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ABSTRAKT 

 

Sverige har ett stort utbud av besöksmål och kan erbjuda människor många och varierande 

upplevelser. Det medför att en hård konkurrens förekommer på marknaden om att locka 

besökare. En attraktion måste därför kunna erbjuda något unik som lockar till intresse och 

skapar en medvetenhet hos den potentiella besökaren. För att få en kund att besöka en specifik 

attraktion krävs även att kunden får ett värde vid besöket som resulterar i en minnesvärd 

upplevelse. Marknadsföring är ett viktigt verktyg för att på ett effektivt sätt kunna 

kommunicera det unika med en attraktion till den tänkta besökaren. Vasamuseet är ett unikt 

besöksmål som erhåller regalskeppet Vasa som deras primära sevärdhet. Museet har över en 

miljon besökare varje år och är ett av Sveriges attraktivaste besöksmål.  

 

Syftet med denna studie är att klargöra och diskutera hur Vasamuseets marknadsföring 

organiseras med tanke på deras unika attraktion. Uppsatsen riktar sig främst till potentiella 

besökare men likväl till människor som tidigare besökt Vasamuseet. Detta för att skapa en 

förståelse och förhoppningsvis ett intresse kring hur museets marknadsföring organiseras för 

att kunna nå ut till omvärlden som de i högsta grad är en del av. Uppsatsen utgick från en 

induktiv ansats med kvalitativa djupintervjuer. De respondenter som är förekommande i 

studien innefattar fem anställda på Vasamuseet som besitter betydande kunskap för vårt 

forskningsämne.  

 

Uppsatsens slutsats visar på att personlig försäljning är ett väl användbart 

marknadsföringsverktyg för Vasamuseet att nå ut till sina besökare. Personlig försäljning 

lämpar sig bäst då museet främst marknadsför sig genom workshops utomlands i och med att 

deras primära marknader finns utanför Sveriges gränser. 

 

 

Nyckelord: marknadsföring, personlig försäljning, unicitet, service, samarbete  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Söndagen den tionde augusti 1628 påbörjade regalskeppet Vasa sin jungfrufärd från det som 

idag kallas Slussen i Stockholm. Det var stor uppståndelse och många människor befann sig i 

området för att få en skymt av skeppet. Efter att ha seglat i endast några minuter började Vasa 

kränga och ta in vatten. Hon sjönk till botten och trettio till femtio av de hundrafemtio 

personer ombord omkom och begravdes med Vasa på havets botten. I närmare trehundra år 

låg skeppet orört i leran tills 1956 då marinteknikern Anders Franzén upptäckte henne på nytt. 

Fem år senare 1961 bärgades Vasa och tack vare att hon legat inbäddad i leran på havsbotten 

var hon näst intill intakt. Skeppet placerades i en tillfällig byggnad vid namn Wasavarvet på 

Djurgården i Stockholm där hon var en stor publik attraktion. Vasa befann sig på varvet fram 

till 1988 då hon flyttades ett kvarter bort till det som 1990 skulle komma att bli Vasamuseet. 

Idag har museet över en miljon besökare varje år och erbjuder fjorton utställningar 

förknippade med Vasa och hennes historia. Vasamuseet är därmed ett av Sveriges 

attraktivaste besöksmål för turister (www.vasamuseet.se). 

 

För att kunna vara ett attraktivt besöksmål och locka turister är marknadsföring ett avgörande 

verktyg. Marknadsföring är en pågående process som möjliggör för en säljare att 

kommunicera och utbyta erbjudanden med kunder (Armstrong och Kotler, 2007). 

Marknadsföring kan ske genom exempelvis annonsering, personlig försäljning och word of 

mouth. Vilken typ av marknadsföring som lämpar sig bäst är beroende på vilken produkt eller 

service en organisation erbjuder samt dess målgrupper och marknader. Armstrong och Kotler 

(2007) definierar en marknad som en grupp med befintliga och potentiella köpare av en 

produkt eller service. Författarna menar vidare att dessa köpare delar ett speciellt behov som 

kan tillfredställas av produkten eller servicen. En unik produkt eller service kan attrahera och 

tillfredställa en kund genom sin unicitet och speciella attraktionskraft. Vasamuseet har 

möjlighet att använda Vasa som en lockande sevärdhet tack vare hennes unicitet och otroliga 

historia. Detta skapar en unik tillgång för museet att använda i sin marknadsföring. 

 

1.2 Problemformulering 

Vasamuseet vann i oktober 2009 priset TRIP Global Award och valdes därmed till Sveriges 

bästa upplevelse av utländska resebyråer. Efter Vasamuseet vunnit priset fick vi upp ögonen 

för museet och intresset att ta reda på hur de marknadsför sig för att vara ett attraktivt 

besöksmål uppstod. Intresset uppkom eftersom det finns många konkurrerande attraktioner på 

marknaden samt för att Sverige har många unika upplevelser att erbjuda. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur organiseras marknadsföringen av en unik attraktion? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att klargöra och diskutera hur Vasamuseets marknadsföring 

organiseras med tanke på deras unika attraktion. 
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2. METOD 

 

2.1 Induktiv och deduktiv ansats 

Vi började vår undersökning med att gå ut på fältet och samla in empirisk data. Därmed 

utgick vår uppsats från en induktiv ansats. Vi undersökte ett fenomen ur ett 

verklighetsperspektiv genom empirisk data som vi sedan tillämpade på teorier som stärkte de 

begrepp som framkommit vid empiriinsamlingen. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 

att metodens uppgift vid uppsatsarbete är att visa hur forskaren upplever och tolkar 

verkligheten i sin studie. Forskarens tillvägagångssätt är vidare en av metodens uppgifter för 

att säkerställa kvaliteten i studien. Induktiv och deduktiv ansats är två olika angreppssätt och 

vilken av dessa metoder som i första hand lämpar sig är beroende av fenomenet som studeras 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Bryman och Bell (2005) redogör för innebörden av induktiv 

ansats och anser att den utgår från att finna kunskap genom verkligheten. Denna ansats 

innebär därmed att slutsatser dras genom empiriska undersökningar och observationer som 

resulterar i ny teori. Forskaren samlar in empiriskt material genom exempelvis intervjuer eller 

observationer som sedan prövas mot teorier (Bryman och Bell, 2005). 

 

Holme och Solvang (1997) menar att motsatsen till en induktiv ansats är en deduktiv ansats, 

där forskaren istället studerar teorier och sedan samlar in empiriskt material som 

överensstämmer med teorierna. Bryman och Bell (2005) hävdar vidare att forskaren utgår från 

en teoretisk hypotes som sedan tolkas utifrån en empirisk studie. Anledningen till att vi valde 

att utgå från en induktiv ansats grundar sig i att vi fann det intressant att genomföra djupa 

samtal med människor som kunde tillföra betydande kunskap till det studerade ämnet. Genom 

djupintervjuer fick vi fram kunskap som vi ansåg mer passande för vår studie än exempelvis 

kunskap framkommit ur en enkätundersökning. En enkätundersökning kan medföra att de 

tillfrågade inte är lika benägna att ge korrekta och trovärdiga svar på grund av brist på intresse 

och tid. En enkät kan dessutom bestå av strukturerade svarsalternativ som inte ger möjlighet 

till fritt tänkande för deltagarna. Patel och Davidsson (2003) hävdar att forskaren primärt bör 

använda förstahandskällor för att stärka den empiriska reliabiliteten. Reliabiliteten i vår 

uppsats stärktes då vi i första hand arbetade efter att använda förstahandskällor vid 

insamlingen av empirin. Detta skedde genom att vi sökte kunskap från individer som är 

belästa inom deras kunskapsområde. 

 

2.2 Grundad teori 

Vi utgick från ett grundat teoriperspektiv vid vår forskning. Detta perspektiv lämpade sig bäst 

eftersom vi sökte efter att finna kunskap inom vårt ämne med en kvalitativ empirisk insamling 

av data genom djupintervjuer med personer som besitter unik och väsentlig kunskap. Corbin 

och Strauss (2008) menar att syftet med grundad teori är att skapa teorier utifrån insamlad 

empirisk data. Kvale (1997) har samma åsikt och anser att grundad teori utgår ifrån att 

utveckla en empirisk grundad teori genom observationer och intervjuer (Kvale, 1997). Holme 

och Solvang (1997) argumenterar också för att varje teori som används måste bygga på 

organiserad insamling av empirisk data. Först när detta är gjort kan teorier inom 

samhällsvetenskapen bli givande och tänkvärda. De empiriska resultaten utgör därmed 

grunden för en teoretisk tolkning som är förenad med det som studeras (Holme och Solvang, 
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1997). Holme och Solvang (1997) menar även att teoriutvecklingen inte är utgångspunkten 

för forskningen utan är en process som uppkommer parallellt med insamlandet av det 

empiriska materialet. Under uppsatsprocessen prövade vi olika teorier mot empirin för att 

kunna få fram ett slutligt resultat. Prövandet av olika teorier ledde till att vissa teorier inte 

visade sig passande och redigerades därmed bort. Kvale (1997) hävdar att det är genom analys 

av data som forskaren kan utveckla en teoretisk tolkning av det som studeras. Författaren 

menar vidare att det empiriska material som forskaren får fram ständigt kodas och omkodas 

allteftersom forskaren får mer kunskap inom området. Corbin och Strauss (2008) menar också 

att kodning är ett viktigt verktyg vid bearbetning av data. Författarna anser dessutom att 

forskarna bör ställa sig frågande till insamlad data och göra jämförelser mellan olika data. 

Genom dessa jämförelser härleds begrepp och slutsatser kan då dras (Corbin och Strauss, 

2008). 

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Vi använde en kvalitativ ansats då vi utgick från ett organisationsperspektiv och genomförde 

djupintervjuer. Denna ansats lämpade sig bättre än en kvantitativ ansats som är mer 

förekommande vid ett besöksperspektiv. Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika 

metodiska angreppssätt som skiljer sig i informationen som undersöks och hur 

undersökningen är upplagd (Holme och Solvang, 1997). Alvesson och Sköldberg (2008) anser 

att den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse av det som studeras genom att metoden 

utgår från det studerade objektets perspektiv. En kvalitativ intervju kan liknas med ett 

vardagligt samtal där forskaren agerar passivt och låter respondenten styra och påverka 

samtalet. Det finns därmed en nära kontakt med källan informationen hämtas från. 

Standardiserade frågeformulär är inte vanligen förekommande så att respondenten har 

möjlighet att klarlägga sin egen uppfattning. Denna insamling av empirisk data kan anses 

alltför flexibel och därmed leda till svårigheter. För att intervjun ska uppfylla det forskaren 

vill ha svar på är det därför väsentligt att forskaren vid intervjutillfället klargör inom vilka 

ramar respondenten bör hålla sig (Holme och Solvang, 1997). Under uppsatsen första fas 

bestämde vi att våra intervjuer skulle vara öppna och inte bestå av strukturerade frågor. Vi 

använde öppna teman som möjliggjorde för respondenten att prata fritt. Respondenterna fick 

föra samtalen under de enskilda intervjuerna och delgav oss deras kunnande kring vårt 

forskningsämne. Intervjuerna spelades in med en diktafon som möjliggjorde för oss att i 

efterhand transkribera materialet. 

