av koderna. Vi grupperar koderna kring mönster som vi upptäckt. Till 

exempel att museerna inte har något samarbete med hotellen.36 Sedan väljer vi ut de teman som 

är mest relevanta för analysen. Vid tematisering förfinade vi analysen. Vi hade en samling koder 

som vi sedan kategoriserade i form av teman, sedan hittade vi tematiska relationer mellan de 

kodade kategorierna som vi skapat. Under arbetets gång måste vi klargöra de principer som legat 

till grund för själva utformandet av teman. Alla koderna inordnades i ett välfungerande system. 

Huvudfunktionen är att vaska fram en mindre uppsättning nyckelteman som den fortsatta 

analysen kan kretsa kring. Grundprincipen är att utgå från de enskilda koder som vi skapat och 

sträva mot att finna en mer övergripande tematisk struktur i materialet.37 Vi kan likna 

tematiseringen som en trädstruktur med olika överordnande nyckelbegrepp och underordnande 

förgreningar. Kategorierna ska sedan ingå i ett hieratiskt system38 Under tematiseringsarbetet 

måste själva mönstren få framträda och generera teorierna. Vi måste förstå vilken logisk relation 

de har till varandra, inte bara analytisk utan även praktiskt underlättar det om vi har våra koder 

tydligt ordnade. Det är viktigt att hitta specifika teman, det vill säga koder som inte är alltför 

sammansatta, det försvårar analysarbetet och det finns risk för generaliseringar. Om forskaren är 

detaljerad och systematisk och redogör för vad den kommit fram till undviker vi generaliserande 

och överdrivna slutsatser. 

Summering  

Vi har nu kodat det insamlade materialet, tematiserat koderna. Det sista steget innebär att vi 

summerade informationen vi fått fram, själva slutsatsen i analysen. Det gjorde vi genom att 

stämma av våra koder mot datan, sedan stämde vi av våra teman mot koder och data. Vid 

summeringen kan man utveckla en egen teori alternativt beskriva och illustrera vilka mönster vi 

har funnit. Analysen avgör vilken väg man går. Det finns olika sätt att framställa sin summering, 

Van Maanen lade fram en kontrast till teoribildande, han valde att berätta vad han kommit fram 

                                                 

33 Hjerm, M. & Lindgren, S. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2010), s. 94 
34 ibid, s. 95 
35 ibid, s. 100  
36 ibid, s. 116 
37 ibid, s. 114 
38 ibid, s. 114 
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till. Vid summeringen är det viktigt att man som forskare ställer sig frågan till vem informationen 

riktar sig mot. Det gäller också att tänka på om man vill lägga fram så mycket information som 

möjligt eller så lite som möjligt. Läsaren måste förstå vad som är syftet med själva analysen.39 

2.8 Metodkritik 
Det är ett problem att hämta faktauppgifter från personer vars arbetsuppgifter är att marknadsföra 

den besöksattraktion som de arbetar med. Blir slutresultatet en marknadsföringskampanj? En 

nackdel med att inte intervjua turister eller besökare är att det enbart avspeglar branschens 

synpunkter. Flera av de respondenter vi intervjuade hade ont om tid, och kunde därför kanske 

inte svara fullt så utförligt som vi hade velat. Det kan finnas viktiga aspekter som inte upptäckts 

just på grund av detta. 

Avgränsningen skedde relativt sent under uppsatsarbetet, vilket ledde till att många av de 

frågor vi ställde under de första intervjuerna kan kännas irrelevanta. Vi valde att angripa området 

väldigt brett och blev därför tvungna att försöka ställa så många frågor som möjligt, och många 

öppna frågor för att försöka få med viktiga aspekter. Vi strävade efter att träffa alla personligen 

för intervjuer, men tyvärr var det svårt att boka möten med några av dem. Därför har vi använt 

oss av en telefonintervju och två mejlintervjuer. Slutsatsen från enkäter eller etnografiska data är 

alltid en spegling av egna personliga tolkningar. Som forskare måste man vara kritisk till om 

olika författares tolkningar. Vi gjorde en observation på Nordiska museet, efter vår första och 

enda observation kunde vi konstatera att observationer inte hjälper oss att besvara våra 

frågeställningar. Det är alltid trevligt och lärorikt att besöka museer men i vårt fall vore det 

irrelevant att lägga tid på det då det återinförandet trädde för flera år sedan. Vi skriver mer om 

Nordiska museet med bakgrund av att det var det enda av de tre utvalda museerna som hade 

gratis entré under fri entréreformen. Samhällsforskaren ger alltid sin vinkling av de texter som 

har analyserats men vi har valt att vara objektiva. Detta gäller även samhällsvetenskaplig data. 

2.9 Etisk diskussion 
Under uppsatsens gång har det etiska ställningstagandet alltid stått i fokus. Vi har utgått ifrån 

Brymans fyra etiska principer; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.40 Alla intervjurespondenter har blivit informerande om intervjuernas syfte samt 

vad de ska användas till, i den grad det gått att informera. Under de första stadierna av uppsatsen 

var det fortfarande osäkert vilken riktning uppsatsen skulle få, vilket gjorde det svårt att specifikt 

informera vad syftet med uppsatsen var. De respondenter som velat har även fått ta del av det 

färdiga materialet för att själva kunna se vad de bidragit till och för att kvalitetssäkra vårt 

resultat. För att uppfylla konfidentialitetskravet har de personer som intervjuats blivit tillfrågande 

om att få vara anonyma om det skulle känna sig mer bekväma med det, endast en av 

respondenterna valde att vara anonym. Inga känsliga personuppgifter samlades in till denna 

uppsats. 

                                                 

39 Hjerm, M. & Lindgren, S. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (2010), s. 127 
40 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder (2011), s. 132 
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3. Teori 
Under detta avsnitt presenterar vi vår teoretiska referensram som valts utifrån uppsatsens 

problemformulering och syfte.  

3.1 Marknadsföring av museer  
Neil Kotler, den amerikanske professorn inom marknadsföring menar att ett vanligt sätt att 

marknadsföra ett museum är att ingå samarbeten med olika organisationer, företag och statliga 

institutioner. Detta har ökat de senaste årtiondena och visar att det ger resultat genom att använda 

sig av andra aktörer, både inom samma marknad och kringliggande. Genom att samarbeta med 

andra museer kan de ta del av både varandras kunder och utställningsobjekt, även sy ihop paket 

som gynnar både besökaren och museerna.41 

Andra fördelar är att marknadsföringen kan effektiviseras genom att marknadsföra ett 

kluster av museer, där alla museer i exempelvis inom en region gemensamt marknadsför sig. Det 

finns exempel på museer i USA som samarbetar med kläddesigners för att synas på andra 

marknader.42 Kotler menar att ett vanligt samarbete är mellan museer och hotell, researrangörer, 

också även museer och kommuner/städer. Vidare säger han att flera stora museer försöker finna 

alla dessa typer av samarbeten, och även många olika av dessa. Viktigt hos varje enskilt museum 

är att ta vara på det som finns att erbjuda hos dem själva, och att sedan använda detta för att bilda 

samarbeten.43 Sparks och Bowen visar i sin artikel från att Word-of-mouth-marknadsföring är 

något som fungerar bra inom restaurangbranschen. För att locka fler restauranggäster är det en 

god idé för restaurangen att marknadsföra sig mot den lokala befolkningen då det oftast är dem 

som ger ut rekommendationerna. Genom att bjuda in researrangörer, hotellreceptionister och 

concierges kan restaurangen öka word-of-mouth-marknadsföringen.44  

 Vikten av att museum behöver samarbeten stärks av att de flesta museer inte är 

vinstdrivande organisationer. De har i alla fall inte det som första prioritet, vilket betyder att 

resurserna till marknadsföring blir begränsade. År 2002 gjorde Yvonne Pettersson vid Uppsala 

universitet en undersökning om hur kulturverksamheter marknadsför sig.45 Ett samarbete kan 

vara ekonomiskt fördelaktigt för båda parterna, då de kan byta kunder med varandra utan att det 

blir någon större kostnad. Kirezli menar att museer är en organisation vars syfte är att höja det 

kulturella värdet och knyta ihop historia med nutiden, eller kultur och nutiden, inte att vara 

vinstdrivande. Men det är också en institution som lockar många turister och skapar möjligheter 

för att gå med vinst. Museerna behöver också konkurrera med varandra om besökarna, då varje 

                                                 

41 Kotler, N. G., Kotler, P., & Kotler, W. I. Museum marketing and strategy: designing missions, building audiences, 

generating revenue and resources. (2008) s. 464 
42 ibid, s. 464 
43 ibid, s. 464-465 
44 Sparks, B & Bowen, J. Restaurants and the tourist market (2003) s. 12 
45 Pettersson, Y. Att marknadsföra kulturverksamheter (2002) s. 58 
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museum behöver besökare för att motivera sina anslag.46 Även om partnerskap och samarbeten 

finns mellan två museer finns även en konkurrens om besökarna.  

Med museimarknadsföring menas att matcha museets innehåll med förväntningarna hos 

samhället, och därpå presentera nytt utbud och sälja detta för att göra museet attraktivt. Kirezli 

förklarar också att ett av muséets styrkor är att de erbjuder något immateriellt. Det vill säga att 

museerna inte förlorar något ju fler besökare de har, då varje besökare inte lämnar museet med 

något, förutom minnen. Detta förklarar också museernas låga andel av rörliga kostnader. 

Motsatsen är till organisationer som säljer materiella ting, där de rörliga kostnaderna ökar med 

fler sålda produkter, vilket alltså inte är fallet hos museerna.47 Kringaktiviteter som caféer och 

butiker har visat sig vara ett vinnande koncept som lockat besökare som inte besöker museet i 

första hand, utan kanske mer för en kaffe alternativt mat. Detta ger inte bara intäkter utan höjer 

också attraktionen hos museet.48 Pettersson menar att det är svårt att locka besökare som en icke 

vinstdrivande kulturverksamhet. Hon har även undersökt och granskat hur Stockholms 

stadsbibliotek, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms stadsarkiv marknadsför sig. Samtliga 

hade många bra idéer om hur de ville marknadsföra sig men hade alla gemensamt att resurserna 

inte räckte till.    

