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1. Inledning 

Svenska museer har i modern tid alltmer kommit att vända sig till en bredare publik. 
Museiverksamhet har haft en rad olika funktioner beroende på hur det omgivande 
samhället sett ut. I Sverige går museitraditionen tillbaka till 1600-talet då grunden till 
Sveriges första museum, Livrustkammaren, lades av Gustav II Adolf. I andra delar av 
världen går museitraditionen ännu längre tillbaka i tiden. Historikern Dick Harrison 
(2017) skriver till exempel om Ennigaldis museum i södra Irak; idag är museet endast 
ruiner men det betraktas som världens första museum och kan dateras till mitten av 500-
talet f.Kr. Idag då ord som informationssamhälle och medierevolution används flitigt är 
det intressant att ställa sig frågan hur museer förhåller sig till digitaliseringen och på 
vilka sätt sociala medier implementeras i museiverksamheten och i museernas 
kommunikationsarbete. Denna uppsats ska besvara frågan hur ett antal statliga museers 
användning av det sociala mediet Instagram kan uppmuntra interaktion och 
relationsskapande med publiken. 

I statens museipolitiska utredning från 2015 beskrivs hur vikten av IT och digitalisering 
från mitten av 1990-talet lyfts fram som ett betydelsefullt led i att möta det nationella 
uppdrag som statliga museer, även kallade centralmuseer, har (SOU 2015:89). Med 
hjälp av digitala medier kan människor sitta hemma och uppleva ungefär samma sak 
som om de hade besökt museet på plats. Enligt en undersökning som genomförts med 
statliga museer finns ett behov att öka museipersonalens kompetens kring 
kommunikation i sociala medier (SOU 2015:89). Museiutredningen genomförde även 
två workshops under 2015 då de tog hjälp av personer som betraktar sig som 
museiovana eller mindre intresserade av att besöka museer. Workshopen genomfördes 
för att bland annat undersöka om deltagarna upplevde hinder eller möjligheter kring att 
delta i museiverksamhet. Ett perspektiv som togs upp var att museerna gärna får 
använda ett mer lättsamt och direkt tilltal och hitta nya sätt att kommunicera via sociala 
medier (SOU 2015:89).  

Museer har en lång historia, men det sociala mediet Instagram är däremot en relativt ny 
företeelse. Instagram lanserades 2010 och ägs sedan 2012 av Facebook (Rusli, 2012). 
Enligt undersökningen ”Internet och svenskarna” från 2017 använder en majoritet av 
alla internetanvändare idag Instagram. Det är det näst vanligaste sociala nätverket efter 
Facebook (IIS, 2017). Särskilt många användare finns inom den yngre åldersgruppen 
och då främst flickor. 97% av flickor 12-15 år använder Instagram, men användningen 
har ökat inom alla åldersgrupper (IIS, 2017). Sedan 2016 har tillväxten ökat betydligt 
mer för Instagram än för Facebook: 9 procentenheters ökning för Instagram jämfört 
med 3 procentenheter för Facebook. Bland de internetanvändare som använder 
Instagram är det cirka en tredjedel som gör det dagligen (IIS, 2017). Om en organisation 
vill nå ut till publiken via sociala medier är det av dessa skäl nästan självklart att 
använda sig av Instagram i kombination med andra sociala medier. Till skillnad från 
Facebook lanserades Instagram som ett socialt medium där bilden står i centrum. 
Användare kan dela foton och videor med sina följare och välja att följa andra personer 
på Instagram. Sociala medier såsom Instagram erbjuder möjligheter för organisationer 
att nå ut till målgrupper som kanske hade varit svåra att nå på andra sätt. 
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En generell överblick visar att samtliga av Sveriges centralmuseer har ett konto på 
Instagram. Denna uppsats undersöker hur tre av dessa, Livrustkammaren, 
Världskulturmuseet och Moderna Museet, använder sig av Instagram för att uppmuntra 
interaktion och relationsskapande med besökare. Uppsatsen består av en komparativ, 
kvalitativ studie där netnografi används som huvudsaklig metod. 

1.1 Problem 

Sociologen Erving Goffman (1959) lanserade sina teorier om social interaktion i en tid 
då digitala medier ännu var en del av framtiden. Idag finns nya möjligheter till social 
interaktion med hjälp av digitala och sociala medier, såsom Facebook och Instagram. 
Ändå kan Goffmans teorier appliceras på den sociala interaktion som kan uppstå i 
sociala medier. Hans idéer om hur människor presenterar sig själva för andra och är 
måna om att skapa ett visst intryck med hjälp av roller och framträdande är högst 
aktuella även i sociala medier. För museer som kommunicerar med sina besökare via 
sociala medier kan det vara nödvändigt att fundera över vilket intryck museet ger och 
hur detta intryck ska uppnås. Om det är så att museerna vill uppnå social interaktion 
med sina besökare på Instagram är det också viktigt att reflektera över hur denna 
interaktion kan skapas och bibehållas. Forskaren Brian G. Smith (2010) har undersökt 
hur organisationer  arbetar med kommunikation digitalt och interaktivt och vilken 
respons detta skapar hos mottagarna. Han menar att det främst är två strategier för att 
skapa och hantera relationer med mottagare online som har fått särskilt genomslag. 
Dessa strategier är: ”communicated commitment” och ”conversational human 
voice” (Smith, 2010). Med den förstnämnda strategin kommunicerar organisationer 
öppenhet och legitimitet till sina publiker och med den andra strategin använder sig 
organisationer av ett personligt tilltal för att knyta kontakt med sina publiker. Med hjälp 
av dessa teorier kan statliga museers Instagram-konton undersökas för att på så vis 
upptäcka hur museerna arbetar med social interaktion och relationsskapande via 
Instagram och även hur detta arbete möjligtvis skulle kunna förbättras. 

De svenska forskarna Thelander och Rosenqvist (2011) skriver att det finns en stor 
lucka i forskningen kring hur svenska museer och andra kulturinstitutioner arbetar med 
strategisk kommunikation. Dock är deras text skriven för ett antal år sedan och enligt 
sökningar i databaser har ett flertal uppsatser och artiklar publicerats sedan dess. De 
flesta artiklar och uppsatser lägger tonvikt antingen på sociala medier som helhet eller 
på Facebook specifikt. Det finns således ett behov av att undersöka vilken roll 
Instagram spelar i museernas externa kommunikation. I kandidatuppsatsen Det får 
departementet sköta. En uppsats om statliga museers externa kommunikation vid fri 
entré undersöker författarna Strandlund och Sjögren (2017) hur statliga museers externa 
kommunikation förändrades då fri entré infördes. Författarna utgår från det material 
som kom fram vid intervjuer med anställda på svenska museer. Författarna skriver att 
ett förslag till vidare forskning är att undersöka den faktiska närvaron på sociala medier. 
Inom den tidigare forskningen ligger fokus till stor del just på museernas perspektiv och 
hur museerna arbetar strategiskt med sociala medier. Det finns därför ett behov av att 
undersöka och analysera vad museerna publicerar och hur dessa inlägg interagerar med 
publiken. 
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Centralmuseerna i Sverige har ett gemensamt uppdrag från staten (SOU 2015:89) vilket 
innebär att de till viss del delar mål och visioner för sin verksamhet. Genom en generell 
överblick av tre statliga museers innehåll och respons på sina Instagram-konton går det 
att upptäcka relativt stora skillnader i form av bildtexter, inläggsfrekvens och vilken 
respons, exempelvis kommentarer eller gilla-markeringar, som dessa inlägg ger upphov 
till. Dessa skillnader skulle kunna bero på en rad olika faktorer, till exempel att 
museerna har olika typer av inriktningar eller att museerna riktar sig till olika 
målgrupper. Med hjälp av teorier om social interaktion och organisationers 
relationsskapande med användare i digitala medier kan denna uppsats bidra till en ökad 
förståelse för Instagrams betydelse som ett kommunikativt verktyg. 

Instagram är ett av de sociala medier som inom forskning om museers kommunikation 
ännu inte undersökts utförligt, enligt efterforskningarna till denna uppsats. Som ett av 
de största sociala medierna idag (IIS, 2017) har Instagram möjlighet att fungera som ett 
kommunikativt verktyg för museerna. Ett möjligt resultat av arbetet med Instagram 
skulle kunna vara att social interaktion och relationsskapande uppnås med användare. 
Utifrån ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv är det intressant att undersöka hur 
svenska museer arbetar med sociala medier, och Instagram i synnerhet, då dessa medier 
till stor del utmanar den traditionella syn på kommunikation som länge varit rådande 
inom museiverksamhet. Då statliga museer i Sverige har ett gemensamt uppdrag från 
staten, att bland annat sprida sin verksamhet i så breda kretsar som möjligt (SOU 
2015:89), är det särskilt intressant att undersöka hur just dessa museer använder 
Instagram i sitt kommunikationsarbete gentemot publiken.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats att undersöka hur statliga museer i Sverige arbetar med 
Instagram.  
De frågeställningar som uppsatsen ska besvara är: 
- Uppmuntrar de undersökta museernas Instagram-konton till social interaktion och 

relationsskapande med besökare, och i så fall hur? 
- Vilka skillnader går det att upptäcka mellan de olika museernas Instagram-konton 

med fokus på social interaktion och relationsskapande? 

2. Centralmuseer i Sverige 

I detta stycke följer en kort beskrivning av museiverksamhetens historia i Sverige. 
Därefter presenteras historia, bakgrund och nuvarande uppdrag för Livrustkammaren, 
Världskulturmuseet och Moderna Museet Malmö. 

Nationalmuseet som idé skapades under upplysningstiden då törst efter kunskap var 
central i många länder. Två museer som än idag är välbesökta och som stått modell för 
andra museer är British Museum i London och Louvren i Paris (SOU 2015:89). British 
Museum grundades 1753 och betraktas som ett av världens äldsta moderna 
nationalmuseer. Under 1700-talet hade museet ungefär 5000 besökare per år, idag har 
museet ungefär 6 miljoner besökare per år (British Museum, 2017). Louvren i Paris 
grundades 1793 och var ett resultat av den franska revolutionen (SOU 2015:89). Genom 
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att visa upp kungliga samlingar av konst kunde dessa omvandlas till nationens intresse 
och på så vis bli en symbol för den förändrade maktordningen i landet. Begreppet 
nationalmuseum uppstod dock senare. Under 1800-talet började termen användas i de 
flesta språk då även nation och nationalstat blev begrepp som diskuterades i flera länder 
(Aronsson, 2010). I Sverige beslutade riksdagen 1817 att Kongl. Museum skulle få ett 
årligt anslag. Därefter började den statliga museipolitiken ta form i Sverige. 
Nationalmuseum var ett sätt att försöka samla den svenska kulturhistorien under ett och 
samma tak, men i övrigt har det inte funnits någon övergripande strategi för hur de 
statliga museerna ska representera nationen (SOU 2015:89). 

