
Skansen
Världens äldsta friluftsmuseum



Det började för 127 år sedan, år 1891



Skansen för svensken
•Skansen är Sveriges mest välbesökta museum med 
extremt hög kännedom.
•Alla svenskar har någon form av relation till 
Skansen. 
• I princip alla har någon gång i livet varit på 
Skansen, oavsett var i Sverige man bor. 



Skansens historia 
• Stiftelse med staten som huvudman
• 300 000 m2
• 200 anställda, (ytterligare 5-600 högsäsong)
• 1 400 000 gäster år
• 250 Mkr omsättning (29% statsanslag)



Välkommen till Skansen 









Reasons to go
Vi kan inte längre köpa målgrupper. Vi måste leva 
upp till förväntningar och krav.
-> Varför ska jag åka till dig? Vad innebär det för 
mitt personliga varumärke? #reason to go



Högtider och traditioner



Drop in-bröllop på Skansen

Vår senaste tradition som 2019 firar 10 år!



Varför Drop in-bröllop?
#reason to go

2010 gifte sig Kronprinsessan Victoria med Prins Daniel. För oss 
blev det starten på en ny tradition!

Modernt men ändå traditionellt. 

Vara ett enkelt alternativ till påkostade och tidskrävande bröllop.

Skapar starka band och positiva associationer mellan Skansen och 

våra gäster.







Vigda! 2010: 357 par

2011: 252 par

2012: 436 par

2013: 436 par

2014: 463 par

2015: 440 par

2016: 465 par

2017: 324 par

2018: 367 par

2019: ?



Vad vill den aktiva stockholmaren ha?
#reason to go

Exempel från vintern 2017-2018





Skansenbutik & Skansenkollektion
#reason to go

Vi har utvecklat en kollektionen med inspiration 
från folkdräkter som finns i Skansens samlingar. 
Det började för tre år sedan med 
en broderad jacka & hätta.











Digitalisering – påverkar det 
oss?



Svenskarna och internet 2018
• 100% av svenskar mellan 2 och 76 använder internet (efter 77 år 58%)
• 90% använder internet huvudsakligen via smartphone (efter 77 år 38%)
• 83% använder sociala media regelbundet
• 100% av 16-25-åringarna tittar på YouTube, skickar meddelanden, 

Snapchat och Messenger och lyssnar på Spotify varje dag
• 79% tittar på play-tv
• 66% lyssnar på Spotify
• 92% näthandlar
• 75% använder Swish (2014: 4%)
• 22% prenumererar på en dagstidning













Så här påverkas vi
2017 års julkampanj och 2018 års sommarkampanj 
aktuella exempel. 
Vi har fått fler digitala gäster men de flyttar från 
webben till sociala medier. 





En ny digital strategi
Sociala medier spelar en allt större roll för uppfattningen av 
vårt varumärke och för att sprida information till relevanta 
målgrupper. 
- Från traditionell till digitial marknadsföring 
- Mobile first/ only
- En anställd Social Media Manager

- FB: 64 350 gillar
- Instagram: 15 200 följare







Skansen – en brobyggare
Skansens vision är att vara i världsklass, lustfyllt och tillgängligt för 
alla. Alla är välkomna hit, oberoende av nationalitet, kultur, 
politiska åsikter eller fysiska förutsättningar. 
Här välkomnas och bemöts alla på ett respektfullt och vänligt sätt. 
På Skansen får historier liv



Alternativ för Sverige
• Vallåt läggs upp på Vimeo
• Flera klipp från Skansen
• Upphovsrättsfråga
• Framförallt en fråga om 

Skansen värdegrund









#reason to go





Har vi lyckats med den lokala förankringen?

Jag säger JA! 
1. 2017 utsågs vi till Stockholmarnas 

favoritmuseum
2. Samma år nominerades vi av Stockholm stad till 

Stora Turistpriset. 
3. Stort digitalt engagemang – inlägg av det sista 

slaget visar t ex det. 



Tack!

maria.toren@skansen.se
Instagram: maria_toren
Linkedin: Maria Toren 

mailto:maria.toren@skansen.se