Viktigt för marknadsföringen är att ha tillräckligt kompetent arbetskraft som också har 

möjlighet att lägga tid på marknadsföring och planering. Dessa tre kulturverksamheter är olika 

gällande den fronten, oftast fanns det många andra arbetsuppgifter som tog tid från 

marknadsföringen. Ekonomiska resurser var också ett problem hos dessa tre verksamheter, 

pengarna räckte inte till för att de skulle kunna göra sig synliga. Vilket Pettersson menar är 

mycket viktigt idag då nöjes- och medieutbudet är stort och tar även stor plats i massmedian.49 

Några marknadsföringsplaner fanns inte hos någon av institutionerna, detta berodde mestadels på 

att personalen inte räckte till. Pettersson gick in med hypotesen att icke vinstdrivande 

kulturverksamheter inte har särskilt mycket marknadsföring och därför inte är speciellt synliga i 

massmedia. Vilket hon fick bevisat, men även om viljan finns, finns dock inte resurserna, kan 

den hjälpa kulturverksamheter med knappa resurser att nå ut till människor möjligtvis, genom att 

locka besökare till att betala inträde till en verksamhet som tidigare varit gratis är en utmaning. 

 Frey och Steiner, två forskare på Zürich universitet menar att extrakostnader och 

utställningar som kräver en extra entréavgift har visat sig vara lyckade. Besökare är villiga att 

betala mer om de får kvalité för pengarna.  Forskarna har också diskuterat kring en alternativ 

lösning som inte har prövats men som kan vara lämplig för museer, något som de kallar “pay as 

you go”, är att låta besökarna betala när de lämnar museet. Priset ska då vara beroende av hur 

länge besökaren är i museet. Detta kan jämföras med att parkera bilen i ett parkeringshus, man 

betalar för tiden man står. Men med en avtagande kostnad per minut, vilket gynnar besökarna att 

                                                 

46 Kirezli, O. Museum Marketing. Shift from Traditional to Experiential Marketing (2011) s. 173 
47 ibid, s. 176 
48 ibid, s. 182 
49 Pettersson, Y. Att marknadsföra kulturverksamheter (2002) s. 60 
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stanna längre. De föreslår att de första tjugo minuterna skulle kunna vara gratis, och de som 

finner innehållet i museet intressant stannar längre och betalar mer. Hand i hand med 

vistelselängden går också besökarnas nöjdhet, då de förmodligen stannar längre ju mer de tycker 

om museet. Det bör även finnas ett pristak för att undvika stress och för att inte vissa besökare 

ska få ett skyhögt pris. Nackdelarna med detta är just att vissa besökare kan uppleva detta 

stressigt, och att de då inte tar till sig innehållet på samma sätt som en besökare utan tidspress. 

En annan nackdel är systemen och komplikationerna som följer vid att arrangera biljetter som 

kontrollerar hur länge besökarna vistas i museet.  

Frey och Steiner menar också liksom många andra forskare att fritt inträde till museerna 

kan bidra till att fler besöker dem, och effekterna av det blir att människor blir med bildade och 

det i sin tur kan öka kreativiteten hos människor. Men nackdelarna där blir att museerna kan bli 

överbefolkade, och i sin tur slitna, vilket har visats sig inom andra områden, till exempel Machu 

Picchu, en inkastad i Peru som är ett populärt turistmål. Fritt inträde kan även sänka de 

administrativa kostnaderna, och ju fler besökare de har desto fler kan de även locka, genom 

word-of-mouth marknadsföring, eller mun-till-mun marknadsföring. Men de kan också öka 

kostnaderna för museet, kostnader i form av städning och underhåll.50 Donationer och sponsorer 

föredrar organisationer som är icke vinstdrivande. Men en del besökare kan även tycka att saker 

som är gratis saknar värde, vilket får dem att inte besöka museet.51 

Enligt Steiner och Frey föredrar de flesta museidirektörer fri entré, men också att det 

beror mycket på museets mål. Det är såklart svårt att vara vinstdrivande utan att ta avgifter, då 

bidrag och donationer oftast bara täcker upp kostnaderna för verksamheten.52Att ta inträde leder 

till att enbart de som är intresserade besöker museer, de mindre intresserade och de med sämre 

ekonomi avstår. Detta är något som får kulturspridningen att minska hos befolkningen, något 

som visas när populära museer har höga entréavgifter för att begränsa antalet besökare vid 

anläggningar som bara kan ta emot en viss mängd besökare åt gången.53 En annan nackdel är 

systemen och komplikationerna som följer vid att arrangera biljetter som kontrollerar hur länge 

besökarna vistas i museet.54 

3.2 Staten, kommunerna och museerna, en ekonomisk fråga? 
Att kunna erbjuda fritt inträde till besökarna kräver oftast generösa bidrag från stat eller 

kommun, vilket gör det till en politisk fråga. Staten håller allt hårdare i pengarna och fler 

motiverande anledningar krävs innan bidrag kan ges. Dessa anledningar kan vara olika.55 Kotler 

skriver om staden Philadephia som finansierade museerna ekonomiskt för att det var en så stark 

                                                 

50 Kotler, N. G., Kotler, P., & Kotler, W. I. Museum marketing and strategy: designing missions, building audiences, 

generating revenue and resources. (2008) s. 421 
51 Frey, B. S., & Steiner, L. Pay as you go: a new proposal for museum pricing (2012) s. 4-5 
52 ibid, s. 6 
53 ibid, s. 5 
54 ibid, s. 9-11 
55 Kotler, N. G., Kotler, P., & Kotler, W. I. Museum marketing and strategy: designing missions, building audiences, 

generating revenue and resources. (2008) s. 421 
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turistattraktion att de gav positiva effekter på omgivningen, hotellnätter, restaurangbesök och 

andra turismrelaterade verksamheter.56 Det är en anledning till att staten ger bidrag till museerna, 

för att de ska gynna marknaden. Vilket också John Armbrecht skriver i rapporten Svenska 

museers ekonomiska effekter. En annan anledning är att höja kunskap och kulturintresset hos 

befolkningen i landet.57  

 Museer som kan locka besökare från andra länder, kan göra nytta för samhället i form av 

ökad turism. Men forskning visar att museer sällan är den primära reseanledningen för turister58. 

Det behöver inte vara museet i sig som är en primär reseanledning, det kan vara en temporär 

utställning som museet visar. Att gynna turism är något som också skulle gynna samhället, vilket 

gör det till en politisk fråga. Men som tidigare nämnt är andelen turister som har museer som 

huvudanledning oftast låg, men däremot besöker många av turisterna något museum under sin 

vistelse.59 Armbrecht skriver i sin uppsats att 23 procent av alla japaner som besöker Stockholm 

kommer hit för att besöka museer. Japanska turister kan dock inte representera alla turister, de 

här 23 procenten kan i verkligheten vara både högre och lägre för andra grupper. Utländska 

turister spenderar nästan 100 miljarder kronor i Sverige per år, varav cirka 6 procent på kultur 

och rekreation, vilket alltså betyder en intäkt på 6 miljarder.60 Att motivera fri entré med dessa 

siffror kan därför vara svårt. Några exempel är de immateriella effekterna, så som ökad 

kulturförståelse, kulturarv, ökad sysselsättning och förbättrad image med flera. Därutöver finns 

även de negativa effekterna hos ökat museibesök, så som miljöpåverkan, nedskräpning, trängsel 

och buller bland annat. 

3.3 Entréavgifters effekter 
I artikeln “Fee or free?” diskuteras det ifall det är rätt eller fel att ta betalt för att locka 

museibesökare. Författarna har gjort en rad iakttagelser. De menar att museernas besöksfrekvens 

inte längre ökar i jämförelse med den ökande befolkningen och antalet museer. Den generella 

museibesökaren blir äldre och nya besökare är svåra att locka.61 Ur ett mikroekonomiskt 

perspektiv visar besökaren ingen större skillnad av museival beroende på besökarens inkomst. 

Författarna menar att ett kulturintresse kommer i tidig ålder, det spelar inte någon större roll om 

det är gratis eller inte då de som är intresserade ändå betalar.62 Författarna har gjort en diger 

forskning där de tagit del av flera olika källor på området. Undersökningen omfattar Frankrike, 

Storbritannien och Nederländerna.63 Den visar att de flesta museerna som återinfört entréavgift 
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gjort ett tapp på 30-40 procent besökare.64 Författarna menar att vi måste samtidigt vara 

skeptiska mot de uppgifter som redovisas då de inte är helt tillförlitliga då det sällan finns exakta 

data på hur många besökare det faktiskt var när det var gratis. Sedan återinförandet är det lättare 

att räkna besöksantalet då det bara är att jämföra med ex antal sålda biljetter. 

 Turister är inte lika priskänsliga som lokalbor. Förklaringen ligger i att entréavgifterna 

utgör en liten del av resebudgeten. De menar att besökaren redan avsatt en del av resebudgeten 

för att spendera på kringaktiviteter som till exempel museer. Så kallade kringaktiviteter utgör 

endast 17 procent av resebudgeten, de övriga 83 procenten spenderas på mat & dryck och logi. 

