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Om meg selv: 

Reiseliv

Arkeologi grunnfag

Kultur, natur, friluftsliv

Regjeringens 
samarbeidsutvalg for 
reiseliv og kultur

Destination Lofoten 

Markedssjef

– mer enn å lage 
«brosjyrer og reklame» 
☺



Museum Nord
21 museer – 1000 historier 

21 museer i Lofoten, Vesterålen, Ofoten

Direktør Geir Are Johansen

Ca 55 faste, helårige ansatte. 

Sommerhjelper

Stiftelse

Datterselskap Lofotr Næringsdrift AS 
(kommersielt selskap)

2018: 220.000 besøkende



Kommersialisering og museum – lar det seg forene?

• Ja. 
• Egeninntekten er det ikke knyttet forpliktelser til. Det er det med alle andre tilskudd, 

sponsorater, annet? 

• Er kommersialisering farlig? Eller handler det rett og slett om å ta utgangspunkt i gjestenes 
interesser og deretter objektet – ikke motsatt? Vi forandrer ikke historien – vi forteller den på 
en måte som gjør at folk vil høre. 

• Pragmatikk? Mitt mål med flest mulig solgte billetter er det samme som formidlerens mål om 
å nå flest mulig med de viktige historiene, skape engasjement, interesse og kunnskap. 



Lofotr Vikingmuseum• Reis mer enn 1000 år bakover i tid 

• Funn, utgravninger og rekonstruksjonen av verdens største langhus fra vikingtid 

• Høvdinghus - vikingskip  – aktiviteter  - moderne utstillinger med gjenstander, film og 
audioguider samt Bædi og Børdi

• Formidlingsfilosofi: Ta sansene i bruk. Delta, lek, lær. 

• Skape gode opplevelser og minner som varer: Opplevelsesøkonomi



Marked
Lofoten: 

23.500 innbyggere, 6 øyer

Fiskeri, landbruk, turisme

Turisme: 
Besøkende fra hele verden

Fra sommersesong til helårig reiseliv (vinter, høst og vår i vekst)

Lofoten – et attraktivt reisemål. Et lite befolkningsgrunnlag lokalt. 

Dette påvirker våre valg. 

Hvordan finner Lofotr Vikingmuseum sin plass?



Lokalt marked/lokale markeder
Et nokså lavt lokalt folketall. 

Lokale og tilreisende har ulike interesser

Vinterferie

Påskeferie

Lofotr Vikingfestival 5 dager hvert år i august

Høstferie

Juleverksted

Barnebursdag

Bædi og Børdu

De lokale er superviktige for oss selv om vi ikke tjener så mange penger – direkte. 

25-års-jubileum



Hovedmarked for inntjening er tilreisende gjester (turister). 

Hva er konkurransen? 

Alt som en gjest kan gjøre i Lofoten.
Museene må framstå som relevante og spennende  -

ikke bare som museum men som et sted med gode opplevelser. En attraksjon.

Museene er etablerte og aktive medspillere i reiselivsnæringen. 

Vi betrakter oss selv – og betraktes av andre – som 

en del av reiselivsnæringen. 



• Vikinggilder og andre måltider
• Lunsj og litt å bite i

• Barnebursdag
• Aktiviteter;

• Seil og ro vikingskip
• Pil og bue, øksekast mm
• Mer under arbeid akkurat nå (teambuilding, smågrupper)

• Lofotr Vikingfestival 

• Individuelle og grupper

• «Vanlig dagsbesøk»
• Museumsbutikken viktig (både forlengelse av opplevelse, 

omsetning.
• Omsetning avhengig av kvalitet i opplevelsen. 

På menyen



Opplevelsesøkonomi

• Opplevelser er hendelser som engasjerer 
gjester på en personlig måte. 

• Oppmerksomheten flyttes fra produkt- og 
serviceleveranse over til kundens opplevelse 
som det verdiskapende element, og som det 
utgangspunktet det skal drives innovasjon 
fra. 

• Fra ok til gåsehud



Innovativ og opplevelsesbasert verdiskapning

Dramaturgilinje

Opplevelsesrom

kjernehistorie, osv

Iscenesettelse

Verdidrivere

Verditappere

Utvikle produkter som understøtter konseptet og som bærer i seg verdiene til museet, som møter

gjesten på en måte som gir opplevelser det er verdt å betale for. 



Grad av involvering 

(Se høre føle lukte 
delta lek lær)



Skape minner som varer

Engasjement skaper grobunn for kunnskap

Lyst til å komme tilbake, lyst til å gi god omtale

Legge til rette for å delta på ulike måter



TA REGI! Ha en plan

Vikinggilde – fest på vikingers vis
Fra “kaffe – the” til manus og roller

Fra “standard gilder” til spesialproduksjon basert på markedsbehov. 

Maten i seg selv - drikken og skikken - dans

Dreiebok/kjøreplan, manus, rollebesetning/være i karakter
Skiftende roller (utviklende), skiftende manus (utviklende)

Grad av involvering: passer for alle, de “modige” og betrakterne. 
Krevende:  gruppedynamikk, størrelse, referanserammer, språk – osv



Verktøy

- Produktutvikling i samspill – alle berørte «avdelinger»
- Guidemanual
- Opplæring 
- Produktbeskrivelser steg for steg, sikre sprø svor på ribba hver gang
- Testing (eks fra nye aktiviteter akkurat nå, stjerna, balanse, 3-literen)
- Sceneinstruktør
- Sangpedagog
- Manus
- Tillit til oss selv og egen gjennomføringsevne
- Øve



Ikke uten 
utfordringer

• konservator - marked - booking - de som faktisk møter gjestene

• Inntjening vs idealer, ikke kompromisse på kvalitet

• Kompetanse – få tak i de rette folka i alle avdelinger

• Sesongsvingninger
• Varierende behov fra markedet

• Variende tilgang på arbeidskraft
• Inntjening til å kunne lage faste, helårige ansettelser

• Vilje til revisjon, forkaste og fornye

• Tørre å satse, tørre å gå på nesen
• Tåle langsiktighet, 

• samtidig som endringer kjapt finner sted.

• Ledere som verdsetter innovasjon



Vær utviklingsvillig
• Ting tar tid og trender skifter

• Involver ulike parter og ulik kompetanse

Husk kjerneproduktet  - unik!

• Vær raus og åpen med «konkurrenter og samarbeidspartnere»

• Du får det best om flere rundt deg er gode

Jobb i nettverk
• Formelle, uformelle. 

• Ulike fagfelter. Reiseliv, arkeologi, opplevelsesutvikling

Driv med salg og marked!
• Si hva du selger; what is in it for me (kunden)

• Ikke alt passer for alle markeder. 

Noen stalltips



Spørsmål? 



Er det mer tid? Personaser, Hurtigrutemuseet



Hurtigrutemuseet, Stokmarknes



Personas – produkt og kommunikasjon


