
Inspirationsföreläsning
Bli ett besöksmål



Dagens upplägg
10.00 Besöksnäring: Tugget och strategin

Er plats i besöksnäringspusslet

Marknadsföring

11.00 Paus

11.05 Goda exempel

System och samarbeten

Ta betalt

12.00 Slut för dagen
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Tugget
” Turism och besöksnäring har stor betydelse för hållbar 
tillväxt och sysselsättning i hela landet. Det ger 
konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, 
restaurang, detaljhandel, transporter och 
aktivitetsföretag.”

- Tillväxtverkets hemsida

Använd branschuttryck så blir ni begripliga:

• Besöksnäring

• Reseanledningar

• Gästnätter

• Destination 

Tugget och strategin
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Strategiskt

1. Besöksnäring nationellt: många organisationer med delansvar

2. Regionala besöksnäringsorganisationer

3. Kommunal besöks- och evenemangsorganisation 
(kanaliserat via turistbyrå, och ofta kommunavdelning)

4. Museer, hotell, restauranger, butiker, evenemang 4

Tugget och strategin



Den ekonomiska värdetrappan

Utvinna råvara

Tugget och strategin
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Utveckling av Pine&Gilmores modell från 1999 och 

Kairos Future/Parks and Resorts 2011. 
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Era förutsättningar som besöksmål
+ Innehåll

+ Lokaler 

+ Fin omgivning / bra lokalisering

+ Stark koppling till närområdet

- Sällan någon strategi för besöksnäring

- Liten marknadsföringsbudget

- Ideellt arbete / liten personalstyrka

Er plats i besöksnäringspusslet
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Några typiska målgrupper:

• Barnfamiljen Lek, fika, korv

• Entusiasten Lokalhistoriker, teknikintresserade, MÖP, släktforskare

• Livsnjutaren Mat, konst, vyer, avslappning

• Äventyraren Adrenalin, strapatser, naturupplevelser

• Affärsresenären Affärer, konferens, möten, teambuilding

Distinkt skillnad privatresenär och affärsresenär

Målgrupper
Er plats i besöksnäringspusslet
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Utländska målgrupper: De tio största
Er plats i besöksnäringspusslet
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Sommaren 2022

Källa
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-
turismundersokningar/2022-10-05-nytt-rekord-for-sommarturismen.html



Några aktuella restrender
Er plats i besöksnäringspusslet
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Storstad

Gröna vågen 2.0

Hitta mina rötter

Sport- och hälsoresor

Privat och isolerat

Hållbarhet



SYNS!
Marknadsföring
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Marknadsföringen är avgörande
• Rikta er till de målgrupper ni definierat

• Paketering

• Ögongodis 

• Gör ert material tillgängligt

• Förstå sociala medier

• Gör mätbara saker

Marknadsföring
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Var är ni?
• Hittar folk?

• Vilken info erbjuder ni?

• Var når ni dem?  

Marknadsföring
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Sveriges 1500 registrerade arbetslivsmuseer

https://www.arbetetsmuseum.se/sok-i-databas/



Kommunikationsproblem
Marknadsföring

Vanliga metoder i ideella kulturföreningar
Dyra affischkampanjer med liten nytta
Kontorskvalitet på A4-affischer som regnar sönder
Utskick till medlemmar
Interngrupp på webbforum
”Allt finns ju på hemsidan”

Problem

• Hemmablindhet

• Marknadsföring bara till er själva

• Osnyggt (är all reklam bra reklam?)

• Saknar partners och kanaler: Turistbyrån, hotell, vandrarhem, journalister

• Ostrukturerat: Saknar strategi 

Resultat

- Ni når inte besökare, och kan inte utveckla nya målgrupper

- Stora svårigheter att nå nya medlemmar
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Kommunikationsplan: Verktyg
• Korta kampanjer.

• Rabatter, gratistillfällen, segmenterade priser som marknadsföring.

• Specialvisningar och exklusiva upplevelser som marknadsföring.

• Skaffa en Advisory board: Hämta in folk från helt andra grupper. 
(Kanske ett sätt att engagera kidsen?)

• Gör en kommunikationsplan.

Marknadsföring
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Hjälp besökarna 
Varje person är en marknadsföringskanal

Inspirera – Locka – Påminn – Uppmuntra 

Vinklar – nyheter – koncept – paket – rabatter

Marknadsföring
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Snabbtips: Skapa selfiefällor

Hjälp besökarna att 
dela sina upplevelser.

Vad vill ni förmå dem 
att sprida?

Marknadsföring
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Snabbtips: Ögongodis

Bild och film är allt.

Fult material stjälper er.

Utrustning: En bra telefon räcker långt.

Ljus och scenerier är era målarpenslar.

Marknadsföring
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Inspiration: Lofoten
Duktiga på spridning
Deras Instagramsida:
https://www.instagram.com/lofoten/

Marknadsföring
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https://www.instagram.com/lofoten/


Välkommen till vårt museum
Marknadsföring
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Välkommen till vårt museum
Marknadsföring
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Verktygen har blivit ett system 
• ”Kamera”, ” programvara”, ”annons” och ”publik” 

är delvis överspelade begrepp.

• Hårdvara, mjukvara, avsändare och kanaler har 
tvinnats samman. Er publik skapar också innehåll.