Mat och boende utgör en betydligt större del av kostnaden, om man ställer det i kontrast mot 

varandra utgör museibesöken en liten del av den avlagda resebudgeten. Det bör tilläggas att stora 

museer påverkas mindre än små lokala mindre kända museer eftersom många turister väljer att 

besöka de kända populära museerna under sin vistelse. Författarna hävdar också att lättsamma så 

kallade nöjesmuseer påverkas mer av införande av entréavgifter då de konkurrerar med 

nöjesparker. Museets geografiska placering har större betydelse än själva entréavgiften, om det 

ligger alltför avsides påverkar det val av museum. En vacker miljö kan påverka 

helhetsupplevelsen, ett för besökaren mediokert museum kan givetvis kompenseras om museet 

ligger i en vacker miljö.65 I artikeln presenterar författarna en intressant upptäckt som AEA 

Consulting gjorde år 1997. AEA Consulting är en brittisk konsultfirma som arbetar för statliga 

och privata kulturinstitutioner.66 De jämförde besöksfrekvensen före och efter återinförandet av 

entréavgifter i de olika länderna. Det visade sig att nästan samtliga museer hade tappat 30 till 40 

procents besökare. I undersökningen var den endast ett museum som ökade sin besöksfrekvens, 

det var ”The Imperial War Museum” i Storbritannien. Bakgrunden ligger i att det återinvigdes 

efter att inträdesreformen hade ägt rum 1997. Under tiden det var gratis besöktes det i mindre 

utsträckning. I samband med renoveringen och moderniseringen av museet ökade besöksantalet, 

den mediala uppmärksamheten väckte även också besökarnas intresse.67 

3.4 Hur kan museer attrahera och engagera en ung publik?  
I artikeln ”From user survey to action in the museum- how can we attract and engage young 

people?” Leslie Ann Schmid, chef för lärande och besökschef och Lise Kapper, museipedagog 

vid Brandts Museum i Odense utförde år 2011 en kvalitativ undersökning. De undersökte hur 

museet kunde locka fler unga besökare. Brandts Museum ligger i en gammal industribyggnad. 

Fram till år 2013 fanns det tre institutioner i organisationen, Mediamuseet, Museet för fotokonst 

och en konsthall.68 Frågeställningen var om och hur museet kan utformas till en intressant plats 

för besökare mellan 16- 25 år.  Studien utfördes i tre danska städer, Randers, Roskilde och 

Odense. Målet var att öka besöksfrekvensen till Brandts bland de unga, öka deras medvetande 
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om Brandts museum och att skapa ett bättre samarbete med skolorna i de tre städerna. Museet 

hade tidigare svårt att locka unga besökare. Brandts arrangeras vartannat år projektfilmsprojektet 

Young Docs, ett projekt med ungdomar som målgrupp. För att locka ungdomarna till 

tillställningen lockade museet med mat, dryck och museets takterrass. En del av 

marknadsföringen innebar att de studerande fick flyers och broschyrer på skolorna. En ny 

utformad Facebook-sida skapades. Ett försök gjordes för att se om ungdomarna gick att locka till 

Brandts. En del av de målinriktade strategierna var att erbjuda generösa tider med fri entré på 

tisdagar, events och workshops. En utbildning hölls med museipersonalen på Brandts. 

Utbildningen handlade om hur man ska bemöta ungdomar som museibesökare. 

Sammanfattningsvis kunde studien konstatera att det är viktigt att få ungdomar att känna 

sig delaktiga och välkomnade. För att kunna göra det är det viktigt att museet erbjuder en 

engagerande miljö som tillgodoser behovet av både kunskap och socialt rum. I en kvantitativ 

förstudie visade sig att ungdomarna föredrog konserter, bio och teater framför museum.69 Det 

visade sig också att ungdomar många gånger är beroende ifall andra gillade Facebook-sidan och 

om de deltog på eventen. Det visade sig också att majoriteten som kom och besökte Brandts 

redan var frekventa besökare.70 Under projektets gång lockade museet sammanlagt 16 procent 

nya besökare. De återkommande besökarna fick verka som ambassadörer då de kände ett 

speciellt samband genom de målinriktade aktiviteterna. Ungdomar som läste en högre utbildning 

kom i större utsträckning.71 

3.5 Samarbeten och hållbar utveckling 
Steve Selin nämner hur flera former av samarbeten utvecklas. Partnerskap inom turism är inte 

unika, utan likheter finns även med andra branscher enligt Selin. Fortsättningsvis menar han att 

när ett företag blir mer komplext samtidigt som resultatet blir sämre skapas samarbeten. Detta 

beror på att företagen ökar ansträngningen för att nå sina individuella mål, samtidigt påverkas 

även beroende företag. Många företag inom samma bransch växer samtidigt, eftersom de både 

gynnar och hjälper varandra, ibland sker detta omedvetet. Låg och högkonjunkturer kan även 

skapa samarbeten. I hård konkurrens är det ibland nödvändigt med samarbeten för ens 

överlevnad. Samtidigt är det vid högkonjunkturer en mycket större marknad att ta del av, och där 

uppkommer samarbeten på grund av att maximera sin omsättning. Författaren menar att det 

förmodligen finns oändligt med olika kombinationer och former av samarbeten inom turism, och 

att alla former inte är upptäckta och forskade inom ännu. I likhet med andra branscher menar 

Selin att samma resurser inom turism delas och används av flera aktörer och företag. Genom att 

bättre förstå hur partnerskap fungerar och hur dessa uppkommer kan detta utnyttjas för att 

utveckla företagen, och detta skulle i slutändan även gynna hela samhällsekonomin.72 
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4. Empiri 
I Empiriavsnittet presenteras allt empiriskt material som består av personliga intervjuer, 

telefonintervjuer, mejlintervjuer, statistik och material från internet.  

Stockholm Visitors Board 

Stadens museer samarbetar med Stockholm Visitors Board. Stockholms Visitors Board uppgift 

är att locka besökare till Stockholm. För att locka besökare krävs det att destinationen har 

attraktioner som destinationen kan locka besökarna med. Stockholms Visitors Boards driver inga 

egna anläggningar, deras uppgift är att skapa en positiv bild av Stockholm internationellt. De 

fungerar som en länk mellan attraktionerna och besökarna.73 För museiintresserade turister finns 

Stockholmskortet, ett kort som ger besökaren fri entré till de flesta av stadens museer. Visit 

Stockholm har utvecklat Stockholmskortet. Kortet ger fritt inträde till 80 museer och attraktioner, 

attraktioner. Kortet säljs på turistbyråer, SL-center och kiosker. Kortet kostar 525 kronor för en 

dag och 825 kronor för tre dagar.74 

Gratis i Stockholm 
Gratis i Stockholm är en websida som samlar gratisaktiviteter som finns tillgängliga i 

Stockholms län. På hemsidan rekommenderas alltifrån gratis vernissage till gratis Qi Gong. 

Aktiviteterna lägger företagen själv upp på hemsidan. Det finns kanske en glädje av att uppleva 

saker gratis. Grundaren av hemsidan är Anders Wenman som menar att det finns en målgrupp 

som är ute och jagar efter gratisaktiviteter.75 

Kungliga Djurgårdens Intressenter 
Många av Djurgårdens attraktioner, restauranger och museer ingår i Kungliga Djurgårdens 

intressenter (KDI). KDI ansvarar för att stärka samarbeten på Djurgården, positionera sig för 

besöksnäringen och stärka miljöarbetet. De arbetar ihop med Stockholm Visitors Board, 

Stockholm stad, Strömma, Vaxholmsbolaget och Stockholms lokaltrafik för att skapa ett 

fungerande och hållbart Djurgården.76 

Strömma Turism och Sjöfart AB 
Strömma turism och sjöfart bedriver sightseeingverksamhet i Norden. I Stockholm arrangerar 

Strömma bland annat båtturer ut till skärgården, buss- och sightseeingbåtar. Varje vår blir 

Stockholms hotellreceptionister inbjudna av Strömma Turism & Sjöfart AB för att gå en 

utbildning där företaget visar vad de har att erbjuda i form av båt- och bussturer. Som tack för 
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besväret får hotellreceptionisterna ett kort som de kostnadsfritt kan utnyttja för att åka buss och 

båt.77 

4.1 Statistik från Kulturrådet och Kulturanalys 2006 - 2013 

Besöksstatistik publicerad av Kulturanalys och kulturrådet visar att Tekniska museets besökare 

ökade 2007 istället för minskade, något som skedde på många andra museer. Tekniska museet 

hade dock aldrig någon period med fri entré. Från ett besöksantal på dryga 187 000 besökare år 

2006 till nästan 295 000 året därpå, vilket är en ökning på ca 58 %. Detta beror till stor del på 

öppnandet av deras 3D biograf med effekter, Cino4, menar Kulturanalys.78 Men kan även tänkas 

ha viss påverkan från att de flesta andra museer också kostade pengar att besöka fr.o.m. detta år. 

En fortsatt stigande trend kan ses på besöksstatistiken på Tekniska museet, fram till 2012 då 

museet tappade besökare igen, ca 100 000 jämfört med året innan. Detta kan förklaras med Nasa-

utställningen som hölls 2011 och lockade många besökare.79 Nordiska museet tappade ca 35 % 

av besökarna efter återinförandet av entréavgifter. Besöksantalet sjönk till samma besöksnivå 

som museet hade innan fri entréreformen kom till, ca 200 000 besökare. Statistiken visar en 

uppåtgående trend för framtiden, som även Svensson, marknadschef på Nordiska museet 

nämnde. Vasamuseet stod precis som Tekniska, utanför fri-entré reformen. Deras 

besöksutveckling pekar uppåt med en ökning på ca 5-10% per år. Någon större skillnad märktes 

inte av mellan 2006 och 2007 då de flesta andra museer började ta entréavgift. Vasamuseet är 

efter Skansen det mest besökta museet i landet, och en stor del av besökarna utgörs av turister, 

främst under sommarmånaderna juni, juli och augusti.80 Diagrammet visar besöksutvecklingen 

för Nordiska museet, Vasamuseet och Tekniska museet. Se bilaga.   

4.2 Intervjupersoner 

Helena Forsander. Museipedagog, personlig intervju gjord den 8 april 2014, Stockholms 

universitet 

Helena Forsander har arbetat som museipedagog och konstpedagog. Mestadels på Historiska 

Museet och Nationalmuseum. Hon anser att fri-entré konceptet borde återinföras då hon menar 

att museer är till för alla, inte bara för eliten. Det är också viktigt enligt henne att besökaren får 

uppleva saker på museerna, ibland kan detta förstärkas med en guide. Att skapa en dialog mellan 

guide och besökare menar hon är väsentligt då det gör besöket roligare. 

Att få gå på museer är en rättighet för människor, tyvärr är det många ungdomar idag 

som är arbetslösa och prioriterar annat än museer, något som Forsander tycker är tråkigt. 