 

Vanligtvis väljer en forskare att utgå från antingen ett kvalitativt eller kvantitativt 

angreppssätt (Holme och Solvang, 1997). Åsberg (2001) menar dock att metoder inte kan vara 

antingen kvalitativa eller kvantitativa eftersom att det syftar på olika egenskaper hos det som 

studeras. Svårigheter med att särskilja tillvägagångssättet eller analyseringen av data uppstår 

därför. Författaren anser vidare att metoder inte kan vara kvalitativa eller kvantitativa utan 

forskningsfrågan är det som avgör om det insamlade materialet är antingen kvalitativt eller 

kvantitativt. Vi ställer oss frågande till detta då vi anser att tillvägagångssätten vid kvalitativ 

och kvantitativ metod är det som i sin tur leder fram till olika material, alltså antingen 

kvalitativ eller kvantitativ data. Därmed är metoden hur data uppstår minst lika viktig som den 

ställda forskningsfrågan och metoden kan i högsta grad vara antingen kvalitativ eller 
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kvantitativ. Vi använde ett kvalitativt angreppssätt då vår empiriska insamling av data skedde 

genom intervjuer med representativa personer på Vasamuseet. Personerna är kunniga inom 

vårt forskningsområde och kunde ge oss den information som behövdes för att kunna klargöra 

för hur museets marknadsföring organiseras och hur de arbetar för att vara ett attraktivt 

besöksmål. 

 

2.4 Intervjuförfarande 

Kvale (1997) förklarar att vid en kvalitativ ansats insamlas empirisk data med hjälp av till 

exempel djupintervjuer. Författaren menar vidare att en intervjuundersökning består av sju 

olika faser. Vi använde oss av dessa sju steg som ett redskap för att ta oss genom 

forskningsprocessen när vi planerade våra intervjuer. Det var essentiellt för oss att planera 

under hela processen för att få ut den kunskap som var nödvändig och som var i samspråk 

med vårt syfte. Det essentiella i det första stadiet är att formulera undersökningens syfte och 

även identifiera ämnet för undersökningen (Kvale, 1997). I denna fas växte vårt syfte fram 

som behandlar hur marknadsföringen av Vasamuseet organiseras med tanke på deras unika 

attraktion. Den andra fasen behandlar planeringen under intervjuprocessen som är viktig för 

att forskaren ska få ut den kunskap som eftertraktas (Kvale, 1997). I detta stadium 

kontaktades personer som enligt oss var bäst lämpade för uppsatsen genom sin kunskap och 

tillförande av väsentlig empiri. Det tredje stadiet syftar till själva intervjun då det är vitalt för 

forskaren att utgå från en intervjuguide så att den eftersträvade kunskapen kan insamlas 

(Kvale, 1997). Vi använde olika teman för att skapa en fri dialog för respondenterna och även 

detta gjordes för att få ut givande empirisk data. Efter intervjustadiet följer utskriftsfasen som 

innebär att intervjumaterialet bearbetas och omvandlas från talspråk till skriftspråk (Kvale, 

1997). I detta skede transkriberades materialet från inspelat talspråk till skriftspråk och 

kategoriserades sedan för att underlätta bearbetningen. 

 

Analys är den femte fasen och avgör vilken analysmetod som är lämplig för forskningen i 

relation till undersökningens syfte och ämne (Kvale, 1997). I denna fas tolkade vi materialet 

genom att urskilja det som vi ansåg var väsentlig empiri för uppsatsen. Omtolkningar av 

materialet skedde efter hand då vi fick större insikt i ämnet. Det var även under denna fas som 

vi fann empirisk mättnad då vi ansåg att vi hade tillräckligt med material för att kunna komma 

fram till en slutsats. Nästa steg i de sju olika faserna är verifiering som fastställer 

intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Reliabiliteten utgår ifrån 

resultatets pålitlighet medan validiteten behandlar om intervjuundersökningen verkligen 

undersökt det som var tänkt att undersökas från början (Kvale, 1997). Eftersom vi utgick från 

ett organisationsperspektiv och intervjuade personer som har nyckelroller inom verksamheten 

samt är kunniga inom vårt forskningsämne, anser vi att den empiriska data vi fått fram är 

pålitlig. Det som var tänkt att undersökas från början är även det som under arbetets gång 

studerats. Den slutliga fasen i intervjuundersökningens sju stadier behandlar rapportering och 

visar om undersökningen resulterat i en begriplig produkt och samtidigt motsvarar de 

vetenskapliga kriterierna (Kvale, 1997). 
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2.5 Presentation av respondenter 

Vasamuseets museichef Marika Hedin kontaktades måndagen den tjugosjätte oktober 2009 i 

syfte att få hjälp med att kontakta personer som kunde vara givande för vår forskning. Hedin 

hade inte personligen möjlighet att träffa oss för ett samtal men gav oss kontaktuppgifter till 

fyra anställda på museet som hon ansåg besitter kunskap inom vårt forskningsområde. 

Måndagen den tjugotredje november 2009 hölls en mejlintervju med Hedin då hon svarade på 

frågor. Intervjuer med Barbro Eriksson, publik- och enhetschef samt Klas Helmerson, före 

detta museichef och sakkunnig, skedde på Vasamuseet måndagen den nionde november 2009. 

Intervjun med Helmerson ägde rum på den omnämndes arbetsrum och varade i sextio 

minuter. Eriksson intervjuades i ett samlingsrum för museets anställda och pågick i femtio 

minuter. Marknadsansvarige Mathias Andersson och Katarina Villner, som är före detta 

informationschef och marknadsföringsansvarig, intervjuades tisdagen den tionde november 

2009. Intervjuerna med Andersson och Villner ägde rum i den intervjuades arbetsrum vid 

olika tillfällen under det givna datumet och varade i hundratjugo minuter respektive sextio 

minuter. 
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3.  VASAMUSEETS MARKNADSFÖRING 

 

3.1 Marknadsföring 

Att marknadsföra Vasamuseet handlar om att kunna förmedla det unika och otroliga med 

skeppet Vasa och vad museet har att erbjuda. Mathias Andersson, marknadsansvarig på 

Vasamuseet, arbetar med att marknadsföra museet i och utanför Sveriges gränser (Andersson, 

2009-11-10). Anderssons arbete, som kommer att beskrivas vidare i uppsatsen, är betydande 

för museet då marknadsföringen av attraktionen inte hade haft samma möjlighet att nå ut till 

omvärlden utan hans arbete. Enligt Grip Röst et al (2003) finns det vissa svårigheter i att 

marknadsföra en turismprodukt. Detta beror dels på att servicen inte går att beröra fysiskt eller 

lagra. Det medför att servicen produceras och konsumeras samtidigt. I och med detta har 

kunden ofta stora förväntningar och det gäller då för företaget som ska leverera servicen att i 

förväg ha beskrivit det som turisten ska uppleva på ett effektivt sätt. För att kunna få en kund 

nöjd behövs det bra personal som förstår hur viktig service är samt kan se till turistens 

önskemål och klagomål (Grip Röst et al, 2003). Eriksson (2009-11-09) menar att om 

Vasamuseet ska kunna utvecklas och bli ännu bättre är det centralt att kunna lyssna och vara 

lyhörda till besökarnas önskemål. Genom respons från besökarna kan de få en uppfattning om 

hur besökaren uppfattar museet och vad de skulle vilja förändra för att få en bättre upplevelse 

(Eriksson, 2009-11-09).  

 

Att marknadsföra Vasamuseet är betydelsefullt för att locka både nya och gamla besökare. 

När besökarna är på museet är service en viktig faktor för att de ska få en bra upplevelse 

(Andersson, 2009-11-10). Eftersom servicen är en del av det som turisterna upplever på plats 

är det viktigt för Vasamuseet att alltid sträva efter att leverera förstklassig service genom 

kunniga guider som behärskar många språk och övrig personal som ger ett gott bemötande.  

Personalen är en del av marknadsföringen av museet eftersom de är dem som besökarna 

möter. Om besökarna erfar bra och minnesvärd service kommer de troligtvis i sin tur 

rekommendera vänner och bekanta att besöka museet. Horner och Swarbrooke (1996) skriver 

att marknadsföring går ut på att övertyga potentiella och befintliga kunder som kan dra nytta 

av produkten eller servicen en organisation erbjuder. Armstrong och Kotlers (2007) definition 

av marknadsföring är följande: 

 

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, 

delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and 

society at-large”. 

             (Armstrong och Kotler, 2007:38) 

 

Armstrong och Kotlers definition av marknadsföring visar på det vitala med att skapa och 

kommunicera ett värde till kunder. Marknadsföring är en betydande del i arbetet med att 

kommunicera Vasamuseets unicitet och kunna skapa en minnesvärd upplevelse som ger ett 

värde för kunden likväl för museet som får nöjda besökare. Trots att marknadsföringen är en 

viktig del i att nå ut till besökarna innan de gästar museet, har de anställda en viktig roll i att 

förmedla museets unika egenskaper väl på plats. Personalen måste till exempel kunna berätta 

historien om Vasa och medverka i att besöket på museet blir minnesvärt. 
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3.2 Personlig försäljning 

Ett arbetssätt som Andersson nyttjar är att delta i olika workshops runt om i världen. 

Framförallt i Tyskland, Ryssland och USA som är deras största marknader. Andersson (2009-

11-10) berättar att Visit Sweden till exempel kan bjuda in till en svensk workshop i Tyskland 

där olika aktörer på den tyska turismmarknaden inviteras för att delta. Det kan vara olika 

representanter från resebyråer, transportföretag, hotellkedjor men även enskilda attraktioner 

eller företag som är verksamma inom upplevelseindustrin. När till exempel 

Stockholmsregionen marknadsförs utomlands representeras regionen av många attraktioner. 

Vasamuseet kan utanför Sveriges gränser ses som en liten attraktion och det är därför bra för 

museet att medverka i ett större sammanhang när Stockholm marknadsförs i utlandet 

(Andersson, 2009-11-10). Andersson (2009-11-10) poängterar det väsentliga med personlig 

interaktion med Vasamuseets samarbetspartners: 

 

”Ett bra sätt är att mötas, även om det är en kort tid. Att man får ögonkontakt, att man byter 

visitkort. Och det är ju också väldigt ofta när man möter någon… man får idéerna, när man 

sitter och pratar, när man möts”. 

         (Andersson, 2009-11-10, kl. 14:34) 

 

Citat ovan visar på att det är viktigt för Vasamuseet att skapa långvariga relationer med 

betydande aktörer. På så vis tillgängliggörs även möjligheterna för museet att skapa en 

framgångsrik marknadsföring. Eftersom en service inom turismindustrin inte går att testa 

innan den köps, är det särskilt väsentligt för Vasamuseet att skapa en effektiv marknadsföring. 

Horner och Swarbrooke (1996) menar att personlig försäljning ses som en viktig del av 

marknadsföring inom turismindustrin då service inte kan prövas i förväg. Enligt Armstrong 

och Kotler (2007) är personlig försäljning ett av de mest effektiva medlen som kan användas 

inom marknadsföring. En vital del i denna form av marknadsföring är att det involverar 

personlig interaktion mellan två eller flera personer. Detta kan underlätta för en säljare som 

kan uppfatta olika önskemål och då lättare förändra sitt erbjudande så att det bättre passar 

kunden (Armstrong och Kotler, 2007). Vid en workshop är Anderssons första uppdrag att 

meddela vilka aktörer han vill träffa. Under en workshop hinner han möta cirka femton olika 

aktörer som kan vara betydelsefulla att träffa. Resten av tiden är öppen för Andersson att föra 

samtal med de tyska turoperatörerna (Andersson, 2009-11-10). Andersson (2009-11-10) 

berättar att dessa turoperatörer är viktiga och att han lyssnar extra till deras önskemål och krav 

eftersom det är de som i sin tur säljer Sverige till de tyska turisterna. 