De statliga museerna i Sverige benämns även centralmuseer och till dessa hör de museer 
som är statliga myndigheter och/eller får statligt bidrag. Centralmuseer har ingen 
formell definition men är ett vedertaget begrepp inom museisektorn (SOU 2015:89). De 
museer som räknas till centralmuseerna idag är: Arkitektur- och Designcentrum, 
Livrustkammaren, Hallwylska museet, Skoklosters slott, Moderna museet, 
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, 
Statens försvarshistoriska museer, Statens musiksamlingar, Statens maritima museer, 
Statens historiska museer, Statens museum för världskultur, Tekniska museet, Skansen, 
Arbetets museum och Nordiska museet. 

Centralmuseernas uppdrag går att ringa in i tre områden: samlingar, utåtriktad 
verksamhet till besökare och skola samt kunskapsuppbyggnad. Museiutredningen 
skriver: ”De centrala museerna har genom sin position och synlighet en stor betydelse 
för utvecklingen av museisektorn som helhet. Det är därför rimligt att dessa museer 
också har en aktiv roll i förnyelsen av museiarbetet.” (SOU 2015:89, s. 345). Samtliga 
centralmuseer i Sverige arbetar på uppdrag av Kulturdepartementet och dess 
uppdragsgivare är således staten (Sveriges museer, u.å.). Centralmuseerna har två så 
kallade ansvarsområden. Det första innebär att museerna ska sprida sin verksamhet ”i så 
breda kretsar som möjligt” och det andra innebär att de ska ”vara resurser och förebilder 
för andra museer i Sverige” (SOU 2015:89). Den 1 augusti 2017 trädde en ny museilag i 
kraft. I lagen fastställs att offentligt styrda museer ska bidra till samhället och 
samhällsutvecklingen genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri 
åsiktsbildning (Riksdagsförvaltningen, 2017). Utöver dessa uppdrag har  de enskilda 
museerna även egna uppdrag och missioner som relaterar till den specifika 
museiverksamheten. Dessa mål beskrivs i följande stycken under respektive museum. 

2.1 Livrustkammaren, Stockholm 

Livrustkammaren är Sveriges äldsta museum (Livrustkammaren, u.å). Redan år 1628 
beslutade Gustav II Adolf att de kläder han burit under ett fälttåg i Polen skulle bevaras 
i rustkammaren på slottet Tre kronor för att kunna visas upp för eftervärlden. 
Livrustkammaren var ursprungligen ett förråd för kungliga vapen och rustningar. Här 
fanns också sadlar och rustningar som användes vid parader och liknande. Efter Gustav 
II Adolfs död ställdes kläderna han burit vid dödstillfället ut och skinnet av hans häst 
Streiff sattes upp på en träskulptur. Sedan museets grundande har samlingen flyttats runt 
till olika platser i Stockholm. Under en period fanns samlingen i Drottning Kristinas 
Lusthus i Kungsträdgården, därefter flyttades det till palatset Makalös (även detta i 
Kungsträdgården). När slottet Tre kronor brann ner 1697 klarade sig därför samlingen 
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eftersom den hade flyttats. Under 1800-talet förvarades samlingen på olika platser i 
Stockholm; under en period fanns den att beskåda på Nationalmuseum. I slutet av 1800-
talet flyttades samlingen till det nya slottet, men 1906 flyttades samlingen återigen. Den 
här gången fick den plats på Nordiska museet och stannade där till 1977. Sedan 1978 
finns Livrustkammarens samling att beskåda på Stockholms slott (Livrustkammaren, 
u.å.). År 1978 grundades även myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott 
med Hallwylska museet (LSH). Enligt Livrustkammarens hemsida är målet för LSH att: 
”förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Myndigheten ska utifrån 
museernas samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet 
och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.” (Livrustkammaren, u.å.). 
Livrustkammaren finns på Instagram, Facebook och Twitter. På Instagram har 
Livrustkammaren ca 8400 följare (december 2017) och kontot heter @livrustkammaren.  

2.2 Världskulturmuseet, Göteborg 

Världskulturmuseet i Göteborg är ett av fyra Världskulturmuseer i Sverige. De övriga är 
Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet. Alla utom 
Världskulturmuseet är belägna i Stockholm. Museernas uppdrag är ”att visa och 
levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför 
Sverige.” (Världskulturmuseerna, u.å.).  
     Världskulturmuseet i Göteborg öppnade år 2004 och dess särskilda fokus ligger på 
möten mellan olika konstarter och medieformer (Statskontoret, 2015). Enligt 
Världskulturmuseets webbplats är museets mission att vara  ”en plats som i dialog med 
omvärlden verkar för att människor ska känna sig hemma över gränser och engagera sig 
för en gemensam framtid.” (Världskulturmuseerna, u.å.).  
Världskulturmuseet i Göteborg finns på Instagram, Facebook och Twitter. På Instagram 
har museet ca 3400 följare (december 2017) och kontot heter @varldskulturmuseet.  

2.3 Moderna museet Malmö 

Moderna Museet Malmö finns sedan år 2009 i centrala Malmö. Museet är en del av 
statliga Moderna Museet, men har självständiga utställningar. Moderna Museet i 
Stockholm invigdes år 1958 och Moderna Museet (både Stockholm och Malmö) anses 
idag vara ett av världens ledande museer för samtidskonst (Moderna museet, 2017). 
Enligt museets webbplats är visionen för museet att ”fortsätta verka i den anda av 
öppenhet och experimentlusta som alltid har varit museets signum. Konstens och 
konstnärernas närvaro är av största betydelse, likaså dialogen med en aktivt deltagande 
publik. Genom att utveckla detta samspel byggs ett museum för framtiden.” (Moderna 
Museet, 2017). Liksom Livrustkammaren och Världskulturmuseet tillhör Moderna 
Museet Kulturdepartementet. Moderna Museets uppgift från staten är att samla, bevara, 
visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten (Moderna Museet, 2017). Moderna 
Museet Malmö får lika delar ekonomiskt stöd från staten, Malmö stad och Region 
Skåne. Moderna Museet Malmö finns på Instagram, Facebook och Twitter. På 
Instagram har museet ca 6900 följare (december 2017) och kontot heter 
@modernamuseetmalmo. 
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3. Tidigare forskning 

I följande stycken presenteras utvalda studier och aspekter som på olika sätt förhåller 
sig till sociala medier, interaktion och organisationers relationsskapande med 
användare. Forskningen som lyfts fram är utvald på grund av sin relevans för denna 
uppsats syfte och frågeställningar. Särskild tonvikt har lagts vid studier som handlar om 
sociala medier och museer då detta är relevant för uppsatsen med tanke på att museers 
Instagram-konton undersöks. Även studier som behandlar sociala medier och social 
interaktion tas upp här då interaktion är ett centralt begrepp för denna studie, särskilt 
med hänvisning till uppsatsens frågeställningar. Viss forskning om publik och 
kommunikation tas också upp i detta kapitel, då främst med fokus på organisationers 
och museers arbete gentemot publiker. 

3.1 Museer och sociala medier 

Sociala medier är något som utvecklas ständigt och det händer mycket på kort tid inom 
området, vilket leder till att forskning inom området relativt snart kan uppfattas som 
föråldrad. Inför denna studie har främst forskning från de senaste tio åren undersökts, 
dels eftersom äldre forskning än så kan vara inaktuell idag med tanke på de sociala 
mediernas utveckling de senaste åren, dels eftersom Instagram enbart funnits sedan år 
2010. Tidigare forskning än så kan därför inte förhålla sig till Instagrams specifika 
förutsättningar. 

3.1.1 Nya sätt att kommunicera  

Det bedrivs mycket forskning kring museer och sociala medier och en stor del av denna 
forskning är gjord i andra länder än Sverige, enligt denna uppsats efterforskningar. 
Forskaren Jenny Kidd (2011) skriver om museers användning av sociala medier och 
vikten av att placera sociala medier i en kontext. Hon menar att det är nödvändigt att 
museet tydligt visar vad som förväntas av användaren så att en förståelse för det sociala 
mediet i den specifika kontexten kan skapas. Ett lyckat exempel som Kidd nämner är 
hur Brooklyn Museum började använda sig av YouTube och upptäckte att det som 
fungerade bäst och låg i linje med YouTube som socialt medium var att be besökarna 
skapa eget material till museets YouTube-kanal. Att acceptera och omfamna de normer 
som ett visst socialt nätverk innefattar kan vara ett sätt att närma sig en mer dynamisk 
användning av sociala medier, menar Kidd (2011). Vidare skriver Kidd att det ofta går 
att tydligt upptäcka när oskrivna regler och etikett för sociala medier inte efterföljs av 
organisationer, på grund av okunskap eller missförstånd. 

Forskaren Graham Black (2012) skriver om hur museer behöver anpassa sig till det nya 
informationssamhället. Black menar att få museer kan överleva i sin nuvarande form om 
de inte förändrar sig i relation till det nya samhället, särskilt kring arbetet med publiken 
och hur en publik definieras. Vidare skriver Black att förändringarna som det 
västerländska samhället går igenom, med bland annat digitalisering och ett skifte till en 
internationell informationsekonomi, har skakat om hela samhället. Ett resultat är att 
kommunikationen sker på andra sätt och att människor lär sig på nya sätt. Den nya 
tekniken i kombination med en attitydförändring kopplad till kommunikation gör att 
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människor inte längre passivt vill ta emot det som exempelvis regeringar, företag eller 
institutioner erbjuder. Människor vill istället vara aktiva och delaktiga (Black, 2012). 

Ytterligare en forskare som har studerat museer och digitala medier är Joan-Isidre 
Badell (2015). Badell har undersökt hur museer i Katalonien använder sociala medier 
och kom fram till att användningen på många sätt är begränsad. Det saknas dessutom 
strategiska planer angående digitalisering och kommunikation för de specifika 
museerna. Ytterligare en aspekt som Badell tar upp i sin text är huruvida besöksantal 
kan hänga ihop med närvaron på sociala medier. Ett av de undersökta museerna, The 
Picasso Museum, är ett av de mer aktiva museerna i sociala medier men också ett av de 
museer som har förlorat flest besökare i närtid. Ett annat museum, The Gala - Salvador 
Dalí Foundation, har haft en kraftig ökning i antal besökare men har ingen aktiv närvaro 
i sociala medier. Badell ställer sig då frågan om sociala mediers enda eller huvudsakliga 
mål för museer ska vara att locka nya besökare, men författaren ger inget direkt svar på 
detta i sin artikel. Däremot skriver författaren att hänsyn måste tas till den geografiska 
platsen där museet finns; vissa museer har ingen eller låg närvaro i sociala medier men 
många besökare eftersom museet är beläget i en större stad. Det kan också vara det 
motsatta förhållandet: att museet har en aktiv närvaro i sociala medier men färre 
besökare, kanske på grund av museets geografiska placering i en mindre stad eller 
liknande (Badell, 2015).  