Angående förändringen i marknadsföringen berättar hon  
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”Jag tror i varje fall att museerna har förbättrat sin marknadsföring. I och med att de måste nå ut med 

budskapet, det är ju viktigt och då måste man marknadsföra sig själv för att få människor att komma till 

museerna. Men jag kan tänka mig att de får lägga ner ganska mycket tid på detta. ” 

 

Vidare tror Forsander att vissa museer har gynnats och vissa missgynnats på grund av 

återinförandet. Då det blivit en kostnadsfråga hos besökaren sker andra prioriteringar och många 

kanske väljer annat än museer. Tekniken är också viktig, filmklipp, ljud och pekskärmar kan 

förhöja upplevelsen hos besökaren. Något annat som Forsander tror kan locka fler besökare är 

dramatiserade visningar, vilket får besöket att likna en teaterföreställning där man själv är med. 

Något som speciellt barn skulle uppskatta.81 

Christer Larsson. Bibliotekschef på Nordiska museet, intervju gjord den 14 april 2014, 

Nordiska museet, Stockholm 
Christer Larsson har jobbat på Nordiska museet sedan 1979. Larsson började som planerare, 

sedan övergick han till att katalogisera museets föremål. Han har även arbetat på IT-enheten på 

museet men är nu ansvarig över biblioteket och arkivet. Larsson säger att det är skillnader mellan 

biblioteksbesökare och museibesökare. Biblioteksbesökare har oftast ett mål med sitt besök, de 

letar efter något speciellt och det vore otroligt osannolikt att museet har en utställning av just det 

de söker. Nästan alla besökare är från Stockholm, och anledningen till detta är att böckerna kan 

beställas av personer som bor utanför Stockholm. De som vill besöka arkiven måste däremot ta 

sig till Nordiska museet, men det krävs tillstånd för att få tillträde till arkiven. Larsson tycker 

personligen att entréavgifterna borde tas bort, folk bestämde träff där under tiden det var gratis. 

Han fortsätter med att säga att allmänt sett är det en informationstjänst som ska vara gratis, precis 

som med biblioteken. Nordiska behövde även ta upp ett stort lån hos riksgälden för att rusta upp 

och bygga om faciliteter som restauranger, toaletter och liknande för att klara den ökade 

beläggningen. Detta blev en förspilld investering då entréavgifterna kom tillbaka, eftersom 

besöksantalet sjönk till den nivån det var innan fri-entré reformen infördes.  

 Larsson menar att besöksantalet i biblioteket inte har förändrats efter återinförandet, de 

flesta besökare är studenter. Larsson tycker att marknadsföringen ser densamma ut nu efter 

återinförandet som innan. Vissa museer kan ha fått större konsekvenser av återinförandet än 

andra museer, exempelvis museer med många skolbesök har fått en mindre minskning t.ex. 

Tekniska museet än museer med större andel privatpersoner. Nu när anslaget för fri-entré 

minskat är det viktigt att få in entréavgifter då dessa används till att producera nya utställningar 

och betala kostnaderna för rörelsen, några andra ekonomiska skillnader kan inte Larsson se. Två 

tredjedelar av intäkterna är fortfarande statliga anslag, och resten kommer ifrån entrépriset. 

Entrépriset väger ungefär upp det anslag som drogs in 2007 för att kunna ha fri entré. Bortsett 

från anslaget menar Larsson att arbetsförmedlingen bidragit med gratis arbetskraft i form av 

praktikanter under senare 80-talet. Detta var ur en ekonomisk synvinkel bra, och kunde jämföras 

med det statliga anslaget menar Larsson. Larsson menar att spontanbesökarna minskat efter 
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införandet av entréavgifterna, och att han även tror att alla kollegorna är emot införandet av 

entréavgifter, men inget han vet säkert. Inträdet brukar han jämföra med en biobiljett, ca 100 

kronor, vilket också entrépriset är idag för vuxna.  

Anders Svensson. Marknadschef på Nordiska museet, intervju gjord den 15 april 2014, 

Nordiska museet, Stockholm 

Anders Svensson har jobbat på Nordiska museet sedan 2006. Anders började sin anställning på 

Nordiska under tiden det var avgiftsfri entré. Tidigare kommer han från turist- och 

besöksnäringen och ansvarar idag över marknadsföringen för Nordiska museet. Vi frågade 

honom om marknadsföringen skiljer sig nu gentemot tidigare då det var fri entré, han svarade 

“inte nämnvärt” på den frågan. Sociala medierna används för att marknadsföra utställningar, 

programverksamhet, evenemang och annan publik verksamhet samt för att bedriva 

kunskapsförmedling och sprida kännedom om museets samlingar. De kan även använda sociala 

medierna i former av “Gissa föremålet”-inlägg, publicering av fotografier ur samlingarna m.m. 

säger Svensson.  

 Svensson berättar att en konsekvens av återinförandet var att besökarantalet minskade 

med 35 %. Utställningarna skiljer sig inte nu gentemot när det var fri entré. Idag finns det liksom 

då både temporära och fasta utställningar. Det som skiljde sig var att den fria entrén gällde de 

fasta utställningarna, medan de tillfälliga och temporära utställningarna var avgiftsbelagda. 

Marknadsföringsbudgeten har varit ungefär lika nu jämfört med när det var gratis. I och med att 

besöksantalet steg under perioden då museet var gratis krävdes det fler museivärdar och övriga 

anställda, bortsett från det var servicen lika. Samarbeten med hotell finns bara i en begränsad 

omfattning, och då endast i hotellens egna produkter. Arbetsuppgifterna som Svensson hade har 

inte förändrats efter återinförandet av entréavgifter.  

 Svensson säger att Nordiska museet riktar sig till alla målgrupper, men att det blir svårt 

att använda det vid kommunikation. Av museets besökare är majoriteten kvinnor, i 50-årsåldern, 

vilket är fallet för många andra kulturinstitutioner. Denna uppgift har tagits fram med hjälp av 

marknadsundersökningar som gjorts av Nordiska museet. Samarbeten med andra museer sker 

inte i lika hög grad som det gjorde för några decennier sedan, utom det kontinuerliga samarbetet 

som finns med Skansen. Det finns även samarbeten när det gäller utställningar, som kan vandra 

vidare till andra museer, och även att de tar emot färdigproducerade utställningar. ett exempel är 

en utställning om Erik Sahlström, nyckelharpans “grundare” som visas under våren 2014. 

Anledningen till detta är att det ibland kan vara svårt att producera en egen utställning.82 

Samarbete finns även inom turismen, Stockholmskortet exempelvis. I detta samarbete är 

Nordiska museet ganska aktiva och försöker vara mer aktiva säger Svensson. Besöksnäringen 

blir en allt mer betydande faktor för museer. Nordiska museet kan inte liknas med Skansen eller 

Vasamuseet när det kommer till sammansättningen av besökare. Dessa två museer har till 

exempel en betydligt större del turister än vad Nordiska museet har. Svensson säger att det syns 
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en ökning i antalet turister även hos dem. Hälften av de som svarade på en 

marknadsundersökning de gjorde nyligen visade sig icke förstå svenska. Eller mer korrekt sagt 

de svarade inte på den svenska enkäten. Det fanns en engelsk och en svensk, man kan tänka sig 

att skandinaver svarade på den svenska enkäten och övriga använde den engelska. Det går inte 

att avgöra exakt från vilka länder besökare kommer ifrån men Svensson säger att Skandinavien 

står för en stor andel, också Tyskland och England. Sammansättningen av besökarna ser ungefär 

ut som övriga Djurgårdsbesökare, som i många andra branscher spelar geografin stor roll här, 

d.v.s. de flesta av besökarna är från närliggande länder och avtar ju längre bort från Sverige man 

kommer. Cirka 15 miljoner människor passerar Djurgårdsbron varje år, väldigt stort maskineri 

som kan jämföras med Euro Disney säger Svensson. 

 Nordiska museets besökskurva följer mycket Stockholms och Djurgårdens besökskurva, 

d.v.s. högsäsong under sommaren. För flera år sedan utgjorde de regionala eller lokala besökarna 

ca 70-80 procent av det totala antalet, alltså människor från Stockholm eller kringliggande län. 

Men detta håller som sagt på att ändras, fler och fler turister besöker Nordiska museet. Det är 

svårt att mäta antalet spontanbesök, men det märktes ändå tydligt att efter återinförandet var en 

större del av besökarna museivana och kulturintresserade än under perioden det var fri entré. 

Entréavgiften på 100 kronor för alla kategorier fungerar ändå som en tröskel. Barn och 

ungdomar har fri entré, och så har det alltid varit. En del av det statliga anslaget ska nämligen 

täcka upp detta för att göra det möjligt. Gratiskvällar, onsdagar från kl.17:00, får de inte anslag 

för. Det är något de använder för att i viss mån kompensera för inträdet andra tider. De har även 

valt att bara ha en entréavgift för att hålla det lika och för att kunna täcka det minskade anslaget. 

Gratiskvällarna är avsedd för att kunna locka museiovana och ekonomiskt svaga grupper som 

t.ex. studenter och pensionärer. Onsdagskvällarna har varit gratis sedan 2007, och oftast är det 

någon föreläsning eller annan aktivitet på onsdagskvällarna. Till skillnad från vissa museer som 

tar en högre entréavgift och rabatterar för studenter och pensionärer. Nordiska museet 

marknadsför sig inte utomlands, däremot hör utländska medier av sig till dem och på så vis sker 

en del publicitet utomlands. Men ingen direkt uppföljning av vad som skrivs om museet 

utomlands.  

 Det finns marknadsplaner och kommunikationsplaner för respektive utställningsprojekt, 

där de bestämmer vilka kanaler de ska välja och vilka de ska rikta sig mot. Det finns olika typer 

av besökare, lojala besökare som inte behöver övertygas så mycket och den stora skaran som de 

vill satsa lite mer på. Den stora skaran är folk som vill besöka annat än bara museer, vilka de vill 

försöka få dit. Svensson säger också att det finns begränsningar, alla skulle inte komma även om 

de annonserade mer. Som de flesta andra museer är det väldigt begränsat med pengar.  

Det som Nordiska museet ofta får frågor kring är ”vad tycker ni om införandet av 

entréavgifter”, och de tycker att det är roligt ju fler besökare som kommer, vilket såklart 

gynnades av fria entréer. De vill även att nya människor, och nya grupper upptäcker museet. 