 

Inom turismindustrin är det viktigt med personlig kontakt då det handlar om att övertyga olika 

aktörer att till exempel en attraktion kan erbjuda den bästa upplevelsen och därför välja den 

(Horner och Swarbrooke, 1996). Personlig interaktion medför att Vasamuseet kan skapa 

relationer med olika aktörer som också ger en större tillit och förtroende mellan parterna. 

Detta leder till att museet kan anpassa sina erbjudanden till en speciell aktör och på så sätt 

gynnas båda parter. En aktör som Vasamuseet har ett bra förhållande till kommer sannolikt att 

marknadsföra museet extra till sina kunder som då väljer att besöka det när de befinner sig i 

Sverige. 



11 
 

När själva workshopen är igång har Andersson ett möte på cirka femton minuter med varje 

aktör. Om mötet sker med en ny aktör som han inte tidigare träffat gäller det att berätta 

historien om skeppet och det unika med museet samt vad de har att erbjuda och hur de kan 

samarbeta med varandra (Andersson, 2009-11-10). En fördel med personlig försäljning som 

Horner och Swarbrooke (1996) talar om är att feedback kan ges i den stund som personerna 

träffas. Fill (2006) argumenterar också för att personlig försäljning som involverar säljare och 

köpare kan leda till direkt feedback och respons. Detta är viktigt i Anderssons arbete då han 

kan lära sig vad som borde förbättras och kan göras annorlunda. Om det är en aktör 

Andersson träffat förut och är bekant med handlar det mer om ifall aktören är nöjd med 

samarbetet eller missnöjd med något (Andersson, 2009-11-10).  

 

Det är betydelsefullt för Vasamuseet att skapa och underhålla sina relationer med olika 

aktörer på exempelvis den tyska marknaden. Det är essentiellt då det är angeläget att få 

feedback så att museets erbjudanden kan förbättras. Under mötena med aktörerna menar 

Andersson (2009-11-10) att det är betydelsefullt att ta anteckningar och sedan göra en 

uppföljning när han befinner sig i Sverige igen. Andersson berättar vidare att även om inget 

specifikt överenskommits är det viktigt att tacka för mötet. Armstrong och Kotler (2007) 

skriver att personlig försäljning gör att köparen känner ett större behov av att lyssna och ge 

respons till säljaren. Även om en aktör inte är intresserad av Vasamuseets unicitet och 

erbjudande som Andersson berättar om, har han ändå fått tillfälle att informera om museet och 

aktören har haft tankarna på Vasamuseet under en tid. Andersson (2009-11-10) anser att 

workshops och liknande aktiviteter är tidseffektiva då han inte skulle ha möjlighet att åka runt 

till de olika aktörerna och besöka dem personligen. Andersson menar vidare att resindustrin är 

föränderlig då det finns många företag som verkar inom branschen och flertalet organisationer 

försvinner eller kanske blir uppköpta av andra. Detta leder många gånger till att Andersson 

måste träffa nya människor och på nytt berätta om det unika med Vasamuseet när han är på 

olika workshops och andra events (Andersson, 2009-11-10). 

 

När Vasamuseet marknadsförs ges löften till museets kontakter. Det är dessa löften som är av 

avgörande vikt när de potentiella kunderna väljer att besöka museet eller inte (Andersson, 

2009-11-10). En vital del i att ge löften är att inte skapa för stora förhoppningar som 

Vasamuseet sedan inte kan leva upp till. Om besökarna har för stora förväntningar kommer de 

att bli besvikna om de löften som utlovats inte lever upp till förväntningarna. Det gäller därför 

för Vasamuseet att kommunicera ett budskap som museet sedan kan leva upp till (Andersson, 

2009-11-10). Ford et al (2006) poängterar att det är viktigt för en organisation att ge löften till 

sina kunder men att det samtidigt är fråga om att leva upp till dessa löften. Kunden är inte 

direkt intresserad av själva produkten eller servicen en organisation kan erbjuda utan vad de 

kan göra för dem och på vilket sätt de kan tillfredsställa deras behov (Ford et al, 2009). 

Kunden som besöker Vasamuseet är intresserad av att stilla sina kulturella behov. Dessa 

behov kan museet tillgodose genom att vara unikt och tillhandahålla skeppet Vasa. För att nå 

ut till den potentiella besökaren krävs det för Vasamuseet att förstå hur deras budskap på bästa 

sätt ska kommuniceras till besökaren. 
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3.3 Push och Pull strategi 

När Andersson är ute och marknadsför Vasamuseet i exempelvis Europa, är det hans uppgift 

att förmedla budskapet till exempelvis en turoperatör som i sin tur förmedlar detta till den 

slutliga konsumenten. De största resurserna läggs på personlig försäljning och endast resurser 

i viss omfattning på annonsering och reklam (Andersson, 2009-11-10). Fill (2006) menar att 

det finns två olika strategier för att kommunicera med marknadsföring, dessa benämner 

författaren som push och pull strategier. Push strategin går ut på att en producent marknadsför 

sin produkt eller service till en mellanhand som i sin tur marknadsför produkten till 

slutkonsumenten. Producenten trycker sitt budskap ner genom distributionskanalen. Pull 

strategin fungerar på ett motsatt vis då en producent marknadsför en produkt eller service 

direkt till slutkonsumenten. Denne får i sin tur gå till en mellanhand som sedan går vidare till 

producenten och begär en viss produkt eller service (Fill, 2006). Armstrong och Kotler (2007) 

menar att vid en push strategi används vanligen personlig försäljning för att nå nästa led i 

distributionskanalen som i sin tur når slutkonsumenten. Författarna menar vidare att vid en 

pull strategi används vanligen massreklam som kan underlätta för att på ett effektivt sätt nå ut 

till den slutliga konsumenten. Horner och Swarbrooke (1996) argumenterar på samma sätt 

som Fill (2003) och Armstrong och Kotler (2007) gällande push och pull strategier och menar 

även att en blandning av dessa strategier är vanligt förekommande inom turismindustrin. Det 

gäller för det enskilda företaget att hitta en tillfredställande blandning som leder till att de når 

sin målgrupp (Horner och Swarbrooke, 1996). 

 

När Vasamuseet marknadsförs är det ofta enligt en push strategi eftersom Andersson arbetar 

främst med personlig försäljning. Han marknadsför Vasamuseet till en mellanhand som i sin 

tur säljer museet vidare till sin kund. Vid marknadsföring av museet utomlands används i 

regel inte en pull strategi eftersom de inte har någon massreklam som direkt riktas till den 

slutgiltiga konsumenten. På den svenska marknaden däremot används pull strategin mer i och 

med att reklam riktas direkt till konsumenten som förhoppningsvis blir intresserad och gör ett 

besök på museet. I detta fall finns det inga direkta mellanhänder då konsumenten själv kan gå 

till Vasamuseet och inte behöver gå till en mellanhand för att få mer information och sedan 

göra valet att besöka dem. 

 

3.4 Marknadsföringskanaler 

Vasamuseet marknadsförs i olika broschyrer för att nå ut till den svenska publiken och turister 

som befinner sig i Sverige. Dels i en flyer på 18 olika språk som finns tillgänglig på 

turistbyråer, hotell, campingområden och liknande platser där turister kan söka information 

om exempelvis olika museer. Horner och Swarbrooke (1996) menar att broschyrer är en bra 

form av marknadsföring inom turismindustrin. Detta beror på att broschyrer ofta är 

lättillgängliga och finns där turisterna kan tänkas söka information om olika turistmål (Horner 

och Swarbrooke, 1996). Innan en resa använder troligtvis många turister internet för att finna 

information om olika attraktioner. Detta kan vara svårare när turisterna väl är på plats och 

broschyrer passar därför bra för Vasamuseet att marknadsföra sig i. Andersson (2009-11-10) 

uttrycker att Vasamuseet finns representerat i Sverigehuset; en mötesplats för turister som 

ligger beläget i Kungsträdgården i Stockholm. Det finns även olika slags tidningar som 

turister kan få tag på och en av dessa är What’s on; en gratis tidning som berör olika aktuella 
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händelser i Stockholm och som Vasamuseet ofta medverkar i. Museet syns också i 

museiuppslaget i DN och Svenska Dagbladet (Andersson, 2009-11-10).  

 

För några år sedan profilerade sig Vasamuseet i Stockholms tunnelbana med deras slogan; 

”Från vrak till världsklass” på olika språk (Andersson, 2009-11-10). Armstrong och Kotler 

(2007) beskriver annonsering som all form av icke personell presentation och marknadsföring 

av en idé, vara eller service. Ett av de språk Vasamuseet använde i sin tunnelbanekampanj var 

ryska (Andersson, 2009-11-10). Andersson (2009-11-10) menar att kampanjen inte direkt var 

riktad till ryska turister utan snarare menad att locka till fundering bland stockholmare som 

kanske inte förstod vad Vasa hade med Ryssland att göra. Detta ledde i sin tur till att 

Vasamuseet fanns i deras tankar under en tid (Andersson, 2009-11-10). Nästa gång de ska 

göra något kulturellt blir Vasamuseet förhoppningsvis ett förstahands val eftersom personen i 

fråga då har haft Vasa i tankarna. 

 

Armstrong och Kotler (2007) menar att annonsering kan vara ett essentiellt verktyg inom 

marknadsföring då budskapet ofta når ut till en stor publik och meddelandet kan upprepas vid 

flera tillfällen. Nackdelarna kan å andra sidan vara att det är dyrt att designa och ta fram en 

reklamkampanj samt att det är svårt att se hur effektivt det når ut till målgrupperna då 

organisationen ofta inte får någon feedback (Horner och Swarbrooke, 1996). Vasamuseet 

använder även en del riktad annonsering till barnfamiljer som är en stor målgrupp. Museet 

påträffas i Barn i Stan; en tidning som även finns att tillgå på internet. När Vasamuseet vill nå 

ut till allmänheten med något specifikt budskap får museet ofta kontakta olika media de vill 

synas i. I vissa fall kontaktar även journalister museet som vill göra ett reportage om dem 

(Andersson, 2009-11-10). Villner (2009-11-10) berättar att det är viktigt att vara närvarande 

och synas när Sverige och Stockholm marknadsförs utomlands, så att aktörer får upp ögonen 

för Vasamuseet och kan rekommendera museet till sina kunder.  

 

Andersson (2009-11-10) informerar även om att word of mouth är ett viktigt 

marknadsföringsmedel då rekommendationer från till exempel hotellpersonal bidrar till att 

människor besöker Vasamuseet. Vasamuseet vänder sig till frontpersonal på olika hotell som 

möter turister. När en turist frågar vad det finns för olika besöksmål att besöka i 

Stockholmsregionen är det angeläget för Vasamuseet att bli omnämnt. Det kan därför ses som 

effektivt att vända sig till frontpersonalen då de har en stor inverkan på turistens val. 

Andersson (2009-11-10) menar att det är vanligen förekommande att släkt och vänner som 

besöker en bosatt i Stockholmsregionen gör ett besök på museet. Släktens och vännernas 

besök medför att de talar väl om museet till andra i deras hemregioner och på så sätt sprids 

ryktet om Vasamuseet till övriga delar av landet. Silverman (2001) anser att det bästa sättet att 

sälja en produkt är att få människor att prata om den. Harris (2004) medhåller och beskriver 

att kärnan av word of mouth är att människor delger sina upplevelser av en produkt eller 

service till varandra. Marknadsföring kretsar kring word of mouth och det är viktigt för en 

marknadsförare att få människor att prata om sin produkt med rätt personer och på rätt sätt. 