Gronemann gjorde år 2014 en undersökning över 22 danska museers användning av 
sociala medier. Undersökningen visade på stor skillnad i hur museerna väljer att 
kommunicera på webbplatsen jämfört med i sociala medier som Facebook. 
Webbplatserna används främst som envägskommunikation och kommunikationen får 
begränsad respons. På Facebook är museerna däremot aktiva och uppmuntrar till dialog, 
vilket även visar sig skapa en högre grad av respons i flera fall (Gronemann, 2014). 
Gronemann menar att många av de danska museerna verkar i sitt arbete med Facebook 
ha en aktiv vilja att involvera och engagera användare, något som inte märks på samma 
sätt i arbete med de traditionella webbplatserna. Gronemann skriver att hans studie 
bekräftar tidigare undersökningar då den visar att det är få museer som integrerar sina 
sociala medier med webbplatsen. Studien visar även att danska museer främst 
prioriterar Facebook av de sociala medierna, vilket på sikt kan visa sig problematiskt 
menar Gronemann då yngre användare i allt högre utsträckning lämnar Facebook till 
förmån för andra sociala medier. Denna snäva inriktning kan alltså bli ett problem om 
museerna vill nå ut till och involvera fler målgrupper. 

3.1.2 Forskning om museers kommunikation i Sverige 

Enligt sökningar i databaser är de svenska studier som berör sociala medier och museer 
framförallt studentuppsatser, skrivna på kandidat- eller magister/masternivå. Johnny 
Persson (2012) undersöker till exempel tre statliga museers externa kommunikation 
med fokus på Facebook och hur detta arbete förhåller sig till strategisk kommunikation. 
En annan uppsats, Museers arbete med strategisk kommunikation och digitala medier - 
En kvalitativ studie av tre museimyndigheter i Stockholm, är skriven av studenterna 
Malkki och Larsson (2016). I uppsatsen undersöker författarna med hjälp av intervjuer 
hur statliga museer i Stockholms stad arbetar med strategisk kommunikation för att nå 
sina verksamhetsmål och hur digitala och sociala medier påverkar detta arbete (Malkki 
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& Larsson, 2016). Författarna kom fram till att museerna, i viss motsats till tidigare 
studier, arbetar strategiskt med kommunikation (Malkki & Larsson, 2016). Deras studie 
visade även att besökarna är i fokus enligt museernas mål och visioner. Detta stämmer 
överens med Blacks (2012) tidigare nämnda resonemang om vikten av att ha publiken i 
fokus för museiverksamheten. 

Ytterligare en uppsats inom ämnet är den tidigare nämnda studien genomförd av 
Strandlund och Sjögren (2017). Studenterna har gjort intervjuer med museipersonal och 
undersökt om och i så fall hur museerna anpassade sin externa kommunikation då fri 
entré till statliga museer infördes. Resultatet med studien blev att museerna inte hade 
gjort någon större förändring i sitt sätt att kommunicera sedan fri entré införts. Inga 
särskilda åtgärder vidtogs för att nå nya målgrupper med hänsyn till den fria entrén 
(Strandlund & Sjögren, 2017).  

Sammanfattningsvis är det svårt att skapa en generell forskningsöverblick över sociala 
medier och museer då det finns mycket skrivet även om forskningen inte omfattar så 
många år. Vad som går att komma fram till är att många av studierna fokuserar kring 
Facebook och i viss mån YouTube och Twitter, men Instagram är däremot inte lika 
vanligt förekommande i studierna. 

3.2 Sociala medier och interaktion 

3.2.1 Interaktion och användare 

Det bedrivs även forskning inom ämnet sociala medier och interaktion. Tidigare 
nämnda forskaren Smith (2010) har studerat kommunikationen på Twitter under och 
efter jordbävningen på Haiti 2010, och han menar att användningen av funktioner som 
retweets och hashtags visar att användare gärna vill tillhöra en gemenskap. Ytterligare 
en faktor som påverkar hur användare interagerar i sociala medier är graden av intresse 
för det aktuella ämnet (Smith, 2010). Smith skiljer på två typer av interaktivitet: 
funktionell och ”contingent”. Med funktionell interaktivitet menas hur den tekniska 
applikationen möjliggör interaktion mellan användare, exempelvis genom funktioner 
som gilla-markeringar, hashtags, retweets och så vidare. ”Contingent” interaktivitet 
innebär hur användares meddelanden är beroende av varandra. Denna form av 
interaktivitet påverkas av användarens behov av att vara en del av en grupp som stödjer 
samma sakfråga (Smith, 2010). Wahlgren och Bank (2014) undersöker hur icke-statliga 
organisationer uppmanar till dialog och interaktion med sina mottagare på Facebook. 
Vad författarna kom fram till var att de undersökta organisationerna överlag var dåliga 
på att uppmuntra dialog med mottagarna och ofta var det de inlägg som inte 
uppmuntrade till interaktion som fick mest respons. Författarna drog därför slutsatsen 
att uppkomsten av tvåvägskommunikation inte kräver att avsändaren har just 
tvåvägskommunikation som avsikt, interaktion kan uppstå ändå. Wahlgren och Bank 
(2014) menar att så länge viljan till interaktion finns hos mottagarna så kan interaktion 
uppstå. En kandidatuppsats skriven av Olaisen och Oldeskog (2016) handlar om sociala 
medier och interaktion. I uppsatsen undersöker författarna hur resebolaget TUI 
interagerar med sina mottagare på Instagram. Författarna fokuserar främst på vilka 
skillnader som går att upptäcka mellan den interaktion som sker då det är huvudkontoret 
som ansvarar för publicering på Instagram, kommersiell kuratering, jämfört med när 
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ansvaret roteras mellan olika medarbetare, rotationskuratering. En av slutsatserna som 
författarna kom fram till var att den kommersiella kurateringen är mer opersonlig och 
leder till en större spridning till andra Instagram-användare, medan 
rotationskurateringen fungerar relationsbyggande och genererar mer utförliga 
kommentarer från följarna (Olaisen & Oldeskog, 2016).  

Ytterligare en studie som behandlar interaktion i sociala medier är Halls (2016) 
undersökning av social interaktion bland användare i sociala medier. Med hjälp av 
undersökningen kom Hall fram till att 75% av användarna inte interagerade med andra 
användare när de använde sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram) under en 
kort tidsperiod (ca 5-10 minuter). Vidare visade det sig att cirka 96% av den sociala 
interaktionen bland deltagarna under ett par dagars tid inte ägde rum i sociala medier 
utan i andra sammanhang, till exempel ansikte mot ansikte. Majoriteten av deltagarna i 
studien menade att större delen av deras sociala interaktioner skedde utanför sociala 
medier (Hall, 2016). Slutsatsen av Halls studie blev därför att det fortfarande är en liten 
del av människors sociala interaktioner som sker i sociala medier och författaren menar 
att sociala medier inte går att likställa med social interaktion. Många användare 
använder helt enkelt sociala medier till annat än att interagera med andra människor. 

3.2.2 Organisationernas perspektiv 

Johnny Persson (2012) skriver i sin kandidatuppsats att enligt intervjuad museipersonal 
på svenska museer fyller sociala medier ett tomrum för tvåvägskommunikation som 
tidigare varit svårt att fylla med hjälp av traditionella medier. Kommunikationen har 
tidigare varit en form av envägskommunikation medan sociala medier skapar möjlighet 
till delaktighet och interaktion. Falkheimer och Heide (2011) menar att sociala medier 
innebär ett nytt sätt att kommunicera som till stor del skiljer sig från traditionella 
medier, särskilt på grund av det interaktiva inslaget hos sociala medier. Författarna 
menar att sociala medier kan betraktas som en öppnare och mer demokratisk form av 
medier. Detta innebär också att det för vissa organisationer kan upplevas som att de 
tappar kontrollen över kommunikationen med sina användare (Falkheimer & Heide, 
2011). Plötsligt kan i princip alla skapa budskap och berättelser och dela dessa med 
världen. Det har blivit allt vanligare i organisationer att ansvaret för kommunikationen 
flyttas över till medarbetare som fungerar som ambassadörer för organisationen. Ett 
annat sätt är att låta externa användare stå för en del av kommunikationen, exempelvis 
som i fallet med Brooklyn Museum där besökare uppmuntrades att själva skapa 
innehållet till museets YouTube-kanal (Kidd, 2011). Kidd (2011) menar att vad som är 
viktigt i arbetet med liknande initiativ är att vara reflekterande och att ha ständiga 
diskussioner, även med användare, kring vad som fungerar bra. Hon menar också att det 
är viktigt att hålla innehållet intressant och dynamiskt för att kunna uppmuntra och 
underlätta delaktighet och dialog.  

3.3 Publik och kommunikation 

Publik är ett ord som ursprungligen kommer från latinets populus: folket (Heide, 2011). 
Idag finns det flera synsätt på publik, ett av dessa härstammar från demokratisk teori 
och ett annat från public relations (Heide, 2011). Det förstnämnda synsättet betraktar 
publiken som en klok och kunnig allmänhet. Enligt detta synsätt har publiker 
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självständiga åsikter och agerar utifrån dessa. Det andra perspektivet betraktar publiken 
som en målgrupp och med detta synsätt antas det att en organisation kan påverka 
publikens attityd, kunskap och handling med hjälp av strategisk kommunikation (Heide, 
2011). Dessa två synsätt vilar på olika vetenskapsteoretiska grunder; det förstnämnda 
synsättet betraktar människor som självständiga individer medan det andra synsättet 
betraktar människor mer som en påverkbar massa (Heide, 2011). Detta innebär även att 
synen på kommunikation skiljer sig åt mellan synsätten. Om publiken betraktas som en 
klok och kunnig allmänhet så betraktas kommunikationen som meningsskapande. Om 
däremot publiken betraktas som en massa ses kommunikation utifrån 
transmissionssynen, det vill säga en mer enkelriktad modell (Heide, 2011). Ytterligare 
en definition av publik kommer från 1940-talets forskning av Blumer och Dewey 
(Heide, 2011). Deras definition innebär att en publik är en grupp som står inför en 
tvistefråga eller ett problem, är medvetna om problemet men har olika uppfattningar 
kring hur det ska lösas och är engagerade i ett samtal kring problemet eller frågan. 
Enligt denna definition skapas alltså en publik när kommunikation kring en viss 
oenighet inleds. Enligt Heide (2011) har forskning inom public relations fokuserat 
främst på organisationens perspektiv gentemot publiker och mindre vikt har lagts vid 
publikens eget perspektiv. På grund av detta har maktaspekten mellan organisation-
publik ofta förbisetts inom forskningen. Heide beskriver vidare hur det främst 
förekommer två sätt att förhålla sig till publiker inom vanliga public relations-
läroböcker. Dessa två sätt är att antingen se publiker som målgrupper för 
organisationens budskap eller att se publiken som bestående av aktiva deltagare i dialog 
med organisationen. Båda synsätt utgår från organisationen. En nackdel som har pekats 
ut med dessa synsätt är de inte tar hänsyn till att publiker själva formar sina identiteter 
och mål. En risk är då att kommunikatörerna missar existerande publiker. Många 
kommunikatörer använder sig ännu av en traditionell syn på publiker, en syn som utgår 
från masskommunikationsmodeller. Sociala medier kan ge ökade möjligheter att övergå 
till interpersonell kommunikation istället (Heide, 2011). 