Men entréavgifterna är en politisk fråga, de måste rätta sig efter det som bestäms. Det som hände 

år 2006 vid regeringsskiftet var att det beslutades om att anslaget skulle reduceras, de extraanslag 

som kompenserade för bortfallet av entréavgifter togs bort igen till 2007. Däremot har den nya 
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regeringen inte förbjudit fri-entré konceptet, men utan det extra anslaget är det i praktiken 

omöjligt att ha fri entré och fortfarande överleva. Tanken med Nordiska museet är att de ska gå 

plus/minus noll, även fast det är en stiftelse, just för att det går under kategorin museum. 

Anslagen som Nordiska får av staten utgör två tredjedelar av de totala intäkterna. 

Det verkar inte ha blivit några större negativa effekter av fler besökare. Det blev större 

belastning men det går att väga upp med att tusentals fler besökare kom. Stora satsningar gjordes 

2005 inför införandet av fria entréer som anpassning av lokalerna.83 

Museibutikens försäljning har visat sig vara bättre nu när det är entréavgift än tidigare när 

det var gratis. Även fast det är fler besökare på museet betyder inte det att det säljs mer i butiken 

säger Svensson, och samma sak gäller i deras restaurang. 

 Anledningen till att deras broschyrer inte finns på kinesiska och japanska är på grund av 

att det inte finns tillräckligt med resurser till detta. Det som de har satsat på är först och främst 

audioguider. För turister finns höjdpunktsturer som finns tillgänglig på utländska språk, samt 

samiska och lätt svenska. Just att den finns på samiska beror på att Nordiska museet har den 

största samlingen av samiska föremål i världen.84  

 Varifrån besökarna kommer bestämmer vilka språk som museet ska inrikta sig på. 

Italienska guider verkar vara nästa språk på tur enligt Svensson, där verkar det nämligen finnas 

ett behov. Men det är väldigt dyrt att producera dessa guider vilket begränsat dem till de språk de 

har nu.  

Magnus Frykman. Receptionist på STF af Chapman. Intervju gjord den 16 april, 2014, STF 

af Chapman, Stockholm 
Magnus Frykman har jobbat på af Chapman sedan år 2000. Frykman kände till återinförandet av 

entréavgifter på museer, och det som han märkte av strax efter återinförandet var att gästerna 

frågade mer om vad som gällde nu. STF af Chapman säljer Stockholmskortet och har gjort det 

ett tag och Frykman menar att det kan ha förekommit en ökning i försäljning av dessa kort, men 

har tyvärr inte kvar någon statistik över det. 

 Många gäster uppskattade att museerna hade fri entré, både utländska gäster och svenska 

gäster. Det fanns en del som var missnöjda över återinförandet, men Frykman kommer inte på 

någon konkret situation. Idag är det ingen av vandrarhemmets gäster som nämner att det borde 

vara fri entré, däremot finns det gäster som tycker det är ganska dyrt att gå på museer. Men de 

som har tanke att gå på museum kommer förmodligen gå på museum ändå. Frykman har ingen 

riktig uppfattning om hur museerna marknadsför sig, men spekulerar i att gästerna kanske vill att 

museerna behöver synas mer. Men för Frykman som jobbar med gästbemötande och känner till 

Stockholm vet var han ska söka för att hitta rätt museum och information. Frykman tror inte att 

Stockholms besöksnäring har påverkats av återinförandet, besöksnäringen går upp varje år så det 

finns inget som talar för det. Däremot kan det finnas museiintresserade som kanske väljer en 
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annan stad än Stockholm p.g.a. återinförandet, men det är marginellt. Det kan ha funnits en 

minskning direkt efter införandet, men just nu tror inte Frykman att det finns någon minskning. 

Han menar också att de museer som rekommenderas beror på receptionisten. Enligt honom har 

alla receptionister sina egna favoriter vilket påverkar vilka museer som de rekommenderar. 

Sedan beror det också på vad gästen är intresserad av. Frykman går själv inte ofta på museer, 

men fick nyligen ett Stockholmskort av jobbet och passade på att utnyttja det den dagen. 

Mats Wickman. Kulturhistoriker och författare, Intervju gjord den 16 april 2014, restaurang 

La Casa, Långholmsgatan i Stockholm 

Wickman känner till återinförandet av entréavgifter som skedde 2007. Vidare tycker han att det 

var dåligt att fri-entré reformen togs bort. Några effekter på marknadsföringen hos museerna har 

han inte märkt av, och han tror inte heller att det skett någon skillnad inom det området. 

Wickman säger att det är möjligt att vissa museer som alltid har haft inträdesavgift, som 

exempelvis Liljevalchs kan ha gynnats av återinförandet, eftersom de missgynnades när det var 

avgiftsfritt på de statliga museerna. Vidare säger han att museerna marknadsför sig mycket via 

sina webbsidor och skriver mycket om aktuella utställningar på sina sidor, men annonser från 

museerna syns sällan. Wickman är van vid att leta fram informationen själv, och säger att det 

finns museisidor i tidningar med information om vad som är på gång. Han tror också att publiken 

är annorlunda idag gentemot innan entréavgifterna återinfördes. ”Jag tror att de har en mer 

kunnig och köpstark målgrupp idag än när det var gratis”85 Det finns förmodligen de som går på 

museer i mindre utsträckning idag än när det var gratis. Ett exempel han använder är London, där 

alla fasta utställningar är gratis och alla tillfälliga utställningar kostar, priset är mellan tio-femton 

pund. Detta menar han fungerar jättebra, och har förmodligen haft en positiv effekt på turismen 

då även alla de kan gå fritt på museerna. 

 När vi frågar honom varför han tror att entréavgifterna återinfördes svarar Wickman: 

 

  ”Fråga Fredrik Reinfeldt. Det ligger väl lite i den moderata linjen att allting ska kosta.  Jag vet inte. 

 Sverige hade en restaurerad ekonomi, vi hade inget akut underskott, det fanns ingen anledning att göra den 

 här reformen och framförallt fick den inte verka tillräckligt länge. Det var bara två år som den fick verka, 

 man borde åtminstone ha väntat en mandatperiod och gjort en utredning om man skulle behålla den eller 

 inte.” 

Anonym. Receptionist på Elite Eden Park Hotel, Intervju gjord den 24 april 2014, Elite Eden 

Park Hotel 

Personen har 10 års erfarenhet inom hotellreceptioner i Stockholm. Han känner dock inte till att 

det var gratis men är medveten om att det är entréavgift. Några effekter efter återinförandet har 

han inte märkt av, och det märktes inte på några av gästerna enligt honom. Han fortsätter med att 

berätta att de som utnyttjande fri-entrén var mestadels turisterna, men samtidigt menar han att de 

flesta köper Stockholmkortet som ändå ger gratis inträde till de flesta museer. De själva säljer 

inga Stockholmskort på Elite Eden Park, men han skickar vidare många turister till Stockholm 
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Visitor Center i Kulturhuset, en återförsäljare av Stockholmskortet. Han menar också att 

turisterna många gånger är pålästa innan de kommer till Stockholm och vet vilka museer som 

finns. Han tror inte att hotellet hade haft fler gäster om det fortfarande varit fri entré. 

Receptionisten har inte märkt av någon marknadsföring från museerna, bortsett från broschyrer 

som de delar ut till gästerna på hotellet. Han har aldrig varit på Nordiska museet och vet inte vad 

de erbjuder för utställningar eller något om deras utbud, mycket på grund av att han själv aldrig 

går på museer. Några effekter på Stockholms besöksnäring tror han inte införandet har haft, han 

menar att Stockholms besökare fortsätter att öka i antal.  

 De museer han rekommenderar till gästerna är Vasamuseet, Fotografiska museet och 

Abbamuseet, detta för att de är så populära. ”Ibland kan det dyka upp märkliga frågor. Judiska 

museet, var ligger det o.s.v.” fortsätter han. Receptionisten säger att Strömma, som syns väldigt 

mycket hos hotellet genom mejl, utbildningar och även Strömmakortet, blir enklare att 

rekommendera än något som inte syns lika mycket. Strömma är också något som 

rekommenderas även om gästen inte har någon specifik fråga om sightseeing. På frågan om hur 

Nordiska museet ska göra för att bli bättre på att nå ut till hotellen svarar han att de borde bli 

enklare. Han drar exemplet om Strömma, där personalen på hotellet själva kan skriva ut biljetter 

och lägga upp kostnaden på rummet. Det skulle gynna båda parter både hotellet och museet, alla 

får en del av kakan.86 

Olow Frank. Chef-Concierge på Grand Hôtel. Intervju gjord 24 april 2014, Grand Hôtel 
Frank har jobbat tolv år inom hotell, och sex år som concierge. Frank känner till återinförandet 

av entréavgifter, men inte spelet bakom. Han går ofta på museer själv. Några effekter av 

återinförandet har inte Frank märkt av. En indirekt effekt är att Stockholmskortet har blivit mer 

populärt. I det stora hela har inte Grand Hôtel märkt av någon nedgång på frågor angående 

museer. Folk frågar ibland vad det kostar, tidigare var det enkelt att besvara då de var gratis. De 

flesta turister som Grand Hôtel har störs inte av att det kostar menar Frank. Idag väcker det mer 

överraskningar över att det var gratis än att det kostar pengar fortsätter Frank, det var alltså fler 

positiva kommentarer då, än vad det är negativa idag när det finns entréavgifter. Besvikelser från 

gästerna märktes egentligen bara precis vid återinförandet, år 2007, mestadels från svenska 

turister eftersom de utländska besökarna förmodligen inte kände till att det har varit gratis. 

Besvikelsen hos gästerna gick över relativt fort, kommentarerna från personerna kunde vara 

”förra gången vi var i Stockholm var det gratis”. Idag finns inga gäster som utrycker 

besvikelse87. De målgrupper som utnyttjade fri entré var mestadels familjer som blir mest 

drabbade. I det långa loppet tror Frank att fria entrén hade lockat fler besökare till Stockholm, 

men kanske inte till just Grand Hôtel.  