Idag lever allmänheten i ett informationssamhälle och är dagligen överrumplade med 

information kopplat till olika produkter. Därför är word of mouth en viktig komponent när det 

kommer till människor att spara tid. Det är lättare att låta andra sortera bland information och 
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sedan delge fördelarna de upplevt med produkten (Silverman, 2001). Om en produkt eller 

service inte är tillräckligt unik kommer människor troligtvis inte prata om det på samma sätt 

som om det vore spektakulärt eller uppseendeväckande (Harris, 2004). Därför är det 

essentiellt med en produkt som sticker ut och kan locka till samtal. Vasa är ett unikt objekt 

och gör att människor troligtvis rekommenderar andra i sin omgivning att besöka Vasamuseet 

för att uppleva en unik attraktion. En person som rekommenderar en service eller produkt till 

en vän har ofta ingen anledning att ljuga om produktens fördelar eller nackdelar. Därför litar 

ofta den andra parten som blivit delgiven upplevelserna om en produkt på det som sägs och 

får en positiv syn på produkten (Harris, 2004). Word of mouth är ett bra 

marknadsföringsverktyg för Vasamuseet eftersom att ett besök på museet inte går att pröva i 

förväg och en bra rekommendation då kan leda till övertygelse om att besöka museet. 

 

3.5 Public Relations 

Villner (2009-11-10) berättar att det är viktigt att ha bra relationer med journalister då det 

leder till att de är villiga att skriva om museet, vilket i sin tur ger bra publicitet. Det har skett 

en utveckling av museets pressbearbetning och pressutskick som vid öppningen förekom i 

pappersform. Det gick ut på att ett kopierat pressmeddelande, med till exempel ett foto och en 

bildtext, skickades till olika tidningar och andra organisationer som hade intresse av 

Vasamuseet. Mejl var inte vanligen förekommande utan största delen av kommunikationen 

skedde på detta vis. Det har dock skett en radikal förändring och idag är det lätt att skicka ut 

ett mejl som berör museet till omvärlden (Andersson, 2009-11-10). När en journalist kommer 

på besök till museet idag är det viktigt att ta väl hand om denne eftersom att det som sedan 

skrivs om Vasa är gratis marknadsföring och är värt mer än all annan slags annonsering 

(Villner, 2009-11-10). Horner och Swarbrooke (1996) definierar Public Relations (PR) som 

all form av kommunikation i nyheter eller artiklar om en organisation och dess produkter som 

sänds ut i olika media utan att det kostar organisationen något. När Vasamuseet har haft en 

stor nyhet att komma med har journalister bjudits in till museet. På så vis har organisationen 

genom åren försökt hitta nyheter att gå ut med som har gett stor publicitet (Villner, 2009-11-

10). 

 

Det är essentiellt för en organisation att ha bra relationer med olika journalister och andra 

media så att det som skrivs ger bra publicitet. Det kan även vara bra för en organisation att 

kontinuerligt arbeta fram material som de kan vidarebefordra till olika media och de i sin tur 

kan publicera. Om något negativt inom en organisation skulle inträffa kommer media 

troligtvis även att skriva om det. Det är därför betydelsefullt att ha en god kontakt med media 

så att de kan hjälpa organisationen att på bästa sätt lösa oklarheter som uppkommer (Horner 

och Swarbrooke, 1996). Armstrong och Kotler (2007) menar likaså att det är viktigt att ha en 

god relation med olika media. Det kommer troligtvis leda till att de kommer skriva gott om 

organisationen. Författarna menar vidare att om en konsument läser om ett företag i tidningen 

uppfattas det troligtvis mer pålitligt än en reklamannons. En artikel om en organisation kan nå 

en bredare publik som vanligtvis undviker försäljare och reklamannonser (Armstrong och 

Kotler, 2007). 
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All publicitet Vasamuseet kan få är betydande eftersom det medför att personer som inte tänkt 

på Vasamuseet tidigare blir medvetna om museet och kanske leder till att de gör ett besök. 

Om de inte gör ett besök själva kan de möjligen påverka andra i sin omgivning genom att 

prata om det de läst om Vasamuseet. Både svenska och utländska journalister bjuds in till 

museet när det exempelvis är en stor nyhet som ska presenteras. Utrikesdepartementet har ett 

speciellt pressrum där utländska journalister kan nås och det är så Vasamuseet når ut till dem 

(Villner, 2009-11-10). Villner (2009-11-10) redogör för att det under 1990-talet var svårare 

att nå ut till journalister. Detta berodde på att det under denna tid inte var populärt att skriva 

om museer och kulturverksamhet. Det kom dock att ändras efter öppningen och att museet 

haft öppet under en tid (Villner, 2009-11-10). 

 

 

4. VASAMUSEETS MARKNADER OCH MÅLGRUPPER 

 

4.1 Marknader 

Andersson (2009-11-10) berättar att de största marknaderna för Vasamuseet är Tyskland, 

Ryssland, USA, Spanien, Italien och Frankrike. Finland och Baltikum är marknader som 

också beaktas då regelbunden färjtrafik till Stockholm gör dessa marknader tillgängliga. 

Asien är även en marknad som är på uppgång då deras resevanor har utvecklats med tiden 

(Andersson, 2009-11-10). Villner (2009-11-10) menar att framförallt tyskarna har varit en 

viktig publik redan från öppningen av museet. Kina däremot är en marknad som har växt och 

tillkommit på senare tid (Hedin, 2009). Grip Röst et al (2003) anser att marknader är specifika 

grupper med kunder samt platser där säljare och köpare möts. Det är grundläggande för 

säljaren att lära känna sin marknad och komma underfund med kundernas behov och 

önskemål. Detta för att säljaren ska kunna erbjuda rätt produkt och nå ut med 

marknadsföringen gällande produkten (Grip Röst et al, 2003). 

 

Andersson är en viktig länk för att kunna nå ut till Vasamuseets marknader. Hans arbete med 

att besöka workshops och marknadsföra museet som besöksmål till resebyråer och andra 

aktörer runt om världen är avgörande för att kunna locka besökare från olika marknader. Det 

är väsentligt att han klargör det unika med Vasa och Vasamuseet, men samtidigt anpassar 

marknadsföringen till den specifika marknaden eftersom museet överlag har en bred marknad. 

Horner och Swarbrooke (1996) menar dock att breda marknader kan medföra 

språksvårigheter. Trots att språk som engelska, franska och tyska är omfattande språk och 

talas av många finns det inga garantier på att alla turister behärskar dessa språk. Dessutom 

uppskattar många turister att få ta del av information på sitt modersmål och på så sätt 

reduceras även språkmässiga missförstånd (Horner och Swarbrooke, 1996). Vasamuseet 

arbetar aktivt med att tillgodose de olika besöksmarknadernas behov genom exempelvis 

guidningar, broschyrer, kataloger och nu även mp3-guidningar på en mängd olika språk. Där 

bland svenska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, japanska, kinesiska och polska 

(Eriksson, 2009-11-09). Villner (2009-11-10) talar om att Vasamuseets information på 

utländska språk innebär en tillgänglighet och tillfredställelse för museets utländska marknader 

(Villner, 2009-11-10). Guidningarna finns även tillgängliga på tretton olika språk och varje 

guide talar upp till fem språk flytande (Eriksson, 2009-11-09). 
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Enligt Grip Röst et al (2003) är en guide en informatör som kan jämföras med en vägvisare 

som har till uppgift att förmedla kunskap inom ett specifikt område. Guider inom 

museivärlden kallas även återgivare då de besitter kunskap om speciella sevärdheter (Grip 

Röst et al, 2003). Eriksson (2009-11-09) berättar att Vasamuseets guider blir väl utbildade för 

att kunna återge historien om Vasa och den dåtida tidsepoken. De måste även i viss 

omfattning vara kunniga inom konsthistoria för att kunna berätta om skulpturerna som pryder 

Vasa. Övriga grundkriterier är att guiderna är glada och positiva samt att de tycker om att ge 

service till besökarna (Eriksson, 2009-11-09). Alvesson (1994) beskriver att det som främst 

skildrar ett serviceföretag är fokus på professionell personal med specifik kompetens: 

 

”Den specifika kompetensen hos ett professionellt serviceföretag är de färdigheter som 

personalen besitter, och om dessa människor lika gärna kan hittas på annat håll och inte har 

någon anknytning till ett särskilt företag, så minskar dess konkurrensposition. Det är därför 

som så många välskötta professionella serviceföretag lägger fokus på rekrytering, urval och 

byggande av kulturer som är tillräckligt starka för att behålla de skickliga anställda som 

ligger till grund för deras framgång”.  

            (Alvesson, 1994:28) 

 

Vasamuseet har specialutbildade guider och annan personal som är särskilt kunniga om Vasa 

och hennes historia. Alvessons beskrivning om att god rekrytering är grunden till ett 

framgångsrikt serviceföretag överensstämmer med Vasamuseet och deras personal. De 

anställda har specialkompetens och utan dem kan historien om Vasa inte förmedlas till 

besökarna. Att skola personalen i att vara serviceinriktade och ge ett trevligt bemötande 

möjliggör för att besökarna ska få ett positivt intryck av museet. Besökarnas upplevelse är 

beroende av guidernas kompetens och förmåga att förmedla den kunskap de besitter. 

 

4.2 Målgrupper 

Vasamuseets största målgrupp är utländska turister som omfattar cirka nittion procent av det 

totala besöksantalet (Eriksson, 2009-11-09). Museet marknadsför sig inte direkt till de 

utländska turisterna, utan når ut till dem genom att marknadsföra sig till resebyråer och andra 

aktörer inom turismindustrin runt om i världen. Dessa resebyråer och aktörer når i sin tur ut 

till den slutliga kunden genom att erbjuda ett besök på Vasamuseet som en del i olika 

paketresor och andra arrangemang. Armstrong och Kotler (2007) beskriver en målgrupp som 

ett urval från ett eller flera segment från en marknad. Segmenten kan vara geografiska, 

demografiska, psykografiska eller beteendemässiga. Från ett eller flera av dessa segment väljs 

sedan en grupp ut som delar gemensamma behov eller egenskaper som säljaren slutligen 

väljer att tillfredställa (Armstrong och Kotler, 2007). Eftersom Vasamuseets främsta 

målgrupp inkluderar besökare från många delar av världen och är kopplat till lokalisering 

visar Armstrongs och Kotlers definition av målgrupper på att Vasamuseet främst väljer sina 

målgrupper geografiskt. 