3.3.1 Publiken i fokus för museer 

Black (2012) menar att museibesökare i framtiden kommer att kräva allt högre kvalitet 
på service, oavsett vilken typ av museum. Han menar också att behovet av delaktighet 
från besökarnas sida kommer att öka, liksom behovet av att engageras i utställningar 
och med andra besökare. Black skriver att den nya teknologin, särskilt den mobila, 
kommer att förändra relationen mellan museum och besökare. Med hjälp av den nya 
tekniken kan museerna expandera utanför själva museibyggnaden och göra både 
innehåll och deltagande mer tillgängligt (Black, 2012). Museer måste växa och 
förändras med sina publiker och de måste kunna underlätta social interaktion och 
deltagande engagemang med utställningar, skriver Black. 

3.4 Kommunikation i förändring: de nya mediernas framväxt 

Begreppet Webb 2.0 började användas år 2004 och med ordet menades då de nya 
webbtjänsterna som utvecklades; tjänster vars fokus var användarvänlighet och där 
innehållet skapades av användarna (Gil, 2017). En webbplats som tillhör Webb 2.0 
uppmuntrar till interaktivitet och samarbete med andra användare. Exempel på dessa är 
till exempel sociala medier som Facebook och Twitter. Det kan också vara wikis, som 
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till exempel Wikipedia, och bloggar. Nationalencyklopedin (2017) definierar sociala 
medier som ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 
kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.”. Vidare 
skriver Nationalencyklopedin att sociala medier skiljer sig från massmedier genom att 
de bygger på ett användargenererat innehåll.  

Under större delen av 1900-talet var kommunikationsstrukturen stabil och synen på 
kommunikation som transmission, det vill säga sändare till mottagare, var dominerande 
(Falkheimer & Heide, 2011). Under 1960-talet då samhällsordningen på många håll 
började kritiseras blev det också tydligt att informatörernas uppdrag var att förstärka 
och försvara organisationens legitimitet. Medietekniken var fortfarande förbehållen ett 
fåtal och likaså distributionen. Med persondatorns intåg på 1980-talet och så 
småningom även med internet på 1990-talet började den traditionella 
kommunikationsstrukturen att utmanas. Medietekniken blev mer lättillgänglig och det 
blev enklare för en enskild person att kommunicera ett budskap till andra (Falkheimer & 
Heide, 2011). Medieforskaren Jenkins (2006) tar upp tre viktiga kännetecken för den 
nya kommunikationsstrukturen. Det första kännetecknet är att det idag råder en 
konvergent mediekultur, vilket innebär att gamla och nya medier interagerar. På så vis 
skapas nya former för kommunikation. Det andra kännetecknet är framväxten av 
deltagarkultur. Med hjälp av de nya medierna kan gemensam mening skapas direkt 
mellan användarna. Avslutningsvis menar Jenkins att kollektiv intelligens är en central 
del av den nya kommunikationsstrukturen. Detta begrepp innebär att olika problem blir 
lösta genom kommunikation mellan flera deltagare, exempelvis via ett digitalt nätverk 
(Jenkins, 2006). Falkheimer och Heide (2011) menar dock att det kan vara vanskligt att 
tala om ett paradigmskifte då det är ett problematiskt begrepp som ofta berör 
århundraden snarare än årtionden. Alla medier har någon gång varit nya och 
medieutvecklingen kan betraktas som en lång utvecklingsprocess. Författarna skriver att 
det intressanta inte är tekniken i sig, utan snarare hur ”former för kommunikation - hur 
vi skapar gemensam mening - omskapas eller förnyas.” (Falkheimer & Heide, 2011, s. 
25). Falkheimer och Heide (2011) diskuterar vidare det sociala mediet Twitter och dess 
funktioner. Författarna menar att Twitter fungerar som mer än bara en 
budskapsplattform; det är även en plattform för bland annat sociala kopplingar mellan 
människor. En vanlig uppfattning är att sociala medier används av människor för 
självförverkligande och för att konstruera den egna identiteten, men ofta är det så att 
människor är mer intresserade av att fokusera på en sakfråga och att tillhöra en 
gemenskap, än att uttrycka personliga åsikter (Smith 2010). Falkheimer och Heide 
(2011) skriver att de sociala medierna inte orsakar att organisationerna tappar kontrollen 
över informationen utan snarare att de synliggör det faktum att det aldrig går att 
fullständigt kontrollera eller påverka en publik. 

Cooke och Buckley (2008) har identifierat fyra faktorer som särskiljer sociala medier 
från tidigare medier. Den första faktorn är att de sociala medierna bygger på 
användargenererat innehåll vilket suddar ut de traditionella gränserna mellan innehåll 
som skapas professionellt och innehåll som skapas av amatörer. Den andra faktorn 
innebär att sociala medier ger användarna en möjlighet att själva söka upp den 
information de vill ha, istället för att passivt ta emot informationen. Vidare ger sociala 
medier användarna möjlighet att skapa egna berättelser, till exempel genom att välja 
vilka olika filmklipp de vill se på YouTube eller Flickr. Den fjärde faktorn innebär att 
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sociala medier ger upphov till olika sociala interaktioner som utvecklas kring det 
användargenererade innehållet. Interaktion uppstår när användarna kommenterar, 
recenserar och så vidare. Författarna menar att just interaktionsfaktorn har stor 
betydelse för sociala mediers framgång. Cooke och Buckley skriver att de sociala 
medierna kan beskrivas som en medierevolution som påverkar människors agerande och 
förståelse för sin samtid. 

4. Utgångspunkter för analys 

Kapitlet ”Utgångspunkter för analys” innehåller de aspekter som uppsatsens analys 
kommer att förhålla sig till. Frågeställningarna till denna uppsats fokuseras kring 
Instagrams möjligheter till social interaktion och relationsskapande. En av de 
huvudsakliga utgångspunkterna för analysen kommer, med hänsyn till 
frågeställningarna, att vara Goffmans teorier om social interaktion (1959) och Anders 
Perssons bearbetningar av dessa teorier (2012). Eftersom studien behandlar social 
interaktion i digitala medier kommer även teorier om relationsskapande och tilltal i 
sociala medier att tas upp i följande stycken.  

4.1 Social interaktion 

4.1.1 Goffmans teorier om social interaktion 

Sociologen Goffman presenterar sina teorier om social interaktion och socialt liv i 
boken Jaget och maskerna från 1959. Goffman skriver att boken ska fungera som ett 
slags handbok med vars hjälp det sociala livet kan studeras utifrån ett sociologiskt 
perspektiv. Goffman använder sig av teatermetaforer för att förklara sin teori. Han 
menar att det finns olika aspekter i en individs interaktion: hur personen presenterar sig 
själv och sin aktivitet inför andra, hur personen styr och kontrollerar andras uppfattning 
och vad personen kan göra eller inte göra vid agerande inför andra. Goffmans teori 
innebär att rollen som en individ spelar är anpassad till andras roller. Samtidigt som 
detta sker är också andra personer publik. För att förtydliga använder sig Goffman av 
termer från teatern, till exempel aktör, publik, rutiner, roller, framträdande, främre och 
bakre region och så vidare. Definitioner av några av de vanligaste begreppen följer här: 
Aktör: en individ som spelar en roll. 
Framträdande: en viss deltagares samlade aktivitet vid ett specifikt tillfälle. 
Aktiviteten syftar till att påverka de andra deltagarna. 
Interaktion: individers ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att 
fungera när de befinner sig i varandras närvaro. 
Publik: en samling observatörer som iakttar en aktör. 
Roll, rutin: i förväg fastställda handlingar som används i ett framträdande och som kan 
spelas upp vid andra tillfällen. 
(Goffman, 1959). 

När en individ, en aktör, gör ett framträdande förutsätter denne att observatörerna ska ta 
intrycket på allvar (Goffman, 1959). Aktören själv kan antingen ha en cynisk eller 
uppriktig tro på sitt eget intrycks äkthet. Om aktören själv tror på sin egen roll är det en 
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uppriktig tro, men om aktören däremot utnyttjar sin roll för att lura publiken är tron 
cynisk. Under sitt framträdande kan aktören använda sig av en fasad, det vill säga 
inramning, såsom rum eller möbler, eller detaljer som kläder, hållning eller liknande 
(Goffman, 1959). En viss fasad kan ge upphov till stereotypa föreställningar och dessa 
kan antingen begränsa eller underlätta framträdandet. Interaktionen måste dramatiseras 
för att individens roll ska klargöras. Aktören använder olika tecken för att förmedla de 
egenskaper hon eller han gör anspråk på. Det kan också vara så att aktören behöver 
undvika vissa företeelser för att inte bli avslöjad, till exempel genom att snubbla eller se 
skuldmedveten ut.  

Goffman har också perspektiv som centreras kring team snarare än individer. Med team 
menar Goffman (1959) en samling aktörer som samarbetar i framställningen av en rutin. 
Alla team-medlemmar är beroende av varandra för att skapa och behålla det önskade 
intrycket. Team-medlemmar måste lita på varandra för att lyckas. Det finns ständigt en 
risk att någon av team-medlemmarna ska bete sig på ett olämpligt sätt och på så vis 
förstöra framträdandet. Det är dessutom nödvändigt att alla medlemmar är överens om 
den ståndpunkt som ska användas vid teamets framträdande.  

Enligt Goffman (1959) rör sig aktörer och team mellan två regioner: främre regionen 
och bakre regionen. Den främre regionen består av själva inramningen och det är den 
som publiken tar del av. Den bakre regionen är dold för publiken. Här är det naturligt att 
bryta mot det intryck som har givits i den främre regionen. Ytterligare en plats är 
utsidan och denna ligger utanför både den främre och den bakre regionen. Utsidan 
representerar därmed alla övriga platser. 

4.1.2 A. Perssons tolkningar av Goffmans teori 

Anders Persson (2012) skriver i boken Ritualisering och sårbarhet om hur digitala 
medier till viss del har förändrat betydelsen hos några av Goffmans begrepp, som till 
exempel främre och bakre region. A. Persson menar att det i digitala medier är vanligt 
att personer tänjer på gränserna kring främre och bakre region, det vill säga vad som 
anses passande att visa upp för andra och vad som är passande att göra när ingen ser. 
Begreppet over-sharing innebär att en person delar med sig av för mycket information i 
till exempel sociala medier (A. Persson, 2012). Han menar vidare att den sociala 
interaktionen har förändrats i och med internets intåg. Interaktiviteten hos internet 
skapar möjligheter att närma sig främmande människor, något som kan vara svårare när 
det är ansikte mot ansikte (A. Persson, 2012). På många sätt kan det vara enklare att 
närma sig främmande personer på internet än i verkliga livet. A. Persson (2012) skriver 
att en användare av ett online-nätverk skapar en representation av sig själv. 
Representationen är en roll eller en mask som kan skilja sig mycket från hur personen är 
i verkligheten. A. Persson väljer att kalla denna roll för ”persona". De som deltar i den 
sociala interaktionen online kan aldrig vara säkra på att den persona som de samspelar 
med verkligen är den de tror (A. Persson, 2012).  

4.1.3 Sociala medier och interaktion 

Sociala medier har skapat ett nytt sätt att kommunicera som i hög grad bygger på det 
interaktiva elementet. Aldrig tidigare har det funnits ett medium där det går att relativt 
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enkelt skapa och upprätthålla en dialog med ett stort antal människor som befinner sig i 
olika publiker. Hur dialogmöjligheterna tas tillvara är dock inte självklart (Falkheimer 
& Heide, 2011). 