• Sjuåringar har egna Youtubekanaler idag.

Marknadsföring
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Frågor
Paus
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Inspiration: Livrustkammaren
Marknadsföring

Stor spridning via humor

Det ständiga varumärkesbygget
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Sociala medier

Välj verktyg utifrån de målgrupper ni ska nå.

Häng med: Det förändras över tid (men långsamt).

Satsa inte alla pengar på en häst.

Vanligast nu för era syften: Instagram och Facebook.

Men bestäm själva: Inget facit finns.

Marknadsföring
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Annonsering i sociala medier
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Några sprider vidare

Ni

De som redan följer er

Blänkare på er sida

Marknadsföring



Annonsering i sociala medier

26

Ni

De som redan följer er

Någon sprider vidare

500 kr 1000 kr 1500 kr 2000 kr
De som inte följer er

Blänkare på er sida

Annons på er sida

Marknadsföring

Driva en grupp också?



Fällor

• Ytlighet

• Illusion snarare än upplevelse

• Substansen hamnar i skuggan av jippot

Resultat:

• Kul men lättglömt

• Vitt-bröd-kultur

• En fadd eftersmak 

Marknadsföring
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Fördjupning i nästa – och flera - steg
Visa det som inspirerar

Marknadsföring

Berätta mer

Länka vidare till personerna 
bakom föremålet

Länka vidare till tidsandan, 
händelserna och perspektiven 
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Ställ dig i besökarnas skor

System och samarbeten

Varför vill besökaren ha något från er? 
Vad vill de få ut av er?
Hur vill de få ut detta av er? 
När vill de få ut detta av er?
Var vill de få ut detta av er?

- Hur får ni svaren på frågorna?
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Marknadsför er genom andra
System och samarbeten

30

Ni

Era kanaler

Nåbarhet



Marknadsför er genom andra
System och samarbeten
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Ni

Era kanaler

Nåbarhet

Turistbyråns 
kanaler

Hotellens
kanaler

Era besökares
kanaler

Regionorganisationens
kanaler



Snabbtips: Tillgängliggör ert material

• Bild och film måste kunna laddas ned och återanvändas

• Det bästa i ert arkiv: Digitalisera, öppna upp och sprid

• Folk vill återanvända ert material

• Humor och vackra bilder sprids lättast

• Gör smidiga pressreleaser till media

System och samarbeten
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System igen 

Destinationen är ett system

Destination = Samarbeten

System och samarbeten
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Inspiration: Cotswolds
Duktiga på att slå mynt av sin 
pittoreska landsbygd

Countryside chic, lokalproducerad mat på dyra 
restauranger, stämningsskapande, 
vandringstrender, cykelleder, glamping, gastro-
trails. Slår till och med mynt av det dåliga 
vädret.

Internationellt varumärke genom organisering 
och samordnade turistbyråer.

Följ deras Instagramsida:
https://www.instagram.com/discovercotswolds/

System och samarbeten
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https://www.instagram.com/discovercotswolds/


Koppla ert värdeerbjudande
Verktyg

Ert värdeerbjudande
Rama in, formulera, kom överens
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Verktyg: Business model canvas
Verktyg
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Våga ta betalt
Ni löser folks problem, ni ger dem unika upplevelser. Ni sitter på kulturarvet och 
på fantastiska platser.

Kan ni ta 25 kr för kaffet? Ja – och ni kan ta 250 kr för kaffet.

Pris signalerar kvalitet

Billighetsfällan
Att vara för billig gör det smärtsamt att höja priset när behovet uppstår.

En egen vetenskap
Massor av teorier och metoder för att skapa och trimma prissättning. 
Utgå från era intäktsbehov. 
Skapa erbjudanden som folk vill betala för.

Sätt ett pris som inte är i underkant.

Ta betalt
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Alla är inte lika fattiga som jag
Vi utgår från att andra har samma plånbok som vi själva.

Somliga har mycket pengar, och vill göra av med dem på unika upplevelser

Det som är vardag för dig, kan vara exklusivt för andra.

Skapa ett utbud även till dem. 

Ta betalt
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En sorts inspiration: Ondskan i Borås
Tiktoktrend: #vadhänderiborås

- 15 000 Tiktok-klipp
- Gruppintern humor
- Styrkan i en hashtag
- Amatörism

- Kommunens motreaktion
- Ni har inte kontrollen på nätet

- https://www.tiktok.com/tag/vad
h%C3%A4nderibor%C3%A5s

System och samarbeten
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https://www.tiktok.com/tag/vadh%C3%A4nderibor%C3%A5s


Sammanfattning
Slutsatser

• Formulera ert värdeerbjudande.
• Avgör vilka målgrupper ni har.
• Marknadsför er kostnadseffektivt, mätbart och i rätt kanaler.
• Lär er ta betalt.
• Lär känna er kommuns turistorganisation.
• Använd sociala medier – med visuellt fokus.
• Betrakta era besökare som marknadsföringskanaler.
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Vidare härifrån

Slutsatser

Massor med inspiration finns. 

Vi har fler kurser.

Välkomna tillbaka att berätta om era framgångar!
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Lycka till!

Pelle Filipsson 

Arbetslivsintendent för finansieringsfrågor
Arbetets museum, Norrköping

pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se
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