 

Helmerson (2009-11-09) tydliggör att den ökade internationella kryssningstrafiken till 

Stockholm har lett till att fler besökare från hela världen färdas till Stockholm, om så bara för 
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en dag. Uppskattningsvis har trehundra fartyg hittills lagt till i Stockholm under 2009 och fört 

med sig omkring fyrahundratusen besökare som ofta ska hinna med att upptäcka så mycket 

som möjligt av Stockholm under en dag (Helmerson, 2009-11-09). Den rådande ekonomiska 

krisen har inte drabbat kryssningstrafiken till Stockholm. Det går snarare att urskilja en ökad 

trend av anländande kryssningsbåtar (www.mynewsdesk.com). Likaså Stockholm Visitors 

Board, som arbetar med att marknadsföra Stockholm som besöksmål, menar att 

kryssningssäsongen till och med september 2009 framhåller en uppgång. Ett rekord på mer än 

fyrahundratusen kryssningspassagerare till Stockholm har konstaterats och visar vilken 

attraktionskraft Stockholm har som resmål (http://insyn.stockholm.se). Helmerson (2009-11-

09) fortsätter berätta att mer än hälften av dessa turister vanligtvis gör ett besök på 

Vasamuseet. Detta tyder på att Vasamuseets största målgrupp till viss del är beteendemässig 

och interpreterar på ett visst resemönster och på vilket sätt målgruppen väljer att resa. 

Eriksson (2009-11-09) antyder likväl att många av Vasamuseets besökare är engångsbesökare 

och att detta är kopplat till den stora utländska tillströmningen av turister i Sverige och 

Stockholm under korta perioder. Turister som anländer till Stockholm med kryssningsfartyg 

har ofta bokat biljetter innan resan till ett antal sevärdheter de vill besöka. Vasamuseet är ett 

populärt alternativ och marknadsföringen av museet till resebyråer och andra aktörer runt om i 

världen är viktig för att turisterna ska bli medvetna om Vasamuseet (Eriksson, 2009-11-09). 

Eriksson (2009-11-09) förklarar vidare att preliminärbokningar på 2010 års anlöp redan 

strömmar in till museet. Detta tyder på ett intresse från utländska turister som visar att 

Anderssons arbete med att marknadsföra Vasamuseet har varit framgångsrikt. Det visar även 

att mellanhänderna har fört vidare budskapet om museet och nått ut till den slutliga kunden. 

 

Ytterligare en av Vasamuseets målgrupper är personer boende i Stockholmsregionen. De 

utgör endast åtta procent av det totala besöksantalet. Närpubliken är viktig i den aspekten att 

de gärna tar med familj och vänner till museet som är på besök i Stockholm (Helmerson, 

2009-11-09). Helmerson (2009-11-09) är övertygad om att anledningen till varför 

Stockholmspubliken är förhållandevis liten är för att de är medvetna om att museet är 

permanent och inte känner press över att besöka museet eftersom det är lättillgängligt. 

Dessutom drar många andra Stockholmsmuseer stockholmare tack vare skiftande och 

spektakulära utställningar. Vasamuseet har inte möjlighet att kontinuerligt erbjuda nya 

utställningar då det inte finns tillräckligt med lokaler och utrymme i dagsläget. Museet arbetar 

emellertid med en utbyggnad som planeras stå färdig 2013. Den nya utbyggnaden ska kunna 

erbjuda tillfälliga utställningar och förhoppningsvis locka fler stockholmare (Helmerson, 

2009-11-09). 

 

En annan viktig målgrupp för Vasamuseet är skolbarn i olika åldrar. Museet har en 

undervisningsavdelning och det ingår som en del i skolundervisningen i Stockholmsregionen 

att besöka Vasamuseet i framförallt femte klass. Klassen vistas med en museilärare under ett 

besök och skolans verksamhet integreras med museets anpassade aktiviteter för skolbarn 

(Eriksson, 2009-11-09). Alvesson (1994) antyder att kunskap ger ett högre värde än 

information. Kunskap är ett verktyg för att förena människor så att de kan tänka och skapa 

dialog tillsammans på ett akademiskt sätt. Genom att arbeta tillsammans skapas en 

betydelseutveckling som är viktig vid lärande (Alvesson, 1994). Ytterligare en målgrupp som 
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tillhör skolkategorin är de ungdomar från hela Sverige som åker till Stockholm på klassresor. 

Denna grupp är emellertid inte beroende av ett lika stort pedagogiskt värde eftersom deras 

syfte med besöket är mer relaterat till rekreation (Helmerson, 2009-11-09). 

 

De cirka trehundra auktoriserade Stockholmsguiderna är en annan betydelsefull målgrupp. 

Deras yrke innebär att visa Stockholm för turister genom guidningar på olika språk. De 

arbetar ofta för reseföretag som gör gruppresor och även individuella resor. Vasamuseet 

bjuder in de auktoriserade guiderna till julgransplundring i januari varje år där en fördjupad 

föreläsning med någon av Vasamuseets experter som föreläsare står på schemat. Guiderna 

förses då med relevant information inför kommande säsong (Andersson, 2009-11-10). Denna 

utbildningsdag är viktig då de auktoriserade guiderna kommer i kontakt med turisterna innan 

besöket på Vasamuseet och därmed måste kunna förse dem med relevant information om 

museet. 

 

 

5. VASAMUSEETS UNICITET 

 

5.1 Unicitet 

Eriksson (2009-11-09) menar att skeppet Vasa är ett unikt objekt i sitt slag. Villner (2009-11-

10) anser också att Vasamuseet är en unik attraktion eftersom det inte finns något annat skepp 

från 1600-talet som har bevarats så väl och är i samma intakta skick som Vasa. Utöver Vasas 

skick finns andra faktorer som bidrar till att skeppet är så fascinerande och unikt. Däribland 

det faktum att hon sjönk under sin jungfrufärd och låg orörd på havets botten i närmare 300 år 

innan hon bärgades (Villner, 2009-11-10). Uggla (2006) poängterar att en framgångsrik 

attraktion måste kunna ge god service. Samtidigt måste attraktionen kunna erbjuda något 

unikt som tar sig in i kundernas medvetande och framstår som ett intressant och relevant 

alternativ (Uggla, 2006). Vasamuseet når upp till detta då de kombinerar dessa aspekter på ett 

tillfredställande sätt för besökarna. De är serviceinriktade i den meningen att de erbjuder 

information på många språk i form av broschyrer, guidningar och utställningar. Museet är 

även mån om att ha välutbildad personal som är kunniga om Vasa och har känsla för service. 

Vasamuseet innehar även Vasa som är ett unik och attraktivt objekt och utgör grunden för 

museet som helhet. 

 

Helmerson (2009-11-09) menar att Vasa är jämförbart med en tidsmaskin där det finns en 

magi förknippad med skeppet som överträffar det mesta. När besökarna träder in på 

Vasamuseet är det första de ser det mäktiga skeppet och det kan vara överväldigande att ta in 

det faktumet att hon är ett verkligt skepp (Helmerson, 2009-11-09). Eriksson (2009-11-09) 

anser att en faktor till varför Vasamuseet är så unikt är att besökarna får komma nära inpå 

skeppet och har möjlighet till fotografering på nära håll. Villner (2009-11-10) menar att 

Vasamuseet erbjuder ett stort antal olika fragment som kan attrahera besökarna. Bland annat 

de många skulpturer som pryder skeppet och möjligheten att lära sig om hur fartyget byggdes 

samt hur livet var ombord på Vasa och i 1600-talets Sverige (Villner, 2009-11-10). Andersson 

(2009-11-10) anser att Vasa är unikt arkeologiskt, tekniskt och bevarandemässigt samt 

exponeras på ett enastående sätt. Hur berättelsen om Vasa förmedlas är unikt och museet 
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satsar mycket på berättartekniken genom att tillfredsställa både vuxna och barn med god 

information som inte är för svårförståelig och tilltalar en bred publik (Andersson, 2009-11-

10). Andersson tydliggör vidare att själva historien om Vasa; skeppet som sjunker på sin 

första resa, ligger begravd under ytan i närmare trehundra år och alla människoöden ombord 

på skeppet, har en förmåga att fånga besökarnas intresse och starta en fantasi hos dem i både 

hjärta och hjärna. Detta går att likna med Armstrong och Kotlers (2007) definition av 

begreppet positionering: 

 

”Arranging for a product to occupy a clear, distinctive, and desirable place relative to 

competing products in the minds of target consumers”. 

           (Armstrong och Kotler, 2007:81)  

 

Armstrong och Kotlers beskrivning av positionering styrker Andersson tydliggörande om det 

vitala med att fånga besökarnas intresse. Skeppets fallenhet att skapa intresse hos besökarna 

gör museet unikt och ojämförbart med andra museer och besöksattraktioner. Konstmuseer 

överlag kan ha svårt att positionera sig då det finns många liknande museer som erbjuder 

jämförbara utställningar i form av exempelvis tavlor. Trots att de inte erbjuder identiska 

utställningar kan det vara svårare för besökare att uppfatta tydliga skillnader som skapar ett 

unikt intresse. Vasamuseets har inte samma problem med att positionera sig för att sticka ut 

mot konkurrenter då museet är tämligen unikt. Å andra sidan är det svårare för Vasamuseet att 

förnya och skapa varierande utställningar för att locka besökare eftersom Vasa som skepp inte 

är utbytbart. Helmerson (2009-11-09) poängterar det återkommande bekymret med att erbjuda 

nyheter i form av nya utställningar. Efter den stora nyheten när skeppets master kom upp i 

mitten på 1990-talet har det funnits svårigheter att hitta nya utställningar varje år. Många av 

Vasamuseets utställningar har funnits sedan öppningen av museet 1990 och filmen om Vasa 

som visas flera gånger dagligen har varit med sedan mitten av 1990-talet (Helmerson, 2009-

11-09). Hedin (2009) poängterar att anledningen till att det öppnades nya utställningar 

kontinuerligt under de första tolv åren, men att det sedan har blivit färre utställningar, har att 

göra med att museet kom att ingå i myndigheten Statens Maritima Museer på ett mer 

integrerat sätt. Vasamuseets intäkter är viktiga även för Sjöhistoriska Museet och 

Marinmuseum som också ingår i myndigheten (Hedin, 2009). 

 

Horner och Swarbrooke (1996) understryker att produkter förr eller senare kommer till en 

tillbakagång när efterfrågan från kunder minskar eller konkurrerande produkter tar över på 

marknaden. Vid denna fas är det nödvändigt för organisationen bakom produkten att byta ut 

den mot en ny eller stärka den redan befintliga produkten (Horner och Swarbrooke, 1996). I 

Vasamuseets fall är Vasa deras unika produkt och grunden för hela museiverksamheten. Det 

är orimligt att byta ut skeppet mot något nytt attraktionsobjekt eftersom att det är museets 

bärande sevärdhet. Därför är det istället viktigt att Vasamuseet är angelägna om att förnya och 

utveckla andra aktiviteter som är kopplat till Vasa. Både Eriksson (2009-11-09) och 

Helmerson (2009-11-09) bekräftar att museet arbetar med att erbjuda aktiviteter förenat med 

Vasa och det tidiga 1600-talet eftersom att Vasa är en utställning i sig men inte går att 

modifiera eller förnya. Svårigheten för museet ligger inte i att vara unikt nog utan att 

kontinuerligt kunna komma med nyheter som kan locka besökare. Därmed är det vitalt att 
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marknadsföringen av museet till resebyråer och andra aktörer inom turismindustrin runt om i 

världen istället fokuserar på Vasas unicitet och Vasamuseets starka positionering. 

 

5.2 Verksamhet och aktiviteter 

Eriksson (2009-11-09) berättar att Vasamuseet erbjuder fjorton basutställningar. Däribland 

Livet Ombord som skildrar hur skeppet Vasa såg ut inuti och hur det var att leva ombord, 

Skepp I Strid som bland annat återger sjöslag som Sverige deltagit i och Sverige 1628 som 

visar hur det var att leva i Sverige under 1600-talet. En utställning som tillkommit på senare 

tid är Makten & Härligheten som delger upptäckten om hur skeppet var utsmyckat. 