Smith (2010) menar att organisationer använder sociala medier för att öka interaktionen 
med publiker genom ett ständigt flöde av input och output, och på så vis skapa en 
ömsesidig relation. Två strategier för att skapa relationer online är ”communicated 
commitment” och ”conversational human voice” (Kelleher & Miller, 2006, Smith, 
2010). Den förstnämnda strategin innebär att organisationen kommunicerar legitimitet 
och öppenhet till publiken, den andra innebär att organisationen använder sig av ett 
personligt tilltal. Smith (2010) skriver att bägge strategier har visat sig ge positiv effekt i 
relationskapandet. Som nämndes tidigare menar Smith att det för många människor 
visat sig vara viktigare att tillhöra en gemenskap online än att uttrycka personliga 
åsikter. 

Forskaren Margalit (2014) har genomfört en studie om vilka skillnader som finns 
mellan att interagera online och att interagera ansikte mot ansikte. När personer 
interagerar med andra drar de, ofta omedvetet, slutsatser om den andra personens 
sinnestillstånd. Slutsatserna kan handla om vad den andra personen tänker på eller vilka 
intentioner personen verkar ha. Detta gör att interaktionen med människor kräver 
ansträngning och känslomässig investering, medan interaktion som sker via en dator 
kräver mindre ansträngning, menar Margalit. En stor del av interaktionen som sker 
dagligen är icke-verbal, det vill säga att den består av ansiktsuttryck, gester, tonläge, 
kroppsspråk, ögonkontakt och så vidare. Dessa icke-verbala uttryck hjälper till att skapa 
en förståelse för den eller de personer som kommunikationen sker med. Dessa delar går 
ofta förlorade i kommunikation online (Margalit, 2014). Kommunikation som sker 
ansikte mot ansikte beskrivs ibland som synkroniserad kommunikation. Detta innebär 
till exempel att medan en person pratar är den andra tyst och lyssnar. Online-
kommunikation däremot betecknas som o-synkroniserad kommunikation. Margalit 
beskriver detta som att kommunikationen inte behöver koordineras eftersom den inte är 
beroende av den andra personens omedelbara respons. Det går att chatta med flera 
personer samtidigt om olika saker och en fråga kräver ofta inte ett omgående svar. 
Margalit menar att en viktig del i att förstå social interaktion hos människor är att de 
flesta personer som ser till exempel en ledsen individ själva upplever samma känsla. I 
kommunikation online är det dock i princip omöjligt att avläsa känslor på samma sätt. 
Ett exempel på detta är hur depression enbart går att avläsa ansikte mot ansikte. 
Margalit menar att interaktion via sociala medier gör att användarna känner sig 
delaktiga men utan många av de svårigheter som mänsklig interaktion kan innebära. 
Samtidigt går även många möjligheter, som exempelvis att avläsa depression, förlorade 
i social interaktion som sker online, menar Margalit (2014).  

4.2 Reflektioner kring teori 

De teorier som har redogjorts för i detta kapitel är utvalda med hänsyn till uppsatsens 
problemformulering och syfte. Eftersom frågeställningarna till uppsatsen berör hur 
museer uppmuntrar till interaktion och relationsskapande med hjälp av Instagram valdes 
just teorier om social interaktion ut för att fungera som utgångspunkter för analyserna. 
Goffmans (1959) teorier om social interaktion är lämplig för studien eftersom den trots 
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sin ålder går att applicera på vår samtid, vilket A. Persson (2012) har visat. Teorierna 
utvecklade av Kelleher/Miller (2006) och Smith (2010) är passande för studien eftersom 
de berör just hur organisationer kan förändra sitt tilltal i digitala medier för att nå ut till 
publiken och för att skapa relationer. Teorierna fungerar som utgångspunkter för 
analyserna, ungefär som ett ramverk som analyserna förhåller sig till. Med hjälp av 
teorierna utforskar studien frågeställningarna och problematiserar resultatet av 
undersökningen.  

5. Metod 

I detta kapitel finns en redogörelse för studiens metod och tillvägagångssätt. I kapitlet 
finns också reflektioner kring forskningsetik och metodkritik. Stycket ”Urval och 
avgränsningar” ger motivering och reflektion kring urval av museer och andra 
hänsynstaganden som har varit nödvändiga att göra under arbetet med studien. 

5.1 Urval och avgränsningar 

Till denna studie har tre svenska museer valts ut. Samtliga är statliga museer som delvis 
eller helt finansieras med statliga medel. En anledning till varför just dessa tre museer är 
utvalda är dels eftersom de täcker in Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg 
och Malmö, dels eftersom de tillhör olika typer av ämnestraditioner. Sveriges 
museipolitik har emellanåt fått motta kritik för en Stockholmscentrering, det vill säga att 
majoriteten av de statliga museerna finns i Stockholmsområdet. Till denna uppsats har 
därför tre museer valts för att kunna täcka in fler geografiska platser och på så vis inte 
enbart analysera museer som finns i och kring Stockholm. Moderna Museet Malmö är 
ett relativt ungt konstmuseum, Livrustkammaren är Sveriges äldsta museum med anor 
från 1600-talet och fokus på historia och kulturhistoria medan Världskulturmuseet 
liksom Moderna är ett nyare museum. Världskulturmuseet skiljer sig även från de andra 
museerna då dess fokus bland annat ligger på att spegla samhällsdiskussioner och det 
har inte samma tydliga inriktning (konst, historia/kulturhistoria) som övriga två museer. 
Ett alternativ hade kunnat vara att jämföra tre museer inom samma inriktning, 
exempelvis tre historiska museer eller tre konstmuseer, men i detta fall är syftet att 
undersöka just statliga museer och det finns inte många statliga museer som har samma 
inriktning. I så fall hade det blivit en undersökning av både statliga och privata museer. 
Dessutom kan det vara givande och intressant att undersöka hur museerna skiljer sig åt i 
sin användning av Instagram och om detta möjligtvis kan bero just på museets 
inriktning. Det som dock är gemensamt för de utvalda museerna i denna undersökning 
är att de är statliga museer och att de har ett övergripande gemensamt uppdrag från 
staten. 

Undersökningen av museernas Instagram-konton är begränsad till en specifik 
tidsperiod. Inläggen och interaktionen har undersökts under en tvåmånadersperiod: 15 
oktober 2017 till 15 december 2017. Perioden valdes eftersom materialet som samlades 
in under denna period var aktuellt för perioden för uppsatsarbetet. Dock blev det något 
svårt att samla in material under hela arbetet med uppsatsen och på många vis hade 
datainsamlingen underlättats om en redan passerad tidsperiod istället hade valts. 
Eftersom materialet redan hade börjat samlas in och det hade blivit problematiskt att 
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byta tidsperiod mitt i undersökningen, blev det ändå så att den valda tidsperioden hölls 
fast vid. Att det blev två månader som valdes var eftersom materialet som skulle vara 
hanterbart i förhållande till uppsatsens omfång och bedömningen gjordes i förväg att två 
månader kunde generera ett lämpligt antal inlägg. Bertilsson (2014) menar att det ibland 
kan vara svårt att veta när insamling av material ska avslutas. Det går då att använda sig 
av mättnadsprincipen, vilket innebär att forskaren slutar samla in material när flera 
centrala teman som redan har identifierats återkommer. I detta fall användes en 
kombination av mättnadsprincip och tidsbegränsning. Då tidsperioden var avslutad var 
de insamlade inläggen totalt 74 stycken och inläggen ansågs skapa ett resultat som 
uppnådde en viss mättnad för studiens syfte. Instagram är ett socialt medium som 
ständigt uppdateras med nya funktioner, detta var dock inte något som påverkade valet 
av tidsperiod eller avgränsning. Studien har utgått från det som går att undersöka med 
blotta ögat, inte vilka bakomliggande funktioner som kan ligga till grund för 
företeelserna. 

Det kan inte dras några övergripande generella slutsatser med denna studie eftersom 
analysen berör ett begränsat urval. Studien är kvalitativ och gör inte anspråk på att 
kunna göra generaliseringar. Målet med uppsatsen är snarare att förstå hur något 
förhåller sig specifikt kring dessa situationer. Svensson och Ahrne (2011) menar att det 
inte går att arbeta med generaliseringar på samma sätt i en kvalitativ studie som i en 
kvantitativ studie. Detta innebär dock inte att det inte går att dra några allmänna 
slutsatser med hjälp av en kvalitativ studie. Det går att göra generaliseringsanspråk med 
hjälp av försiktiga bedömningar av hur studiens resultat kan överföras till andra 
områden eller situationer (Svensson & Ahrne, 2011). Ett sätt är att föra över 
forskningsresultaten på andra personer eller miljöer som liknar de som har studerats i 
den egna forskningen.  

Denna undersöknings resultat kan förhoppningsvis skapa en viss förståelse även för 
andra museers, och andra organisationers, arbete med Instagram som ett kommunikativt 
verktyg. 

5.2 Kvalitativ studie 

Björklund och Paulsson (2013) menar att en kvalitativ studie är en studie som söker 
skapa djupare förståelse för ett specifikt problem, situation eller händelse. Det är vad 
denna uppsats syftar till. Med en kvalitativ studie kan det dock vara svårare att göra 
generaliseringar än med en kvantitativ studie. Denna uppsats gör inga anspråk på att 
kunna dra generella slutsatser om hur statliga museer arbetar med Instagram. Studien 
kan istället skapa en förståelse för hur interaktion och relationsskapande fungerar för de 
specifika museernas användning av Instagram. Förhoppningsvis kan slutsatserna från 
studien även skapa en förståelse för hur andra museer skulle kunna arbeta med 
Instagram för att skapa interaktion och för att förbättra relationen med publiken. 

5.3 Netnografi 

Netnografi är en vetenskaplig metod som används dels för att förstå och teckna internet 
som artefakt, redskap och umgängesyta och dels för att förstå och teckna det sociala och 
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kulturella liv som existerar på internet (Berg, 2015). Begreppet netnografi myntades 
1997 av Robert V. Kozinets, men mycket har förändrats sedan dess. Vid denna tid var 
internet ingen självklar del av alla människors liv och Google existerade inte ännu 
(Berg, 2015). Berg menar att en netnografisk undersökning i princip kräver att 
interaktivitet finns i det sammanhang som ska studeras. Det är också viktigt att 
sammanhanget är rikt på information för att kunna leda fram till tolkningar och 
slutsatser. Bertilsson (2014) skriver att netnografi är en kvalitativ, tolkande metod som 
fungerar särskilt väl då internetbaserad kommunikation ska studeras och förstås. 
Metoden kan även skapa förståelse för hur denna internetbaserade kommunikation 
påverkar organisationens strategiska kommunikationsarbete. Netnografi kallas ibland 
”etnografi på internet” eftersom den baseras på traditionell etnografi men har anpassats 
för studier av människors kommunikation, interaktion och gemenskap på internet 
(Bertilsson, 2014). Netnografi kan ibland kombineras med andra metoder utöver 
observation, till exempel intervjuer, insamling av dokument, fallstudier, semiotisk 
analys med flera. I denna studie används enbart metoden observation då museernas 
kommunikation på Instagram studeras. 