Frank tror helt klart att vissa museer har gynnats och andra missgynnats, till exempel 

Vasamuseet som är så pass populärt, det är helt opåverkat av entréavgifterna. De är många som 
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känner till museet innan de kommer till Stockholm till och med. Hade museerna varit gratis hade 

kanske turisten passat på att gå till något mer nischat museum, som till exempel 

Strindbergmuseet eller Judiska museet. De små nischade museerna får lida tror Frank. Varför 

just Vasamuseet inte har missgynnats är för att de har en fascinerande historia och de har länge 

varit duktiga på marknadsföring. Museet är uppmärksammat i pressen, det står ut. Vasamuseet 

har blivit museet som turisten ska besöka, bra marknadsföring och unik historia.88  

Frank är själv intresserad av Nordiska Museet, just för att det är så extremt brett, de har 

något för alla och ofta intressanta utställningar menar Frank. Frank menar dock att museets 

marknadsföring skulle kunna bli bättre. Nordiska är inte det självklara valet, det kanske är lite 

luddigt för personer som inte känner till museet. Man bör känna till sina museer för att känna 

dragningskraften dit. 

 Grand Hôtel har samarbete med Nationalmuseum, eftersom att det ligger precis bredvid 

menar Frank. När Nationalmuseum har någon speciell gäst som besöker Stockholm bor de ofta 

på Grand Hôtel. Det är ett givande och tagande på så sätt att det genererar affärer. Vi 

rekommenderar besökare till dem, och de skickar gäster till oss. Sedan har vi även lånat några 

tavlor av museet. Gästerna på Grand Hôtel får också rabatt på Nationalmuseum. Stockholms 

besöksnäring tror Frank inte har påverkats så ofantligt mycket, men det skulle kunna varit en 

större ökning om det fortfarande hade varit gratis. Det känns som en konkurrensfördel gentemot 

andra Nordiska länders huvudstäder om museerna fortfarande hade haft fri entré. Det hade i alla 

fall inte varit negativt. 

 När Grand Hôtel ska rekommendera ett museum frågar de först vilken inriktning gästen 

är intresserade av. På Nordiska museet finns allting, ett bra museum att rekommendera menar 

Frank. För att få igång ett samarbete mellan museum och hotell tror Frank att bättre 

marknadsföring skulle kunna förbättra det. Ett annat förslag är att museerna bjuder in hotellens 

personal just för att få chansen att se och uppleva vad som finns, liknande som restaurangerna 

gör då de bjuder in hotellpersonal. Vidare säger Frank ”Det finns en gammal synpunkt där det 

anses att de som jobbar inom branschen är rätt så unga och att det bland dem finns en gammal 

myt att museer skulle vara någonting tråkigt. Något som är långt ifrån sant.” Om 

hotellpersonalen hade haft möjligheten att gå gratis kunde de ta med sig det till arbetslivet, och 

vidare rekommendera det för gästerna. Just Abbamuseet och Fotografiska är lätta att 

rekommendera menar Frank. Då den ovane museibesökaren förstår vad de erbjuder. Gratiskort 

som ger personalen fri-entré till museerna tror Frank hade varit en fantastisk lösning, en optimal 

till och med. 

Anki Rundgren. Museichef på Tekniska museet, mejlintervju gjord 8 maj 2014 

Rundgren berättar att Tekniska museet marknadsför sig mot hotell genom att delta i olika 

hotellportaler, till exempel Hotellportalen som är en samlingstjänst för aktiviteter i Stockholm. 

De är också med i olika kartor och turistbroschyrer, både tryckta och digitala, samt deltar i vissa 
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aktiviteter och marknadsföringskampanjer som Stockholm Visitors Board och Visit Sweden 

genomför. Delar av det materialet presenteras på hotellen. Tekniska museets besökssiffror 

kommer att öka kraftigt i år i jämfört med 2013. Rundgren säger att detta kan förklaras med 

dataspelsutställningen GameOn som hålls nu ända fram till september. 

Peter Rydebjörk. Guideansvarig på Vasamuseet, telefonintervju gjord den 9 Maj 2014 
Vasamuseets besöksutveckling har inte påverkats varken av införandet av fri-entré eller 

återinförandet av entréavgifter. Besöksstatistiken går uppåt och har gjort det ända sedan 2004. 

Någon skillnad i marknadsföring har inte gjorts efter återinförandet av entréavgifter, det har inte 

behövts eftersom att det inte vart några skillnader på besöksfrekvensen. Möjligen att effekterna 

hade varit större om Junibacken och Skansen också varit gratis, som ses som två stora 

konkurrenter. 

 Vasamuseet samarbetar inte med något särskilt hotell, men med Stockholms Visitors 

board. Vasamuseet har även själva en broschyr. De ingår även i KDI, Kungliga Djurgårdens 

Intressenter, som är en samling av museer och attraktioner på Djurgården. Varje vår får 

receptionister från hotellen i Stockholm besöka attraktionerna på Djurgården fritt, för att lära sig 

mer och kunna hjälpa turisterna bättre.  

 Marinmuseet i Karlskrona och Sjöhistoriska museet liksom Vasamuseet ingår i statens 

maritima museer. Museerna har vissa gemensamma avdelningar som kommunikation, 

information och till viss del ekonomi. Rydebjörk tror inte att något museum har missgynnats av 

återinförandet av entréavgifter. Han förklarar att när något är gratis kan gästen uppleva det som 

något “mindre bra”, och att de har lägre kvalitet. Vilket också kan vara sant då de krävs mindre 

av museet att locka kunder, det kan lätt bli bortglömt att behålla hög kvalitet, bra utställningar 

och fräscha lokaler. Eftersom statliga bidrag ges till museet är det lätt att museet anstränger sig 

mindre för att locka besökare med att hålla just en hög kvalitet. Att behöva tänka på att locka 

besökare, att vara på tåspetsarna resulterar oftast i högre kvalitet. 

 Medlemskort finns för de som besöker Vasamuseet ofta, precis som hos många andra 

museer. Någon annan vanlig variant som förekommer på vissa museer är att gästerna köper en 

biljett som sedan gäller hela året. Rydebjörk menar också att besöksnäringen blir snedvriden när 

vissa erbjuder gratis entré, de privata och kommunala museerna kan inte vara gratis och då blir 

det svårare för dem att konkurrera med de som är gratis, samma sak med andra attraktioner än 

museer. Anledningen till att många hotell rekommenderar Vasamuseet till sina gäster är för att 

det är ett populärt museum menar Rydebjörk. Han tror att mycket beror på att hotellen vill bli 

positivt bekräftade av gästen, om till exempel turisten blivit rekommenderad Vasamuseet och 

återkommer med ett leende och säger att det var ett bra museum kommer förmodligen samma 

rekommendation ges i framtiden. Rydebjörk menar också att Vasamuseet är ett säkert kort, 

jämfört med kanske andra museer där besökaren har svårare att ta till sig utställningarna, och av 

det skälet väljer hotellen att föreslå Vasamuseet.  

 Att just Vasamuseet är så lätt att tycka om och ett “säkert kort” beror nog mycket på 

själva upplägget av museet menar Rydebjörk. Direkt efter man betalat entréavgift får besökaren 

ta del av huvudföremålet, många andra museer har oftast en slinga besökaren går och tittar på 
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föremål längs vägen. På Vasamuseet kan besökaren själv bestämma hur “aktiv” hon/han ska 

vara, ett besök kan göras på tio minuter, gå in ta bild och sen gå ut för den som nöjer sig med det. 

Medan vissa andra kan vara kvar flera timmar, gå på guidade turer, se på filmen som museet 

erbjuder och kringliggande utställningsföremål längs med väggarna. Besökare kan på så vis ta 

del av museet i den utsträckning som han/hon själv vill. Den här friheten är en del av 

anledningen till att museet är så populärt menar Rydebjörk. Ur ekonomiska perspektiv är detta 

också bra menar Rydebjörk, besökaren kan i stort sett “klara sig själv”. Vilket betyder att de inte 

behöver ha lika mycket personal, en bra sommardag kan museet ta emot över 10 000 besökare, 

med bara ca 21 personer i personalen. 

Anders Wenman. Grundare av hemsidan Gratis i Stockholm, mejlintervju gjord den 9 maj 2014 
Wenman känner till återinförandet av entréavgifter. För honom och hemsidan var återinförandet 

väldigt olägligt eftersom de nyligen startat upp hemsidan ”Gratis i Stockholm”. Samtidigt var de 

glada över att några museer valde att ha fri entré vissa tider. Han fortsätter med att säga att det 

självklart är tråkigt för alla att avgifterna infördes. Fler museibesök gynnar allmänbildningen och 

det intellektuella, och fria entréer leder till fler besök.  

 Vissa museer kan ha missgynnats av återinförandet menar Wenman, ”de små smalt 

inriktade museer som inte lockar den breda publiken har nog fått det kämpigare”. När familjer 

måste välja museum satsar de hellre sina pengar på ett ”säkert kort” där man garanterat vet att 

barnen blir nöjda än att man chansar på ett litet smalt inriktat museum säger Wenman. Han tror 

också att när en familj går på museum spenderar de gärna pengar i museibutiken och på caféet. 

När vi frågar honom varför han tror att entréavgifterna återinfördes svarar han: ”Högerstyret. 

Högern har väl aldrig varit känd för att gynna kulturen. Det är marknadskrafterna- som ska styra” 
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5. Analys 
I analysen knyter vi ihop vår empiri med den teoretiska referensram vi sammanfattat i avsnitt 3. 

Vi presenterar våra synpunkter, tankeprocesser och slutsatser knutet till syftet. Analysen har 

gjorts enligt kvalitativ analysmetod.  