Utställningen består av en miniatyrmodell av Vasa och dess skulpturer som prydde skeppet i 

deras ursprungliga färger (Eriksson, 2009-11-09). Urry (2006) tydliggör det problematiska 

med objekt som är kopplat till arv och historia då det kräver en egen visualisering från 

besökaren. Besökaren måste föreställa sig hur livet skulle ha sett ut kring ett objekt och skapa 

en egen bild av historien (Urry, 2006). Eriksson (2009-11-09) anser att det är viktigt att barn 

redan i en tidig ålder får en uppfattning om vad museer innebär utifrån sin egen nivå. Museet 

försöker därför att anpassa aktiviteterna för differentierade åldrar och berätta historien om 

skeppet på barnens nivåer genom olika barnaktiviteter (Eriksson, 2009-11-09). Vasamuseet 

ger människor möjlighet att skapa och visualisera sin egen bild av Vasa och livet omkring 

henne. Människor är olika individer som framkallar sina egna visualiseringar av berättelsen 

om Vasa och därför är det viktigt att anpassa verksamheten därefter. 

 

Villner (2009-11-10) berättar att Vasamuseet sedan 1991 har en vänförening; Vasamuseets 

vänner, som blivit ett populärt aktivitetscentrum med omkring tusen medlemmar. Föreningen 

erbjuder medlemmarna att bland annat segla med briggen Tre Kronor af Stockholm och att 

delta vid utflykter såsom statsvandringar i Gamla Stan. På skeppet Vasa har ett välbevarat 

brädspel återfunnits och Vasamuseet har därför ett speciellt sällskap som kallar sig för 

Brädspelsvännerna. Sällskapet spelar under vår och höst brädspel varje onsdag och svenskt 

SM i brädspel utspelas varje december på museet (www.vasamuseet.se). Vänföreningen har 

även ett pris; Vasamuseets vänners pris, ett pris på trettiofemtusen kronor som delas ut varje 

år till en yngre forskare som har tillfört ny kunskap om det tidiga 1600-talet. Det är en 

återkommande nyhet som rapporteras ut på Vasamuseets hemsida varje år (Villner, 2009-11-

10). 

 

Vänföreningen är en viktig del i att ständigt locka människor till museet genom nyheter av 

olika aktiviteter. Föreningen möjliggör för människor med liknande intresse att samlas och 

utbyta kunskap och delge olika visualiseringar om Vasa. Vasamuseet erbjuder sedan 

öppningen av museet även banketter för större sällskap. Efterfrågan på banketter varierar med 

konjunkturerna men ligger runt cirka åttio stycken årligen. Museet har valt att nischa 

banketterna i form av exklusiva event som stora tillställningar i samband med kongresser. 

Sjuhundra människor kan äta middag samtidigt och ettusenfemhundra personer kan ta en 

drink vid skeppet (Helmerson, 2009-11-09). Helmerson (2009-11-09) menar att atmosfären 

med skeppet i centrum är oslagbar och att det inte är många attraktioner som kan erbjuda en 

liknande miljö. Den publik museet når med aktiviteter som detta är dock relativt liten till den 

totala besökssiffran, men är ändå viktiga eftersom att Vasamuseet är ett svenskt museum och 
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ingår i den svenska kulturpolitiken (Helmerson, 2009-11-09). Banketterna är likt 

vänföreningen ett sätt att skapa uppmärksamhet och erbjuda aktiviteter utöver utställningarna 

på museet. Dessa aktiviteter hjälper museet med att komma med nyheter och möjliggör för att 

skapa ett intresse hos allmänheten. Banketter och vänföreningen kan även vara bra aspekter 

att marknadsföra för att nå ut till en publik som kan finna detta intressant. 

 

5.3 Autokommunikation 

Många av utställningarna som idag visas på Vasamuseet har stått sedan museet öppnade och 

museets vision är att i framtiden kunna erbjuda flera temporära utställningar. Förnyelse är 

viktigt för att kunna berätta om Vasa och ett Sverige 1628 på ett annorlunda och modernare 

sätt (Eriksson, 2009-11-09). En ny utställning kommer att öppnas 2011 då det är femtio år 

sedan Vasa bärjades. Utbyggnaden av museet är förhoppningsvis färdig 2013 och kommer 

möjliggöra för tillfälliga utställningar och därmed ge goda utsikter att kunna locka fler 

stockholmare (Helmerson, 2009-11-09). En väsentlig aspekt enligt Eriksson (2009-11-09) är 

begreppet värdskap som är angeläget för Vasamuseet och i framtiden avgörande för att 

besökarna ska känna sig välkomna och betydelsefulla. Gunnarsson och Blohm (2006) pratar 

om att det yttre värdskapet gentemot kunderna är en spegelbild av det inre värdskapet. 

Värdskap handlar om att förverkliga en affärsidé och att strukturera organisationen så att alla 

anställda förstår verksamhetens mål samt erbjuds ansvar att kunna möjliggöra dessa mål 

(Gunnarsson och Blohm, 2006). Schultz et al (2002) kallar denna inre avspegling för 

autokommunikation och menar att den inre kommunikationen inom en verksamhet är minst 

lika viktig som kommunikationen med omvärlden. Organisationer vill bli respekterade såväl 

av omvärlden som av den egna arbetsstyrkan och befinner sig därför i ett identitetsspel. 

Företag känner starkt behov av att bli påminda om deras egna symboler, värderingar och 

slagord för att föra organisationen samman. Organisationen som ses som sändaren blir därmed 

mottagaren och denna autokommunikation blir viktig för att påminna personalen, speciellt i 

serviceföretag med front-linepersonal, om löftena de gett till organisationen och likväl dess 

kunder (Schultz et al (2002). 

 

Schultz et al (2002) påpekar emellertid att anställda har olika bakgrund och preferensramar 

och att det därför är väsentligt att de anställda förstår företagets egen historia, men samtidigt 

skapar sina egna tolkningar av historien för att kunna förmedla den och bli ambassadörer för 

företaget. De anställda är röster utåt för företaget och genom direkt kontakt involverade med 

omvärlden. På grund av en flexibel och ständigt föränderlig värld måste företaget också vara 

involverat i hur de anställda tolkar storyn så att organisationens identitet förmedlas på det sätt 

som företaget önskar (Schultz et al, 2002). Vasamuseets autokommunikation är viktig inte 

minst gällande front-linepersonalen som arbetar på museet ut mot besökaren, men även för 

Andersson som arbetar med att sälja Vasamuseet som besöksmål till resebyråer och andra 

aktörer. Han arbetar i första hand med att marknadsföra och sälja Vasamuseet som 

turistattraktion och det är väsentligt att han kan förmedla museets historia på sitt eget vis men 

samtidigt överensstämmande med museets identitet. Även Rowden (2000) talar om att en 

organisations identitet inte enbart är det företaget kommunicerar utåt mot kunden utan även 

speglar det verksamheten representerar och står för. De anställda måste ständigt vara 

medvetna och sträva efter att uppnå samma mål för att sedan kunna kommunicera det utåt till 
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omvärlden. För att kunna möjliggöra detta måste företaget inneha en identitet som särskiljer 

det från andra organisationer och framförallt attraherar kunderna (Rowden, 2000). Schultz et 

al (2002) poängterar att det är viktigt för ett företag att det som kommuniceras alltid är i linje 

med företagets identitet samt att fokus är på att identiteten skapar uppmärksamhet och 

intresse. Om detta uppnås formar verksamheten en unicitet och ges en själ (Schultz et al, 

2002). Om nya medarbetare tillkommer till Vasamuseet är det viktigt för museet att klargöra 

organisationens budskap som ska förmedlas till besökarna så att de anställda är i samspel med 

varandra och medvetna om museets identitet. 

 

Helmerson (2009-11-09) talar om att de flesta av Vasamuseets besökare i nuläget är och även 

i framtiden kommer vara förstagångsbesökare. Därför måste museet i grunden alltid berätta 

samma berättelse men på olika sätt genom att hitta nya vinklar och ny teknik. Det finns en idé 

om att beskriva vad som hände på andra platser runt om i världen under Vasas tid på 1600-

talet så att de internationella besökarna kan koppla Vasa till deras hemländer (Helmerson, 

2009-11-09). Då besökarnas hemregioner blir uppmärksammade och de kan koppla 

information från hemländerna till Vasa, kan ett större intresse för Vasamuseet uppstå. Det 

finns även planer på att utveckla Vasamuseets hemsida och skapa ett forum där besökare som 

besökt museet kan tycka till och delge sina tankar till andra som är intresserade av Vasa 

(Andersson, 2009-11-10). Andersson (2009-11-10) och Helmerson (2009-11-09) betonar båda 

det vitala med att satsa på marknadsföring till Stockholmspubliken och närpubliken under 

framförallt lågsäsongerna. Detta genom att öppna fler tillfälliga utställningar och utveckla 

programverksamheter som riktar sig till barn och besökare över femtiofem år (Andersson, 

2009-11-10). Museet har även planer på att bygga en ny butik, större entréer, en ny 

utställningsyta och fler publika utrymmen. Att även bygga fler toaletter, bättre garderober och 

utrymme för dem som arbetar i kassan är betydande för framtiden (Eriksson, 2009-11-09). 

Andersson (2009-11-10) menar att utveckling och förnyelse kommer höja kvaliteten på hela 

besöket, vilket i sin tur ger nöjda besökare. 

 

Villner (2009-11-10) betonar begreppet tillgänglighet och dess betydelse för Vasamuseet och 

menar att bra öppettider, filmer och guidningar på många språk och att museet kan ta emot 

många besökare är viktigt för framtiden. Museet kan ta emot ettusenfemhundra besökare åt 

gången och därför är bättre entrémöjligheter och fler utgångar avgörande. Det är vitalt att 

fortsätta marknadsföra Vasamuseet utomlands och även arbeta med att få flera tillfälliga 

utställningar så att museet har möjlighet att bli ett regelbundet besöksmål för svenskar 

(Villner, 2009-11-10). Vasamuseets strävan efter att ständigt utvecklas och vara ett attraktivt 

besöksmål är en betydande del i hur museets identitet framställs för allmänheten. Hur väl 

toaletterna är skötta till nivån på guidernas beläsenhet, är avgörande för hur besökaren 

upplever besöket som helhet. Skeppet Vasa som museets främsta och mest unika fragmentet, 

är det som särskiljer Vasamuseet från andra museer och visar på en unik identitet värd att 

betona i marknadsföringen Andersson använder för att lansera Vasamuseet utomlands. 

 

5.4 Forskning 

Vasamuseet satsar aktivt på forskning och har god kontakt med olika universitet (Villner, 

2009-11-10). Enligt Villner (2009-11-10) blir museet på så sätt viktigt för svenskarna och 
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Sveriges utveckling. Palmqvist och Bohman (2003) poängterar att de forskningsmöjligheter 

som finns i Sverige många gånger är outnyttjade och att om de kan användas på rätt sätt kan 

det främja Sveriges museer och forskarvärld. Lyckas samarbetet finns det även goda 

förutsättningar för bättre och intressantare museer (Palmqvist och Bohman, 2003). Alvesson 

(1994) betonar likväl att verksamheter som har god kontakt med universiteten har ljusa 

förutsättningar att bli framgångsrika eftersom universitetens forskning kan vara viktiga 

hjälpmedel vid utveckling. Helmerson (2009-11-09) anser att ett av de viktigaste projekten för 

framtiden är att bemästra de stora bevarandeproblemen av Vasa. Det största hotet är att 

skeppet inte ska gå att bevara på grund av bristande teknik med att kunna konservera 

skeppsskrovet. Det är trots allt avgörande för framtiden att Vasa finns kvar och kan vara en 

del i marknadsföringen av museet (Helmerson, 2009-11-09). Palmqvist och Bohman (2003) 

talar på samma sätt om det viktiga i att bevara det som varit ett kulturarv men som också ska 

utgöra framtidens kulturarv. Forskningen är ett avgörande inslag när det gäller detta då 

museerna skänker mening till samtiden (Palmqvist och Bohman, 2003).  