Kozinets (2011) har utvecklat en metodprocedur för netnografi som består av fem steg. 
Dessa steg är: 
1. Definiera frågeställning, forskningsämne och studieobjekt. 
2. Identifiera och välj lämplig empirisk kontext/plats.  
3. Välj grad av deltagande och observation i den kommunikation eller gemenskap som 

studeras samt datainsamling.  
4. Analysera och tolka det empiriska materialet. 
5. Skriv, rapportera och presentera forskningsresultaten och studiens bidrag. 

Under arbetet med studien har dessa steg följts. En forskare som använder sig av 
netnografi kan anta olika roller beroende på vad för typ av kommunikation som ska 
studeras. Det är nödvändigt att välja i vilken utsträckning forskaren är delaktig i den 
studerade kommunikationen. Ett sätt är att forskaren är en fullständig deltagare och då 
deltar i kommunikationen som sker mellan användarna (Bertilsson, 2014). Oftast 
innebär denna roll att forskaren berättar för övriga medlemmar om sin undersökning 
och sin forskarroll och får medgivande från deltagarna. Med denna metod blir forskaren 
en medproducent av kommunikationen och gemenskapen som studeras. Forskaren 
kommer då nära den undersökta kontexten. En annan variant är att forskaren är en 
fullständig observatör vilket innebär att forskaren endast observerar och tolkar den 
internetbaserade kommunikationen. Forskaren undviker då att påverka deltagarnas 
kommunikation (Bertilsson, 2014). Bertilsson menar att en fördel med den sistnämnda 
metoden är att det empiriska materialet kan stå för sig självt och inte påverkas av 
forskarens deltagande. 

I denna studie har rollen som fullständig observatör antagits. Detta val motiveras med 
följande argument. Dels fungerar rollen som fullständig observatör väl då studien vill 
undersöka den naturligt uppkomna kommunikation, utan eventuell påverkan från en 
forskares deltagande, dels är det svårt att vara en fullständig deltagare på Instagram då 
det inte är en nätgemenskap på samma vis som till exempel ett nätforum. 
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5.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Validitet innebär i vilken utsträckning en studie verkligen undersöker eller mäter det 
som studien är avsedd att undersöka (Björklund & Paulsson, 2003). Det kan ses som ett 
mått på studiens trovärdighet. Netnografi som val av metod lämpar sig väl för denna 
uppsats då frågeställningarna vill undersöka hur den faktiska kommunikationen ser ut 
och vilka skillnader som går att upptäcka. Netnografi är en passande metod då den utgår 
från ett kvalitativt, tolkande perspektiv (Bertilsson, 2014), vilket ligger i linje med 
denna uppsats syfte och frågeställningar. Som nämnts tidigare är inte syftet med denna 
uppsats att skapa en generell bild över en viss företeelse, utan snarare att skapa 
förståelse för en specifik situation. Netnografi som metod är ett bra val för detta då den 
ofta används för att skapa förståelse för ett specifikt sammanhang. Reliabilitet innebär 
graden av tillförlitlighet i själva mätinstrumentet (Björklund & Paulsson, 2003). Med 
detta menas i vilken utsträckning samma värde kan uppnås om undersökningen 
upprepas. Det går att öka en studies reliabilitet genom att använda till exempel olika 
kontrollfrågor vid användning av intervjuer eller enkäter. I fallet med denna studie har 
reliabiliteten ökat genom att samtliga inlägg har analyserats utifrån samma 
utgångspunkter. Objektiviteten ökar genom att de olika val som görs motiveras och 
förklaras så att läsaren själv kan ta ställning till studiens resultat (Björklund & Paulsson, 
2003). Detta är också något som genomgående har varit en del av arbetet med denna 
uppsats. 

5.5 Tillämpning och tillvägagångssätt 

Mellan perioden 15 oktober och 15 december har skärmavbilder tagits av de 
publicerade inläggen på Instagram. Först skapades en generell överblick, ett museum i 
taget, över inläggen. Därefter gjordes en mer grundlig observation av inläggen. I de fall 
då någon form av interaktion med besökare skapades undersöktes dessa inlägg 
ytterligare och kommentarerna samlades in. När denna process hade fullföljts med alla 
museer påbörjades en jämförande analys av inläggen med utgångspunkt i Goffmans 
teori om social interaktion och tidigare nämnda teorier om relationsskapande i sociala 
medier. 

Uppsatsens empiri består av observationer av museernas kommunikation på Instagram 
och eftersom detta material är relativt stort, totalt 74 inlägg, kan det anses som fullt 
tillräckligt för en kvalitativ uppsats av detta omfång. Rennstam och Wästerfors (2011) 
menar att det är viktigt att inte samla in alltför mycket material. Materialet behöver vara 
överblickbart. Rennstam och Wästerfors skriver att det inte är mängden data som är det 
viktigaste i en kvalitativ studie, utan snarare variation och innebörd. Även småskaliga 
studier kan skapa ett nyhetsvärde i relation till tidigare forskning och teorier, menar 
författarna.  

Uppsatsen utgår från forskningsfrågorna kring hur museerna uppmuntrar till social 
interaktion och relationsskapande och vilka skillnader som går att upptäcka mellan 
museerna. För att få svar på dessa frågor är det dels viktigt att undersöka ett tillräckligt 
antal inlägg och att undersöka samma tidsperiod för alla museer. När inläggen samlades 
in visades det sig vara stora skillnader i antal inlägg mellan de tre museerna. 
Livrustkammaren har publicerat totalt 9 inlägg, Moderna Museet Malmö 6 inlägg och 
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Världskulturmuseet 59 inlägg. Att det var så stora skillnader mellan museerna kan till 
viss del betraktas som problematiskt då det skapar en dominans i materialet för ett av 
museerna. Samtidigt kan även denna obalans i antal inlägg betraktas som en del av 
resultatet och denna aspekt vägs in i analysen. Det är intressant att reflektera kring 
varför ett av museerna har publicerat så många fler inlägg än övriga två museer och om 
detta går att möjligtvis koppla till museets inriktning eller hur museet arbetar med 
Instagram i övrigt. Dessa reflektioner tas upp mer grundligt i analys och diskussion. 

Under observationerna och insamlingen av material har bildtexter, inläggsfrekvens, 
antal kommentarer och antal gilla-markeringar varit centrala för undersökningen. Varför 
just dessa aspekter undersökts är främst på grund av den anledning att det är dessa delar 
som utgör den huvudsakliga formen av respons på Instagram. De funktioner som finns 
för en användare som på något vis vill interagera med en annan användare på Instagram 
är främst att gilla-markera och att kommentera. Det går även att gilla andras 
kommentarer, vilket också kan betraktas som en form av interaktion. I denna studie har 
inte denna funktion undersökts, främst eftersom det skulle innebära en utvidgning av 
studien men även eftersom denna form av interaktion inte visade sig vara framträdande i 
det insamlade materialet. Andra funktioner som finns, men som inte undersökts i denna 
studie, är att dela inlägget med en annan användare och att använda sig av hashtags för 
att på olika sätt kommunicera med andra användare. I denna studie har de sistnämnda 
funktionerna inte undersökts, dels eftersom det inte går att som observatör se vilka eller 
hur många som har delat någon annans inlägg på Instagram, dels eftersom användandet 
av hashtags hade gett upphov till en annan form av undersökning, där det snarare hade 
varit besökares inlägg som hade samlats in. Detta hade kunnat orsaka vissa etiska 
problem och funderingar kring insamling av privatpersoners inlägg. Valet att fokusera 
på kommentarer och gilla-markeringar ansågs tillräckligt för att skapa en generell bild 
av hur just det specifika museets sociala interaktion och relationsskapande fungerar på 
Instagram. För vidare forskning hade det dock kunnat vara intressant att undersöka just 
bruket av hashtags.  

5.6 Metodkritik 

Alla metoder har sina begränsningar och det är nödvändigt att vara självkritisk och 
reflekterande kring val av metod. I detta fall valdes netnografi som metod då den 
passade väl till frågeställningarna. Uppsatsens syfte är att undersöka hur 
kommunikationen ser ut på Instagram och en observation ansågs då som en lämplig 
metod för att kunna komma nära fältet. En brist och utmaning med detta val av metod är 
att det blir till stor del upp till forskaren att göra en kvalitativ tolkning av materialet. Det 
går inte att ställa frågor eller följdfrågor till deltagarna, utan det är forskaren som på 
egen hand får tolka det insamlade materialet. Som komplement till denna metod hade 
det kunnat vara en fördel med kompletterande intervjuer av något slag, exempelvis med 
kommunikatörer på de olika museerna eller med användare. Detta hade kunnat skapa ett 
bredare perspektiv och inte enbart det utifrån-perspektiv som den observerande 
netnografin kan tillhandahålla. Ytterligare en svårighet med metoden är att det är svårt 
att veta när tillräckligt material har samlats in. Det går inte heller att på förhand veta hur 
mycket material som observationerna kommer att generera. I denna studie blev 
resultatet att två av museerna hade relativt få inlägg medan ett museum hade många 
inlägg under den undersökta perioden.  
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Avslutningsvis: netnografi kan vara en lämplig metod för att närma sig ett forskningsfält 
och även få inlägg kan generera ett intressant och givande resultat, men möjlighet till 
större bredd ges om metoden kombineras med andra metoder eller tillvägagångssätt.  

5.7 Forskningsetik 

Berg (2015) menar att forskning som bedrivs på eller med hjälp av internet ofta utmanar 
vedertagen forskningsetik. Vetenskapsrådet (u.å.) har formulerat fyra allmänna 
huvudkrav på forskning inom humaniora och samhällsvetenskap: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Bertilsson (2014) 
har dock forskarvärlden ännu inte lyckats enas om vad som är etiskt rätt eller fel när det 
gäller forskning i en internetkontext. Eysenbach och Till (2001) skiljer på olika former 
av studier av internetbaserad kommunikation: passiv, aktiv och studier där intervjuer 
eller fokusgrupper utgör en stor del av studien. Författarna skriver främst om 
internetbaserad forskning inom medicin men deras reflektioner kan appliceras även 
inom andra områden. Författarna menar att om forskaren genomför en passiv och 
fullständigt observerande studie av tidigare interaktion inom internetbaserad 
kommunikation finns det inget krav på informerat samtycke, men hänsyn måste alltid 
tas till hur resultatet kan komma att påverka de individer som berörs av studien 
(Eysenbach & Till, 2001). 

I denna undersökning samlades bland annat kommentarer in och vissa av 
kommentarerna presenteras i analysen, men då anonymiserade. Kommentarerna 
behöver presenteras för att skapa förståelse för studiens slutsatser, samtidigt är det 
viktigt att vara medveten om och ta hänsyn till att det finns människor bakom varje 
kommentar. I uppsatsen publiceras inga användarnamn. Berg menar att det är 
nödvändigt och självklart att använda sig av en välgrundad forskningsetik samtidigt 
som det är viktigt att den är teoretiskt och empiriskt grundad (2015). Han skriver att en 
avvägning krävs mellan intresset att bedriva fri forskning och samtidigt tillgodose de 
individer som berörs direkt eller indirekt av forskningen. I fallet med denna uppsats föll 
valet på att publicera ett antal kommentarer för att tydliggöra forskningsresultatet. 