Hotellreceptionisten påverkan 
Våra intervjuer visar att hotellpersonal har en viss inverkan på turisterna avseende vilka museer 

de väljer att besöka. Receptionist Frykman på STF af Chapman menar att hotellpersonalens 

rekommendationer till gäster bygger på personalens personliga intressen, men också att de utgår 

ifrån gästens intressen, något som styrks genom inbjudningar av hotellpersonal som i sin tur ökar 

word of mouth.89 Både Frykman och Frank påstår att hotellpersonalen bör känna till de olika 

museerna för att kunna känna dragningskraft dit och i sin tur rekommendera sina gäster att 

besöka dem. Vasamuseet är ett museum som receptionisten på Elite Eden Park Hotel samt Frank 

på Grand Hôtel rekommenderar i hög grad. De båda receptionisterna menar att besökarna som 

rekommenderas till Vasamuseet inte blir missnöjda. Concierge Frank tror att ett samarbete 

mellan museer och hotell skulle gynna besöksfrekvensen hos museerna. Enligt Frank syns 

Vasamuseet mycket, detta kan vara ytterligare en anledning till att museet rekommenderas i stor 

utsträckning. Enligt Vasamuseets guideansvarige Rydebjörk är Vasamuseet i någon mening 

unikt och väldigt lättsmält och anpassat för många typer av besökare, vilket gör det till ett 

populärt museum. Intill Vasamuseet ligger Nordiska museet, ett museum som receptionisten på 

Elite Eden Park inte känner till. I samband med att Nordiska museet kommer på tal nämner den 

anonyme receptionisten samarbetet mellan Strömma och hotellen, och menar att eftersom 

Strömma syns så pass mycket hos dem är det enkelt att rekommendera deras produkter till 

gästerna, något som är svårare att göra med Nordiska museet. Vi anser att Nordiska museet 

behöver bli bättre på att synas bland hotellen för att öka mun-till-mun marknadsföringen, en 

kanal som är kostnadsfri. Våra observationer på museet kan intyga att Nordiska museets utbud är 

väldigt brett. Frågan är om Nordiska museet också bli ett ”säkert kort” men att det hamnat i 

skuggan av Vasamuseet på grund av att färre känner till det?   

Museers marknadsföring mot hotell 
Utifrån intervjurespondenterna finns det två samarbeten mellan hotell och museer, dels 

Stockholmskortet som säljs på hotellen och sedan samarbetet mellan Grand Hôtel och 

Nationalmuseum, enligt concierge Olow Frank.  

 Svensson menar att Nordiska museet riktar sig till alla målgrupper. Vi ställer oss dock 

kritiska till att det handlar om att bara synas. Någon skillnad i marknadsföringen mot hotell från 

museernas sida har inte märkts av då den knappt existerar.  

                                                 

89 Sparks, B & Bowen, J. Restaurants and the tourist market (2003) s. 11 
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Pettersson menar att kulturverksamheter har en marknadsföringsbudget som är för låg, men att 

viljan att marknadsföra och synas mer finns, just detta är något som Svensson nämner är fallet 

hos Nordiska museet. Han menar också att målet för Nordiska museet är bara att gå runt, de är 

inte vinstdrivande, precis som Kirezli menar, museer har som första prioritet att fungera som 

kulturbevarare, inte som vinstdrivande företag. Vi anser att ett museum som Nordiska museet 

inte ska ändra sitt koncept bara för att locka fler besökare, det är bättre att satsa på deras 

befintliga besökare, dessa besökare blir potentiella ambassadörer för att locka nya besökare.  

 Att inget av museerna har förändrat sin marknadsföring efter återinförandet av 

entréavgifter kan bero på flera orsaker. Det kan bero på bristande resurser och en bakomliggande 

tanke att inte nyansera att det tidigare var gratis. Selin menar att de finns många olika former av 

samarbeten, och fortfarande många som inte upptäckts, kan det vara så att samarbetet mellan 

hotell och museer är en sådan. Att hotellpersonal rekommenderar vissa museer för sina gäster har 

en positiv effekt på museerna, utan att hotellet egentligen får något tillbaka av det. Det går att 

spekulera i att hotellpersonalen är en kanal som kan vara värt att undersöka mer i huruvida den 

går att använda sig utav för att öka besökarantalet.    

Fri-entré reformen och återinförandets för- och nackdelar  
Fri-entré reformen var omtyckt av nästan alla våra respondenter, också besöksstatistik visar att 

den var uppskattad då den var högre under tiden då fri-entré gällde. Steiner och Frey samt Kotler 

menar att det finns nackdelar med fri-entré, Nordiska museet var t.ex. tvungna att bygga om och 

rusta upp för att kunna ta emot fler besökare menar Svensson och Larsson. En renovering som 

finansierades med lån och blev efter återinförandet av entréavgifter en förspilld investering enligt 

Larsson. Det är svårt att veta om det verkligen var en förspilld investering, enligt 

besöksutvecklingen ökar Nordiska museets besökare, förmodligen kommer besöksantalet vara 

lika stort som under fri-entréreformen om några år och denna investering skulle ändå behövts. 

 Flera personer som vi har intervjuat har nämnt att återinförandet av entréavgifter är en 

ideologisk fråga, men få har grävt i bakgrunden bakom beslutet. Armbrecht menar i sin studie att 

kultur generar ca 6 miljarder kronor i Sverige per år från utländska besökare, en stor del av dessa 

pengar hade kanske ändå blivit spenderade på museerna om det fortfarande var fri entré då 

Kirezli menar att butiker, restauranger och caféer är bra inkomstkällor för museer. Svensson 

nämner dock att försäljningen i butik och restaurang inte ökade på Nordiska museet under fri-

entré-perioden, det betyder därmed att Kirezlis teori inte stämmer in på Nordiska museet. Den 

enda av våra respondenter som är för återinförandet av entréavgifter är Rydebjörk, han menar att 

det fanns kommunala museer som inte ingick i fri-entréreformen som kan ha missgynnats av 

denna, då de stora museerna som var gratis lockade en stor andel av besökarna. Dock har inte de 

stora museerna som tog entréavgift under perioden, såsom Tekniska museet och Vasamuseet 

påverkats negativt av den fria entrén. Samtidigt som nästan alla respondenter är emot 

entréavgifter verkar inte besökarna vara missnöjda över detta, om vi ska tro på det Frank, 

Frykman och receptionisten på Elite Eden Park säger.  

 Efter återinförandet har det givetvis blivit lättare att motivera en högre kostnad för 

Stockholmskortet. Under tiden det var gratis antar vi att det var föga populärt då många av 
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attraktionerna består av just museer. Kortet är förhållandevis dyrt om turisten inte besöker fler än 

sex museer på en dag eller nio muser på tre dagar. Kollektivtrafik ingår i kortet, men givetvis är 

det en hög kostnad om man inte är speciellt intresserad av att besöka museer. 

Larsson tror att museerna påverkats olika av återinförandet. Tekniska museet märkte till 

exempel inte av effekterna lika mycket, då många av deras besökare är skolklasser som ändå 

kommer menar Larsson. Rydebjörk menar att utformningen av Vasamuseet har stor betydelse i 

varför det är så pass populärt. Besöksstatistiken ökade inte markant efter återinförandet av 

entréavgifter vilket kan bero på att de som vill besöka museet gör det ändå, oavsett om det kostar 

och vad andra museer har för priser. Detta är något som författarna bakom artikeln ”Fee or Free” 

styrker, de menar att turister som väljer att åka till en långväga destination gärna betalar 

entréavgift, då entréavgiften utgör en marginell kostnad i jämförelse med logi och mat. En annan 

aspekt som författarna bakom artikeln tar upp är att det geografiska läget har en större betydelse 

än entrépriset, något som visar att besöksfrekvensen automatiskt inte avgörs om det är 

entréavgift eller inte. Museets geografiska läge spelar in i helhetsupplevelsen. Vi anser att 

museerna på Djurgården har en konkurrensfördel, i och med det geografiskt fördelaktiga läget 

och de vackra omgivningarna. En annan tanke vi hade var att Vasamuseets besöksfrekvens borde 

ökat yterliggare då konkurrenterna började ta betalt, något som kunde underlätta besökarens val 

av museum. För att ta reda på detta borde en undersökning ha gjorts på Djurgården direkt efter 

återinförandet.  

 Kerezli menar att det är viktigt att alla ska kunna ta del av kunskapssamhället. Något som 

Forsander håller med om. Kerezli menar också att museer inte ska vara vinstdrivande och ändra 

sitt koncept enbart för att locka fler besökare. Vi tolkar det också som att uteblivna intäkter 

motiveras av engagerande medborgare som får inspiration av museerna, något som i sin tur 

spirar vidare ut i samhället. Samhällsekonomiskt vore det bättre med gratis museer enligt Kirezli. 

 Vi ställer oss kritiska till hur tillförlitlig besöksstatistiken är, något som också nämns i 

Fee or Free är att statistisken är bristfällig, t.ex. på Nordiska Museet, vad räknas som 

museibesökare, restauranggäst, biblioteksbesökare och besökare som endast besöker 

museibutiken. Inom hotellbranschen diskuteras det mycket kring Revenue Management. Det 

innebär att hotellen prissätter rummen efter efterfrågan. Ifall hotellet är halvtomt så kan 

bokningschefen snabbt sänka priserna för att locka fler hotellgäster. Problemet är att om hotellet 

har alldeles för många kampanjer med bra priser, är det svårt att sedan höja snittpriset per rum. 

Detsamma borde gälla museer, hade det varit gratis alltför länge hade det varit svårt att motivera 

entréavgifter. Det hade säkerligen varit fler som slutat att gå på museer.  

 Det enda missnöje som märkts hos gästerna på Grand Hôtel, Elite Eden Park och STF af 

Chapman var endast kort efter återinförandet 1 januari 2007, idag är det ingen missnöjdhet hos 

gästerna. Stockholms befolkning ökar stadigt så de befintliga museerna kommer säkerligen få 

fler besökare i framtiden. Det kommer behöva byggas fler museer i framtiden. 