 

Helmerson (2009-11-09) menar att Vasamuseet ofta beskrivs som en kunskapsinstitution och 

att det inte enbart handlar om att förmedla kunskap utan om att få fram kunskap. Ett museum 

möter sina besökare inte bara genom utställningar och programverksamhet utan också i själva 

kunskapsbygget (Helmerson, 2009-11-09). Museer är institutioner som aktivt ska intressera 

och engagera människor och ge kunskap genom att människors egna tankar och värderingar är 

värda att bli utforskade och bevarade (Palmqvist och Bohman, 2003). Gunnarsson och Blohm 

(2006) anser att det inte går att bedriva en verksamhet som inte tar begreppet värdskap på 

allvar och ser till hela människan. Eriksson (2009-11-09) poängterar att möjligheten att vara 

delaktig är ett sätt att entusiasmera och nå ut till besökaren. Idag har besökarna möjlighet att 

delta vid ett par utställningar eller aktiviteter men långt ifrån alla. Ett framtida mål är att utöka 

besökarnas möjlighet att delta (Eriksson, 2009-11-09). Ett bra komplement till de befintliga 

utställningarna är utställningar med interaktion där besökarna har möjlighet att delta aktivt 

och inta kunskap på sin egen inlärningsnivå. Människor tar till sig kunskap på olika sätt och 

därmed är aktiviteter där besökarna får vara delaktiga viktiga för framtida kunskap. 

 

 

6. VASAMUSEETS MAKRO- OCH MIKROMILJÖ 

 

6.1 Makro- och mikromiljö 

Andersson (2009-11-10) berättar om en konkurrens globalt sett som handlar om terrorism, 

världsekonomi och olika pandemier såsom svininfluensan och SARS. Alla dessa faktorer 

påverkar det globala resandet som kan medföra att resenärerna stannar hemma istället för att 

åka till exempelvis Sverige och där göra ett besök på Vasamuseet. En annan faktor som kan 

vara avgörande när det kommer till att besöka olika museer är vädret (Andersson, 2009-11-

19). Andersson (2009-11-10) menar att den svenska publiken minskar när det är fint väder då 

det finns andra aktiviteter som lockar och konkurrerar ut Vasamuseet. På 1990-talet var det 

inte många turister från Ryssland eller Baltikum som reste utanför sina länders gränser. Under 

denna tid var även Kina ett stängt land, vilket innebar att kineser inte reste till Europa. Detta 

har förändrats och idag är dessa länder stora marknader och marknadsföringen av Vasamuseet 
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riktas till dem. En faktor som har påverkat reseindustrin positivt är lågprisflyget som har gjort 

att turister kan flyga för en billig peng. Onlineresebyråer och onlinebokningar har även 

underlättat för turisterna att boka resor. Händelserna som skedde i New York elfte september 

2001 är en tragedi som påverkade den globala resenäringen. Detta drabbade även Vasamuseet 

som tappade besökare i och med att många turister inte vågade resa kring denna tid. En annan 

omständighet som påverkat Vasamuseet och resenäringen är Irakkriget som också gjort att 

människor har blivit mer försiktiga i sitt resande. Den rådande finanskrisen har också påverkat 

besökssiffrorna till viss del, men det har inte blivit riktigt som förväntat då många aktörer har 

försökt att pressa priserna. Vasamuseet har även märkt att fler svenskar har semestrat i 

Sverige och många turister från till exempel USA har ändå god ekonomi och blir inte lika 

påverkade av en finanskris (Andersson, 2009-11-10). 

 

Enligt Armstrong och Kotler (2007) är alla företag verksamma inom en makromiljö där olika 

krafter kan skapa möjligheter eller hot. Författarna åsyftar vidare på sex olika krafter som kan 

påverka ett företag; demografiska, ekonomiska, naturliga, teknologiska, politiska och 

kulturella krafter (Armstrong och Kotler, 2007). Horner och Swarbrooke (1996) beskriver 

även makromiljön som en miljö som påverkar företag på olika sätt. Författarna anser 

ytterligare att utvecklingen av olika transportmedel har påverkat turismindustrin. Helmerson 

(2009-11-09) menar att publiksiffrorna ständigt ökar och att verksamheten märker av att det 

blivit lättare att förflytta sig runt om i världen. Utvecklingen av snabbare och större flygplan 

har påverkat resandet betydligt då det är lättare för turister att ta sig till olika destinationer. 

Det har dessutom lett till att destinationer som ligger längre bort har blivit mer lättillgängliga 

även för kortare weekendsresor (Horner och Swarbrooke, 1996). Verbeek och Mommaas 

(2008) håller med om att flygteknologin har utvecklats och medfört att flygplan inte drar lika 

mycket bränsle. Detta har fört med sig att fler lågprisbolag har etablerats på marknaden samt 

att de kan hålla priserna nere. Det i sin tur har lett till att efterfrågan har ökat markant 

(Verbeek och Mommaas, 2008). Horner och Swarbrooke (1996) anser att det inte bara är 

flyteknologin som har utvecklats utan även tåg- och färjeteknologin. Att olika transportmedel 

har utvecklats är positivt för Vasamuseet eftersom det har blivit lättare för turister att ta sig till 

Stockholm. Andersson (2009-11-10) menar att det är lätt att ta sig till Stockholm samt att 

turisterna får bra valuta för pengarna när de besöker Stockholm. Att det kommer fler turister 

gynnar hela regionen och det är därför extra viktigt att Vasamuseet når ut med sin 

marknadsföring till sina olika marknader och målgrupper. Det kan även vara angeläget att 

lägga ytterligare resurser till att informera frontpersonal på olika hotell om nyheter och det 

unika med Vasamuseet.  

 

Andersson (2009-11-10) menar att det är vitalt att inte bara se till makromiljön utan att även 

ta hänsyn till exempelvis konkurrenter, kunder och mellanhänder. Mellanhänderna är extra 

viktiga att skapa bra relationer med eftersom de i sin tur säljer Vasamuseet vidare till den 

slutgiltiga konsumenten. Andersson menar även att i och med att Vasamuseet är en del av 

Statens Maritima Museer finns det vissa restriktioner som kan påverka verksamheten 

(Andersson, 2009-11-10). Enligt Armstrong och Kotler (2007) finns det sex olika faktorer 

som påverkar ett företags mikromiljö; staten, konkurrenter, kunder, mellanhänder, grossister 

samt företaget. Alla dessa faktorer påverkar marknadsföringen av ett företag på olika sätt 
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(Armstrong och Kotler, 2007). Staten kan upprätta bestämmelser som gör att ett företag inte 

kan gå tillväga på samma sätt som innan. Det gäller för ett företag att skapa ett större värde 

för sina kunder än konkurrenterna, vilket medför att kunderna väljer ett specifikt företag. Det 

är även viktigt för en organisation att ha en bra relation med de mellanhänder och grossister 

som de samarbetar med. Det är dem som hjälper företaget att nå ut till den slutliga 

konsumenten (Armstrong och Kotler, 2007). Det är angeläget för Vasamuseet att tillfredställa 

sina intressenter så att intressenterna får ut något av museet likväl som museet får ut något av 

dem. Intressenterna är avgörande för Vasamuseets existens och därför är det vitalt att ha goda 

relationer som ständigt måste underhållas. 

 

6.2 Nätverk 

Vasamuseet är en del av ett stort nätverk som består av exempelvis destinationer, hotell, 

turoperatörer och andra besöksmål. Andersson (2009-11-10) berättar att det har tagit ett antal 

år för Vasamuseet att bli en del av ett stort nätverk samt att det är en ständigt pågående 

process. Han poängterar vidare att en viktig del i att kunna utvidga nätverket är personliga 

möten. Detta medför att de olika aktörerna kan utbyta idéer men även att nya kontakter knyts 

(Andersson, 2009-11-10). För Vasamuseet, som kan ses som en relativt liten attraktion för 

exempelvis den amerikanska marknaden, är det betydelsefullt att vara en del av ett stort 

nätverk. En följd av att vara med i ett nätverk kan till exempel vara att Vasamuseet blir 

inbjudna till olika workshops som de kanske inte hade blivit om de inte varit en del av 

nätverket. Ford et al (2006) beskriver ett nätverk som en speciellt organiserad struktur som 

relaterar företag till varandra i en sammansättning som baseras på deras relationer med 

varandra. Varje företag i ett nätverk har en unik position i relation till andra företag i nätverket 

(Ford et al, 2006). 

 

Barney (2004) argumenterar för att ett nätverk består av tre komponenter; noder, broar och 

flöden. Noderna kan ses som exempelvis olika företag som finns inom ett nätverk. Dessa 

noder sammankopplas genom broar och det är flöden som passerar noderna med hjälp av 

broarna (Barney, 2004). Inom Vasamuseets nätverk kan noderna ses som de olika 

samarbetspartners de har. Flödena som passerar noderna är olika slags information som 

sammanlänkar företagen. Att vara en del av ett nätverk är viktigt för Vasamuseet då de utan 

nätverket troligtvis hade varit svårare att marknadsföra museet eftersom det inte är en stor 

attraktion. Barney (2004) fortsätter att argumentera för att relationer inom ett nätverk är en 

verksamhets primära tillgång. Utan nätverket kan ett företag inte sälja, köpa, producera eller 

leverera produkter eller service. För att kunna utveckla en relation krävs det investeringar i tid 

och pengar och det gäller för marknadsföraren att maximera fördelarna från relationerna inom 

nätverkat (Ford et al, 2006). Arbetet Andersson lägger ner på att marknadsföra museet är 

oerhört värdefullt då Vasamuseets unicitet inte hade nått ut till omvärlden i samma 

utsträckning utan hans arbete. Tack vare de kontakter och relationer Andersson byggt upp 

tillsammans med olika aktörer kan budskapet om Vasa nå ut och bli känt runt om i världen. 

 

6.3 Konkurrens 

Helmerson (2009-11-09) anser att konkurrens kan vara en drivkraft som gör att verksamheten 

strävar efter att arbeta hårdare för att locka fler besökare eller för att hitta nya lösningar och 
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idéer. Helmerson berättar vidare att Vasamuseet samarbetar till nittio procent med andra 

museer och konkurrerar till tio procent. Vidare säger han att om till exempel ett ABBA-

museum skulle öppna finns möjligheten att det kan ta av Vasamuseets utländska besökare. Då 

gäller det för Vasamuseet att arbeta ännu hårdare så att besökarna kommer tillbaka 

(Helmerson, 2009-11-09). Stora events såsom Stockholm Maraton drar även till sig besökare 

och många som har varit och tittat på loppet passar på att ta sig en tur till Vasamuseet 

(Andersson, 2009-11-10). I England finns ett skepp, Mary Rose, som är cirka hundra år äldre 

än Vasa men är å andra sidan inte i samma skick som Vasa. Det är egentligen bara ett halvt 

skepp och angripet av mask. Mary Rose är ingen konkurrent till Vasamuseet utan museerna 

har istället olika samarbeten för att kunna ta hjälp av varandra och utveckla museerna på bästa 

sätt (Eriksson, 2009-11-09). Helmerson (2009-11-09) medhåller att det inte finns några 

direkta konkurrenter till Vasamuseet då det är unikt och det största sjöfartsmuseet i världen. 