6. Empiri 

Detta avsnitt redovisar omfattningen av det insamlade materialet från den 
netnografiska undersökningen. Med hjälp av diagram presenteras omfattningen av 
materialet på ett överskådligt sätt. 

6.1 Museernas kommunikation på Instagram 

Museernas kommunikation på Instagram har studerats under perioden 15 oktober - 15 
december 2017. Totalt har 74 antal inlägg samlats in: Livrustkammaren 9 stycken, 
Världskulturmuseet 59 stycken och Moderna Museet Malmö 6 stycken. Antalet 
kommentarer som har samlats in är totalt 211 stycken: Livrustkammaren 141 
kommentarer, Världskulturmuseet 66 kommentarer och Moderna Museet Malmö 4 
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stycken. Figurerna nedan visar på omfattningen av empirin från den netnografiska 
undersökningen. Figur 1 visar hur många inlägg de olika museerna har publicerat under 
perioden i relation till varandra. Det går fort att upptäcka här att Världskulturmuseet 
publicerat många fler inlägg än övriga museer under perioden. Figur 2 visar totalt antal 
kommentarer för varje museum. Med denna figur blir det desto tydligare att 
Livrustkammaren är det museum som får flest antal kommentarer totalt sett. Moderna 
Museet Malmö har både lägst antal inlägg och kommentarer till inläggen. Figur 3 visar 
det totala antalet gilla-markeringar för varje museum.  

Figur 1 visar det totala antalet inlägg för varje museum under den undersökta 
perioden. Världskulturmuseet har flest antal inlägg: 59 stycken. Livrustkammaren har 9 
stycken och Moderna Museet Malmö har 6 stycken. 
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Figur 2 visar totalt antal kommentarer under den undersökta perioden. 
Livrustkammaren har flest antal kommentarer, totalt 141 stycken medan 
Världskulturmuseet har 66 stycken och Moderna Museet Malmö har 5 kommentarer. 

Figur 3 visar antal gilla-markeringar för respektive museum. Det skiljer inte så mycket 
mellan Livrustkammaren och Världskulturmuseet, 3 627 gilla-markeringar för 
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Livrustkammaren och 3 164 för Världskulturmuseet. Moderna Museet Malmö har totalt 
446 gilla-markeringar under perioden.  

7. Resultat  

I detta kapitel följer en presentation av resultatet från undersökningen. Varje museums 
konto har undersökts för sig och i nästa kapitel följer analyser av resultaten. 

I beskrivningarna av resultaten fokuseras främst tre delar av interaktion: gilla-
markeringar, kommentarer och svar på dessa och om användare taggar andra 
användare i kommentarerna. Bildtexterna som museerna publicerat kommer också att 
presenteras till viss del och fokus för dessa beskrivningar är främst om texterna ställer 
öppna frågor till användarna eller på andra sätt uppmuntrar till dialog och interaktion. 
Resultatredovisningen beskriver även hur inläggen ser ut och vilken typ av bilder som 
publicerats. Denna beskrivning görs för att underlätta förståelsen av resultat och 
analys. Frekvensen av inlägg kommer också att beskrivas. 

7.1 Resultat Livrustkammaren 

7.1.1 Frekvens 

Livrustkammaren är det av de tre undersökta museerna som har flest följare (ca 8 400). 
Livrustkammaren publicerar inlägg relativt ofta men frekvensen varierar; mellan den 15 
oktober och 15 december har museet publicerat totalt 9 inlägg. Ibland publicerar museet 
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Livrustkammaren: total respons

LIVRUSTKAMMAREN RESPONS

Kommentarer 141

Gilla-markeringar 3 627

Figur 4

96 %

4 %

Kommentarer
Gilla-markeringar



inlägg med två dagars mellanrum och ibland dröjer det ungefär två veckor mellan 
inläggen. I figur 4 går det att se hur relationen mellan totalt antal kommentarer och 
totalt antal gilla-markeringar ser ut. Det är betydligt fler gilla-markeringar än 
kommentarer, samtidigt som det just i Livrustkammarens fall är viktigt att poängtera att 
totalt antal kommentarer är relativt många: 141 stycken. Eftersom antalet gilla-
markeringar också är många blir det dock en stor skillnad mellan totalt antal 
kommentarer och totalt antal gilla-markeringar. 

7.1.2 Interaktion mellan användare och användare 

Livrustkammaren skriver bildtexter på svenska till sina inlägg. Museet använder sig till 
stor del av humor i bildtexterna. Ett exempel är ett inlägg från den 23 oktober (se bild 1, 
bilaga 1). Inlägget visar ett klädesplagg som enligt museet tillhört Karl X Gustav. 
Bildtexten till inlägget lyder: ”Helt seriöst. Abow vad du är skön. Ingen photoshop och 
blingbling. Helt naturlig riktig real thing. Helt seriöst. Vad gör du med din göt. Du har 
riktig riktig timing. Helt naturlig ting ting.” Detta är en referens till hiphop/
reggaeartisten Kaliffas hitlåt ”Helt seriöst”. Livrustkammarens inlägg har genererat över 
900 gilla-markeringar och över 100 kommentarer. Kommentarerna består till största 
delen av taggar, det vill säga att en användare har taggat en annan användare i 
kommentaren så att den personen får en direkt hänvisning till inlägget. Merparten av 
kommentarerna är positiva och består bland annat av skrattande emojis. En användare 
skriver ”Den som sköter detta konto får mig alltid på bättre humör. Hela veckans rosor 
till @livrustkammaren.” En annan användare kommenterar med ”Vänligen adla den 
som sköter detta konto.”. Några av kommentarerna till bilden är desto mer tvetydiga, 
exempelvis ”Att ni vågar narras med en av våra största regenter, Holstein Gottorp. Det 
här är hädelse!” Kanske är detta en ironisk kommentar men det är svårt att avgöra utan 
kännedom om användaren.  

7.1.3 Interaktion mellan användare och museum 

Ett annat inlägg som också har skapat respons hos användarna är från den 27 oktober 
(se bild 2, bilaga 1). Inlägget visar att utställningen om Marie Antoinette och Axel von 
Fersen har öppnat. Inlägget har fått ungefär 15 kommentarer och liksom i det tidigare 
fallet består kommentarerna mestadels av användare som taggar andra personer i 
kommentarerna, exempelvis med frågor som ”ska vi gå dit!?” och ”något för dig??”. 
Vissa av användarna skriver frågor direkt till Livrustkammaren i kommentarerna, till 
exempel frågor kring hur länge utställningen har öppet. Livrustkammaren besvarar 
frågorna så att även övriga användare kan ta del av svaret. Andra kommentarer som 
finns till inlägget är exempelvis ”Tack för en fin utställning! Blir till att se filmen 
ikväll.” och ”Synd man bor så långt bort”. Dessa kommentarer får inget svar från 
Livrustkammarens sida, kanske för att de inte är direkta frågor.  

Det som går att konstatera med inlägg som de tidigare nämnda är att de skapar 
interaktion med användare. Det är dock inte självklart att interaktionen mellan museet 
och användare är det som främst ökar, utan snarare interaktionen mellan användare och 
användare. Det som huvudsakligen kommer fram i kommentarerna är just taggar till 
vänner eller bekanta, inte i lika hög utsträckning frågor eller kommentarer som är 
riktade direkt till Livrustkammaren. 
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7.2 Resultat Världskulturmuseet 

7.2.1 Frekvens 

Världskulturmuseet har en mycket aktiv närvaro på Instagram och museet publicerar 
inlägg ofta. Museet publicerar inlägg i princip varje dag och vissa dagar publiceras flera 
inlägg per dag. Mellan den 15 oktober och den 15 december har Världskulturmuseet 
publicerat totalt 59 inlägg. Figur 5 visar antal gilla-markeringar i relation till antal 
kommentarer. Diagrammet visar tydligt hur antalet gilla-markeringar dominerar medan 
antalet kommentarer är desto färre i relation. Samtidigt går det att konstatera att antalet 
kommentarer ändå är relativt många med tanke på antalet inlägg, det vill säga 66 
kommentarer på 59 inlägg. I jämförelse med Livrustkammarens totala antal 
kommentarer kan det tyckas lite, men om det inte står i relation till Livrustkammaren 
utan får stå för sig självt kan det betraktas som relativt många kommentarer. 

7.2.2 Instagram som dagbok och kanal för feedback 

Världskulturmuseets inlägg har olika karaktär och skiljer sig ganska mycket åt. Ett 
flertal av inläggen berättar om vad som händer på museet för tillfället, exempelvis 
utställningar eller evenemang. Andra inlägg visar delar av utställningar eller produkter 
som går att köpa i museibutiken. Världskulturmuseets Instagram kan beskrivas som en 
förlängd arm av museets kalendarium eller Facebook-sida. På Instagram presenteras det 
som händer på museet, antingen i förväg eller efteråt. Världskulturmuseet skriver sina 
bildtexter på svenska. 
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Många av inläggen väcker respons hos användare, främst i form av kommentarer. Ett 
exempel är ett inlägg där Världskulturmuseet beskriver en piñata-verkstad som ska äga 
rum under dagen. En kommentar till inlägget är från en besökare som skriver ”Jag var 
där med min mamma!”. Världskulturmuseet har svarat på kommentaren med orden 
”Vad roligt! Välkommen tillbaka.” Ett annat exempel på interaktion med publiken är då 
museet har gjort ett inlägg om en konsert som ska ske under kvällen. Inlägget har fått 
kommentarer som ”Önskar vi var där!!” och ”Så bra det var!!!!”. Världskulturmuseet 
svarar på kommentarerna med: ”Super! Publiken var fantastisk” och ”det var hett!”. 
Generellt sett håller Världskulturmuseet en informell ton i sin interaktion med publiken. 
I relation till hur många följare som museet har, ca 3 400 följare, så är gilla-
markeringarna ganska få. De inlägg som får flest gilla-markeringar är till exempel ett 
inlägg som visar Världskulturmuseet i snöyra tillsammans med bildtexten ”Välkommen 
in i värmen” (se bild 3, bilaga 1) och ett inlägg som visar ett antal skådespelare som 
läser upp sina vittnesmål om sexuella trakasserier med anledning av ”me too”-rörelsen 
(se bild 4, bilaga 1).  

7.2.3 Inkonsekvens i besvarande av frågor och kommentarer 

Emellanåt publicerar Världskulturmuseet videoklipp och dessa får relativt många 
visningar, ofta mellan 300-500 visningar, men sällan någon respons i form av 
kommentarer. Vad som också går att konstatera är att det verkar råda en viss 
inkonsekvens i om kommentarer eller frågor besvaras eller inte. Ett exempel på en 
obesvarad kommentar är till ett inlägg som består av en bild på den julpyntade 
museibutiken med bildtexten ”Nu har vi julpyntat både i butiken och på familjelördag!”. 
En användare har kommenterat ”Jaaaaaaaaaa snöflingorna”. Denna kommentar har inte 
fått något svar, vilket möjligtvis kan påverka användarens vilja att kommentera igen till 
framtida inlägg. 