Varför har museerna påverkats olika? 
Att museerna påverkats olika kan bero på flera orsaker, t.ex. Tekniska museet och Vasamuseet 

hade aldrig fri entré och visade sig öka efter återinförandet. Den kraftiga ökningen hos Tekniska 
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museet kan förklaras med att deras 4D-biograf öppnade år 2007, samma år som fri entré togs 

bort hos flera konkurrenter. Dessa två anledningar bidrar till ökningen på nästan 100 000 

besökare/år. Tekniska museets största målgrupp är barn och ungdomar. De går oftast med sina 

föräldrar som betalar entréavgiften. När Nordiska museet tappade 35 % av sina besökare 2007 

kan det bero på att många av spontanbesöken försvann. Människor som rört sig kring 

Vasamuseet och Skansen kanske även besökte Nordiska museet när de ändå var i närheten. För 

att få högre förståelse om detta stämmer skulle en undersökning behövts ha genomförts bland 

besökarna på Djurgården strax efter återinförandet. Vasamuseet har ingen synlig påverkan alls av 

återinförandet. Deras besöksutvecklingskurva visar en konstant ökning utan några nämnvärda 

förändringar. Detta kan delvis bero på att de blir rekommenderade av hotellpersonal förutom att 

det är ett så pass unikt museum att besökarna är intresserade ändå, oavsett vilka priser 

konkurrenterna har. En annan sak som Kirezli nämner är att kringaktiviteter som museibutiker 

och caféer är bra koncept som höjer både intäkterna och attraktionen. Svensson säger att 

försäljningen i dessa butiker är högre idag än under fri-entré entréperioden. Vi kan spekulera om 

att de gäster som kom inte var lika köpstarka som de besökare som betalar inträde. Besökare som 

betalar inträde är mer intresserade och har också mer pengar, enligt Steiner och Frey, vilket 

också gäller Nordiska museet. Wickman nämnde även att det förmodligen är en mer köpstark 

målgrupp som besöker museerna idag jämfört med när det var fri entré. Larsson menar att 

skötseln av lokaler behövde utökas under fri-entré perioden, något som Kotler också nämner är 

vanligt förekommande i samband med ett ökat antal besökare.  

Summering 
De samarbeten som finns bland de studerade hotellen är samarbetet mellan Nationalmuseum och 

Grand Hôtel. Stockholm Visitors Board med bland annat Stockholmskortet fungerar som en 

brygga mellan hotellen och museerna. Concierge Olow Frank menar att det är lättare att motivera 

ett dyrare Stockholmskort när det finns entréavgift.  

 Kotler nämner att samarbeten är vanligt hos museer, och även mellan museer och hotell, 

detta är dock inget som vi har upptäckt i vår undersökning. Peter Rydebjörk, guideansvarig och 

Anki Rundgren, museichef berättar att både Vasamuseet och Tekniska museet samarbetar med 

Stockholm Visitors Board och når därigenom ut till hotell med broschyrer och kartor. Frank 

säger att Nationalmuseum ofta skickar sina gäster till Grand Hôtel om de behöver övernatta, att 

Frank ofta skickar gäster till Nationalmuseum visar att de får nytta av varandra, något som 

Kirezli menar är ett bra sätt att arbeta på. 

 I Sparks och Bowens artikel visar författarna vikten av relationsmarknadsföring ur ett 

restaurangperspektiv mot hotell. Utifrån våra egna undersökningar tror vi att museerna skulle 

kunna öka sin besöksfrekvens om de följde ett liknande exempel som Strömma, d.v.s. inbjuder 

hotellpersonal till utbildning och delar ut frikort till dessa museer. Något som vi tidigare nämnt 

är att detta styrker Petterssons artikel om museernas begränsade marknadsföringsbudget, något 

som Svensson, marknadschef på Nordiska håller med om. Det museum som tar initiativet att 

erbjuda hotellpersonal en utbildning om museet och sedan ett gratiskort har mycket att vinna. 

Däremot tror vi inte att museerna per automatik kommer att få fler besökare om receptionisterna 

får gratiskort. Frykman styrker detta då han menar att personalen rekommenderar sina personliga 
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favoriter istället för att enbart utgå från gästens intressen. Gästen kan också ställa sig något 

misstänksam om hotellpersonalen talar väldigt gott om ett museum. Gästen kanske undrar om 

hotellet får provision.  

 Vi fick ingen riktig uppfattning om Frank representerar sig själv eller Grand Hôtel. Han 

svarar inte på frågan vad han tycker om införandet, vi saknar objektivitet. 

 Kerezli menar att det är viktigt att alla ska kunna ta del av kunskapssamhället. Något som 

Forsander håller med om. Enligt den danska artikeln kan det ändå vara problematiskt att locka 

besökare trots fri entré. På Brandts Museum i Odense har man haft olika projekt för att locka 

ungdomar. Då är frågan om det ska vara gratis eller inte eftersom ungdomarna ändå föredrar att 

gå på bio eller teater för pengarna. Om vi refererar till Kerezli ska museer inte vara vinstdrivande 

och ändra sitt koncept enbart för att locka fler besökare. Vi anser att ett museum som Nordiska 

museet inte ska ändra sitt koncept bara för att locka fler besökare, det är bättre att satsa på deras 

befintliga besökare, dessa besökare blir potentiella ambassadörer för att locka nya besökare.90 Vi 

tolkar det också som att uteblivna intäkter motiveras av engagerande medborgare som får 

inspiration av museerna, något som i sin tur spirar vidare ut i samhället. Samhällsekonomiskt 

vore det bättre med gratis museer enligt Kirezli.  

 Vi anser att Frankrikes exempel är bra där de har en gratisdag i månaden. I Storbritannien 

är det gratis en gång i veckan, det finns då en risk att besökaren inte heller vill gå om den är 

medveten om att det finns en ny chans att gå kommande vecka. Gratis eller låg entréavgift kan 

locka till flera spontanbesök, som kan vara kortare, men som kanske ger ett ökat intresse för 

framtida besök.  

 Återinförandet av entréavgifter är en politiskt laddad fråga. Vi har märkt att både 

Forsander, Wickman, Wennman, har ställt sig väldigt kritiska mot återinförandet. Vi ställer oss 

frågan om hur kritiska de är mot just reformen eller om det är politiska ideologier som styr deras 

känslor. De är inte opartiska på något sätt. Det vore intressant att se dem i en debatt med t.ex. 

den anonyma receptionisten på Elite Eden Park och Frykman på af Chapman, två som aldrig går 

på museer. Frågeställningen vore i så fall fri entré eller sänkta skatter.  

 Det är väldigt lätt för Rydbjörk på Vasamuseet att tycka bra om entréavgifter när han 

jobbar på en av Sveriges mest besökta attraktioner 

 Frey & Steiner anser att museibesökare är mindre aktiva när det är fritt inträde. Det är 

intressant om vi ställer det i kontrast till hemsidan Gratis i Stockholm. De personer som tar del 

av aktiviteterna som Gratis i Stockholm rekommenderar upplever förmodligen en mindre press 

att få ut kvalitativ tid av aktiviteten när det är gratis. Det är givetvis bra att det finns 

gratisaktiviteter för ekonomiskt svaga grupper och för folk som inte vill betala. Vi tror att folk 

går in med en annan inställning när det är gratis jämfört med när det kostar. Företagen som 

annonserar ut aktiviteterna gör ändå en ekonomisk vinst i form av merförsäljning och word of 

mouth. Frey & Steiner menar att gratisnöjen kan ses som ointressanta, ett intressant påstående 

                                                 

90 Brandts Museum. From user surveys to action in the museum – how can we attract and engage young people? 

(2012) s. 7 
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tycker vi. De menar att gratisnöjen har en tendens att tappa värde då besökarna är medvetna om 

att det är gratis. Det finns en risk att besökare inte besöker museer med fri entré då de är 

medvetna om att de kan gå dit en annan gång istället.  

 Armbrecht menar att Stockholm är en populär museistad, 23 % av de japanska turisterna 

besöker Stockholm för dess museer. Frykman menar att det motiverar att ta betalt då turisterna 

ändå skulle kommit hit. Vi kan konstatera att museiintresserade ändå kommer oavsett om det är 

fri entré eller inte. 
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6. Sammanfattning 
 

Vi kan konstatera att det knappt sker någon marknadsföring mot hotell från museernas sida, den 

enda som förekommer är via broschyrer som personalen på hotellen delar ut. Grand Hôtel har ett 

samarbete med Nationalmuseum, men ingen direkt marknadsföring sker från Nationalmuseum 

till Grand Hôtel, det fungerar mer som ett utbyte av gäster/besökare.  

 Återinförandet har påverkat de tre studerade museerna olika. Tekniska museet och 

Vasamuseet var aldrig gratis och påverkades därmed väldigt lite av återinförandet. Temporära 

attraktioner verkar haft en stor effekt såsom GameOn-utställningen och 4D-biografen på 

Tekniska museets besöksutveckling. Det visar att de har besökande oavsett vad konkurrenterna 

har för priser. Tekniska museets största målgrupp är barn och det är föräldrarna som betalar 

entréavgiften.  Nordiska museet tappade 35 % av sina besökare efter återinförandet. Vi tolkar det 

som att de flesta av besökarna under fri entréperioden kom för att det var gratis. Vasamuseet är 

ett populärt museum som inte påverkats markant av återinförandet. Deras stora andel utlänska 

besökare går oavsett om det är gratis eller inte.  

 Utifrån våra hypoteser fick vi det bekräftat att hotellpersonalen rekommenderar i stor del 

populära ”lättsmälta” museer som Vasamuseet, Abbamuseet och Fotografiska museet. De 

receptionister som inte är museiintresserade rekommenderar i större grad dessa museer jämfört 

med för de som är mer pålästa och intresserade av museer. Dessa rekommenderar olika museer 

och utgår ifrån gästens intressen. På hotellen marknadsför sig museerna lika mycket men överlag 

marknadsför sig de betydligt mer i form av reklam, mässor och sociala medier. Något som 

påverkar receptionisternas rekommendationer. 
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Muntliga källor 
 

Forsander, Helena; före detta museipedagog på Historiska Museet. Intervju 2014-04-08 

Frank, Olow; conciergechef på Grand Hôtel. Intervju 2014-04-24 

Frykman, Magnus; receptionist på STF af Chapman. Intervju 2014-04-16 

Larsson, Christer; bibliotekschef på Nordiska Museet. Intervju 2014-04-14 

Anonym; receptionist på Elite Eden Park. Intervju 2014-04-24 

Rundgren, Anki; marknadschef på Tekniska Museet. Intervju 2014-05-08 
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