Andersson (2009-11-10) menar att det inte finns några museer som Vasamuseet konkurrerar 

med i Stockholmsområdet. Han berättar vidare att när turisterna väl kommit till Stockholm 

kommer de sannolikt även att besöka Vasamuseet (Andersson, 2009-11-10). 

 

Armstrong och Kotler (2007) menar att ett företag som vill vara framgångsrikt måste kunna 

tillfredsställa sina kunder och ge dem ett högre värde än sina konkurrenter. Det gäller även för 

ett företag att positionera sig på marknaden och alltid finnas i kundernas tankar då de ska 

köpa företagets produkt eller service (Armstrong och Kotler, 2007). Villner (2009-11-10) 

berättar att det inte finns några direkta konkurrenter till Vasamuseet men menar vidare att 

Skansen som har ungefär samma besökssiffror kan ses som ett konkurrerande besöksmål. 

Många besökare åker till Skansen för exempelvis allsången eller julmarknaden som de 

erbjuder, vilket tillför stora besökssiffror (Villner, 2009-11-10). Villner (2009-11-10) tror inte 

att detta är något som Vasamuseet kommer kunna erbjuda men menar att både Skansen och 

Vasamuseet höjer intresset för kultur och historia samt för hela Djurgården. En organisation 

som säljer produkter eller service strävar alltid efter att vinna kunder från sina konkurrenter. 

Ett sätt för en organisation att vinna kunder är genom att förändra priset på en produkt eller 

service eller att övertyga potentiella kunder att deras produkt eller service är den bästa 

(Horner och Swarbrooke, 1996). 

 

Ett förekommande sätt för attraktioner inom turismindustrin att locka kunder är att sänka 

priset under lågsäsong och på så vis locka fler turister till att väljer deras besöksmål (Horner 

och Swarbrooke, 1996). Vasamuseet använder inte denna metod då de inte förändrar sina 

priser vid lågsäsong. Det är inte så förvånansvärt då deras priser inte är anmärkningsvärt höga 

och de har rabatterade priser för studenter och barn under arton år erbjuds fritt inträde 

(www.vasamuseet.se). Det som gör Vasamuseet konkurrenskraftigt är att de har ett unikt 

skepp som de kan erbjuda sina besökare. Eftersom det inte finns något liknande museum finns 

det inga direkta konkurrenter till det som Vasamuseet erbjuder. Olika attraktioner i 

Stockholmsregionen kan dock ses som konkurrenter då de konkurrerar om besökarna. Det 

gäller därför för Vasamuseet att försöka nå ut till dessa potentiella besökare och på så vis ta 

kunder från konkurrenterna. De kan uppnå detta om de förändrar sina utställningar och 

därmed locka till sig en bredare publik. Om det inom en snar framtid kommer att ske en 

utbyggnad av museet kan detta ge en större möjlighet till att ha tillfälliga utställningar som då 
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också lättare kan förändras. Det kan vara ett framgångsrikt sätt att locka stockholmspubliken 

som idag står för knappa åtta procent av besöksantalet. Det kan även vara bra för museet att 

satsa på den lokala publiken i och med att det finns tendenser till att människor försöker resa i 

mindre skala på grund av den globala uppvärmningen. Om museet har möjlighet att få 

tillfälliga utställningar skulle samarbeten mellan olika museer vara ett bra alternativ för att 

locka besökare. Detta skulle kunna medföra utbyten mellan olika museer som då skulle 

underlätta för att få ett mer varierat utbud av utställningar som fortfarande är i linje med det 

unika om skeppet Vasa och hennes historia. 

 

6.4 Samarbete 

Att ingå i olika samarbeten är betydelsefullt för Vasamuseet som kan ses som en relativt liten 

attraktion (Andersson, 2009-11-10). Alla de aktörer Andersson samarbetar med och som ingår 

i nätverket är viktiga komponenter för att kunna marknadsföra en unik attraktion som 

Vasamuseet. Grip Röst et al (2003) skriver att det är angeläget för företag inom 

turismindustrin att samarbeta i och med att mer än nittio procent av alla turismföretag har 

färre än fem anställda. Ett samarbete mellan olika företag gör att kostnaderna kan hållas nere 

och effekten kan bli större än om ett enskilt litet företag skulle marknadsföra sig. Många 

regioner i Sverige marknadsförs tillsammans såsom Stockholmsregionen och Glasriket i 

Småland (Grip Röst et al, 2003). Andersson skulle sannolikt ha svårt att på egen hand 

marknadsföra Vasamuseet, vilket troligtvis även skulle vara både dyrt och tidskrävande. När 

Andersson marknadsför Vasamuseet utomlands sker det ofta i samverkan med till exempel 

Stockholmsregionen eller som en del av Norden. När museet marknadsförs i Stockholm sker 

det på egen hand då de är ett välbekant museum för den lokala publiken (Andersson, 2009-11-

10). 

 

Eriksson (2009-11-09) berättar att Vasamuseet och Skansen har olika samarbeten som båda 

parter kan dra nytta av samt att de även är en del av Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI). 

Hon berättar vidare att KDI är ett bra samarbetsforum där de kan utbyta idéer och lösningar 

på olika problem och samtidigt stärka Djurgården som besöksmål för att locka fler besökare 

(Eriksson, 2009-11-09). KDI strävar efter att genom samarbete stärka Djurgårdens position, 

vilket leder till ökad kunskap om vilka värden Djurgården tillför Stockholmsregionen. De 

aktörer som är en del av samarbetet; Skansen, Gröna Lunds Tivoli och Vasamuseet till 

exempel genomför en del marknadsföringssamarbeten tillsammans för att stärka Djurgårdens 

position och för att skapa ett större intresse bland allmänheten (www.djurgarden.net). 

Samarbetet är bra för Vasamuseet som då blir marknadsfört med andra attraktioner på 

Djurgården. Det kan innebära att turister som gör ett besök på Djurgården och kanske inte 

hade tänkt besöka Vasamuseet gör detta då det finns tillgängligt. Om det finns flera olika 

attraktioner samlade på ett område blir det mer lättillgängligt för turisten som då kan välja att 

besöka flera attraktioner som kanske inte var påtänka från början. Det är en fördel för de 

attraktioner som ligger på Djurgården eftersom det gör att turisten inte behöver åka långt för 

att ta sig till de olika attraktionerna. Detta medför även att Vasamuseet inte direkt konkurrerar 

med de andra attraktionerna som ligger i närheten utan istället är med och bidrar till fler 

besökare. 
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Helmerson (2009-11-09) anser däremot att de konkurrerar om turisterna som besöker 

Stockholm med kryssningsfartyg. Dessa resenärer har ofta ett begränsat antal timmar att 

spendera i Stockholm och vill då se och få ut så mycket som möjligt av sin tid. Andra stora 

besöksmål som är populära är till exempel Kungliga Slottet, Stadshuset men även Gamla Stan 

och shopping i Stockholm City. När det gäller Stockholmspubliken, som endast representerar 

cirka åtta procent av besökarna, konkurrerar Vasamuseet med andra konstmuseer i 

Stockholm. Helmerson (2009-11-09) tror att om en stockholmare ska välja mellan 

Vasamuseet och en annan utställning på till exempel Nordiska museet väljer troligtvis 

majoriteten att gå till Nordiska museet. Förmodligen för att de visar en specifik utställning 

som intresserar besökarna. Helmerson anser vidare att det kan ha att göra med att Vasamuseet 

alltid finns tillgängligt och inte kommer att försvinna inom den snaraste framtiden. Det är ett 

pågående arbete och en utmaning att locka till sig den lokala publiken. Det gäller att förstå 

den målgruppen och se till deras önskemål. Även i detta fall kommer en eventuell utbyggnad 

troligtvis underlätta för att nå ut till den lokala publiken. Denna publik kräver förmodligen 

mer av museet i och med att de inte vill se samma utställning varje gång de besöker museet. 

Detta kan lätt åtgärdas om Vasamuseet erbjuder spännande och intressanta tillfälliga 

utställningar. Det medför då även att besökarna kanske väljer att besöka Vasamuseet istället 

för en konkurrerande besöksattraktion. 
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7. SLUTSATS OCH REFLEKTION 

 

Uppsatsens syfte var att klargöra och diskutera hur Vasamuseets marknadsföring organiseras 

med tanke på deras unika attraktion. Utifrån vår undersökning kan vi utläsa att personlig 

försäljning är det viktigaste och mest effektiva verktyget vid marknadsföringen av 

Vasamuseet. Eftersom deras största marknader finns utomlands är deltagandet vid workshops 

utanför Sveriges gränser nödvändigt och ett sätt att nå ut till marknaderna. Vid en workshop 

representeras Vasamuseet av deras marknadsansvarige som marknadsför museet och erbjuder 

erbjudanden till olika aktörer inom turismindustrin. Aktörerna i sin tur säljer Vasamuseets 

anbud vidare till en potentiell slutlig besökare. Nätverket av olika aktörer är ett betydelsefullt 

samarbetsforum som möjliggör för kommunikation mellan parterna och bidrar till att 

Vasamuseet kan bli välkänt i världen. Det personliga mötet med olika aktörer är anledningen 

till varför personlig försäljning är det viktigaste och mest effektiva marknadsföringsverktyget 

för Vasamuseet. Den personliga interaktionen är viktig eftersom en långvarig relation kan 

byggas och en pålitlighet därmed skapas.  

 

Vidare visar resultatet av uppsatsen att Vasamuseet, som är en framgångsrik och unik 

attraktion, måste ha förmågan att skapa en medvetenhet hos besökaren för att få denne 

intresserad av att vilja besöka museet. En medvetenhet skapas genom att Vasamuseet 

erbjuder, utöver skeppet Vasa som är unikt i sitt slag, utställningar om Vasas historia på 

många språk, service i form av kompetent personal och ett unikt tillvägagångssätt att förmedla 

historien på. Aspekterna som bidrar till medvetenhet är viktiga att framhålla vid 

marknadsföring av museet.   

 

Vi kan genom uppsatsen resultat även urskilja att Vasamuseet inte har några direkta 

konkurrenter då museet är unikt. Museet kan dock ses som en förhållandevis liten attraktion 

ur ett omvärldsperspektiv, vilket medför att museet samarbetar med andra attraktioner på 

Djurgården i Stockholm som bidrar till ett tillfredsställande utbyte av besökare. Samarbetet 

möjliggör för museet att nå ut till de lokala målgrupperna som inte direkt berörs av 

marknadsföringen utomlands där personlig försäljning är det viktigaste verktyget. 

 

En annan viktig slutsats är att autokommunikation inom Vasamuseets verksamhet är viktigt 

för att alla anställda ska vara medvetna om museets unicitet och hur de ska förmedla det på 

bästa sätt. Det är även betydande att personalen kan leva upp till de löften marknadsföringen 

av museet har utlovat. De anställda representerar vad Vasamuseet står för och måste därför 

vara i samspel med det marknadsföringen kommunicerar.   
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