7.3 Resultat Moderna Museet Malmö 
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7.3.1 Frekvens 

Moderna Museet Malmö är inte lika aktiva som övriga två museer. De publicerar 
ungefär ett par inlägg per månad. Mellan den 15 oktober och den 15 december har 
Moderna Museet Malmö publicerat 6 inlägg, vilket är relativt få inlägg i jämförelse med 
Livrustkammaren och Världskulturmuseet. Figur 6 visar relationen mellan kommentarer 
och gilla-markeringar, där endast 1% av den totala responsen är kommentarer medan 
99% är gilla-markeringar. 

7.3.2 Innehållsrika inlägg, låg grad av respons 

Moderna Museet Malmö skriver sina bildtexter på engelska. Inläggen som Moderna 
Museet Malmö publicerar kan beskrivas som innehållsrika. Ett exempel på inlägg (se 
bild 5, bilaga 1) är från den 9 november då Moderna Museet Malmö har publicerat en 
skriftlig kommentar från en besökare. Bildtexten är en reflektion över hur Moderna 
Museet Malmö utformar utställningar som är viktiga, intressanta och utmanande. 
Bildtexten avslutas med en öppen fråga till följarna: ”Have you ever had this kind of 
experience when looking at art?” Denna fråga kan beskrivas som uppmuntran till 
interaktion med besökare, men frågan har inte fått något svar. Bilden har 48 gilla-
markeringar, vilket i relation till kontots följarantal, 6900, är relativt få.  

Generellt sett har de 6 analyserade inläggen få kommentarer. De kommentarer som 
finns är exempelvis ”nice pic” och en person som berömmer en syntolkad guidning på 
museet. Personen skriver bland annat ”(…) vidgade verkligen vår förmåga att ta in 
Rollofs objekt.” Museet har då besvarat denna kommentar med bland annat ”Vad roligt 
att höra!”. En annan kommentar som museet har fått till ett inlägg är en fråga om det går 
att få en kopia på filmklippet som museet har delat. Denna fråga har inte museet svarat 
på.  

7.3.3 Når ut till många 

En intressant upptäckt med Moderna Museet Malmös inlägg är att då museet lägger ut 
videoklipp får de relativt många visningar. Ett exempel är ett inlägg från den 14 
november. Inlägget innehållet en kort videosekvens som handlar om konst och dans i 
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det offentliga rummet. Klippet har 659 visningar, men enbart 65 gilla-markeringar. Det 
är alltså ungefär en tiondel av de som har sett klippet som också trycker på gilla-
knappen. Detta kan tolkas som att Moderna Museet Malmö når ut till ett ganska stort 
antal människor, men det är enbart en bråkdel av dessa som interagerar med museet på 
Instagram.  

7.3.4 Långa bildtexter 

Ytterligare en aspekt som är värd att uppmärksamma är Moderna Museet Malmös 
utformning av bildtexter. Bildtexterna är ofta långa och innehållsrika (se bild 6, bilaga 
1). Kanske kan detta vara en av anledningarna till att museets interaktion med 
användare inte är så stor. För många personer kan det troligtvis upplevas som att 
tröskeln till att läsa längre texter på Instagram är ganska hög. Instagram är ett medium 
där bilderna står i centrum, något som i Moderna Museet Malmös fall inte är helt 
självklart. Bilderna kräver bildtexter för att verkligen kunna förstås. 

8. Analys 

I detta stycke följer en kort sammanfattning av resultaten och därefter en analys av det 
redovisade resultatet. Med utgångspunkt i teorier om social interaktion, främst 
Goffmans (1959) teorier och A. Perssons (2012) tolkningar av dessa, och Kelleher/
Millers (2006) och Smiths (2010) tankar om relationshantering och tilltal i sociala 
medier kommer analyserna att presenteras. Analyserna är indelade efter två teman: 
social interaktion och relationsskapande. 

8.1 Sammanfattning av resultat 

Ett av kännetecknen för Livrustkammarens konto är att de till stor del använder sig av 
humor och ironi i sin Instagram-kanal. De använder sig även av populärkulturella 
referenser. Museet har en relativt ojämn frekvens av inlägg, ibland publiceras inläggen 
tätt och ibland går det längre tid mellan inläggen. Livrustkammaren har en hög grad av 
respons bland användarna och ett visst mått av interaktion med publiken uppnås. 
Livrustkammaren är dessutom det konto som har flest följare av de undersökta 
museerna. Museets bilder består främst av utställningsföremål och bilder från 
utställningar. Världskulturmuseet publicerar flest inlägg av de undersökta museerna; det 
går oftast högst ett par dagar mellan inläggen. Responsgraden är inte lika hög som hos 
Livrustkammaren men interaktion med publiken uppnås vid ett flertal tillfällen. Museets 
inriktning på Instagram är främst att publicera det som sker på museet, till exempel 
aktuella konserter, utställningar, föreläsningar eller liknande. Moderna Museet Malmö 
gör få inlägg och deras inlägg skiljer sig till stor del från de andra museerna genom att 
bestå av långa bildtexter. Museet har en låg responsgrad och det är enbart vid ett fåtal 
tillfällen som interaktion i form av kommentarer sker. Moderna Museet Malmös inlägg 
inriktas mot kunskapsdelning om aktuella utställningar och konstnärer och tips på 
aktuella händelser på museet. 
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8.2 Tillvägagångssätt av analys 

En trovärdigt genomförd kvalitativ analys kräver ofta en etablerad analysmetod: ”ett 
systematiskt sätt varigenom det empiriska materialet och teorin hanteras i relation till 
varandra för att generera insiktsfulla och tillförlitliga tolkningar.” (Bertilsson, 2014). 
Den hermeneutiska cirkeln är en analysmetod som fungerar väl för netnografisk 
forskning (Bertilsson, 2014). Denna metod ligger till grund för följande analyser. Den 
hermeneutiska cirkeln innebär att materialet läses iterativt, det vill säga fram och 
tillbaka mellan materialets olika delar (i detta fall exempelvis enskilda kommentarer) 
och materialets helhet (all den undersökta interaktionen). En tolkning av delarna och 
helheten leder sedan fram till en ny helhetsförståelse (Bertilsson, 2014). 

8.3 Social interaktion 

Det går att upptäcka relativt stora skillnader mellan de tre museernas kommunikation på 
Instagram. Den främsta skillnaden är att de tre museerna, utifrån de observerade 
inläggen, verkar använda Instagram på olika sätt och detta påverkar till viss del graden 
av interaktion med besökarna. Samtliga museer använder Instagram till att förmedla 
museiverksamheten och att visa upp delar av utställningar och museiföremål, men 
museerna betonar olika delar av verksamheten. Livrustkammaren använder Instagram 
som ett sätt att förmedla museets verksamhet men med betoning på humoristiska 
vinklingar och ovanliga utställningsföremål. På detta sätt visar museet upp en 
självdistans till sin egen verksamhet och även i viss mån till historieskrivningen. Detta 
har genererat en hög grad av interaktion med besökarna. Världskulturmuseet har istället 
valt att visa vad som händer på museet med hjälp av ett direkt tilltal till besökarna och 
fokus på en hög frekvens av inlägg. Instagram fungerar nästan som ett kalendarium eller 
en dagbok som berättar vad som händer och har hänt på museet. I vissa fall skapar dessa 
inlägg interaktion med besökarna, men i många fall står inläggen utan kommentarer. 
Liksom de andra museerna använder även Moderna Museet Malmö Instagram till stor 
del för att förmedla museets verksamhet. Moderna Museet Malmö utmärker sig genom 
sina långa bildtexter och att många av inläggen kräver ett visst mått av förkunskaper 
eller ett särskilt konstintresse för att verkligen kunna förstås eller uppskattas. Moderna 
Museet Malmö är det museum som har lägst grad av interaktion i de undersökta 
inläggen, vilket kan bero på dels de långa bildtexterna, dels den något snäva 
målgruppsanpassningen.  

Goffman (1959) skriver om hur interaktionsordningen och samhällets identitetsvärden 
påverkar gränsdragningen mellan främre och bakre region. Med interaktionsordning 
menas hövlighetsnormer, hur personer förväntas bemöta andra, och 
anständighetsnormer, vad personer förväntas göra och säga i närvaro av andra 
(Goffman, 1959). A. Persson (2012) applicerar Goffmans teorier på sociala medier och 
menar att kommunikation via sociala medier ofta sker via den bakre regionen, det vill 
säga den plats där en individ kan göra eller säga saker som inte hade ansetts passande i 
den främre regionen. Vad innebär då detta i relation till museernas kommunikation via 
Instagram? Museerna kommunicerar främst i den främre regionen, de visar upp en 
representation av sig själva i den externa kommunikationen på Instagram, en 
representation som är anpassad för att skapa ett särskilt intryck hos besökarna. 
Museernas framträdande, för att använda Goffmans begrepp, kan förklaras som ett 
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teams framträdande. Till skillnad från många andra användare som enbart ska 
representera en person ska museernas kommunikation representera och rimligtvis 
hanteras av flera personer. Det kan vara olika från museum till museum hur många 
anställda som är involverade i arbetet med Instagram, men för samtliga museer är det av 
största vikt att alla team-medlemmar är införstådda med intrycket som ska förmedlas. 
Om de inte är detta blir det inte ett enhetligt intryck som förmedlas. Kanske är detta en 
av anledningarna till varför det ibland kan upplevas som en stor skillnad mellan de olika 
inläggen och museernas respons på kommentarer från besökare.  

Livrustkammaren uppmuntrar inte till interaktion genom frågor eller direkta 
uppmaningar till användarna, utan snarare genom valet av ton i sin kanal. 
Livrustkammaren använder sig av humor och oväntade vinklingar, vilket verkar ge 
upphov till en hög grad av respons. På ett sätt kan detta relateras till Goffmans teori om 
anständighetsnormen, det vill säga det förväntade beteendet i ett visst sammanhang. 
Livrustkammarens humoristiska inlägg bryter på många sätt mot det förväntade 
beteendet hos ett traditionellt museum. I detta fall verkar det fungera väl eftersom det 
skapar en ökad grad av interaktion och respons. En del av denna respons är riktad till 
museet och det skapas alltså en form av tvåvägskommunikation mellan museet och 
besökarna, men en del av interaktionen sker istället mellan användare och användare. 
För Världskulturmuseet ser det lite annorlunda ut. Liksom Livrustkammaren uppmanar 
inte heller Världskulturmuseet till interaktion med hjälp av frågor eller direkta 
uppmaningar i någon hög utsträckning. Den respons som Världskulturmuseet får i form 
av kommentarer är ofta från en besökare som tackar för besöket eller på något vis 
berättar att de varit på museet eller den aktuella utställningen. Detta blir då som en form 
av återkoppling eller feedback från besökare där de berättar hur besöket har varit. 
Världskulturmuseet gör inte lika oväntade eller humoristiska inlägg som 
Livrustkammaren, men det finns en stor variation bland inläggen. Det är främst hos 
Världskulturmuseets inlägg som det märks att det är ett team som står bakom 
”framträdandet” och att det i vissa av fallen inte är helt tydligt vilket intryck museet vill 
ge. Moderna Museet Malmö är enligt de undersökta inläggen det av de tre museerna 
som uppmanar minst till interaktion med besökarna. Museet ställer sällan några direkta 
frågor i anslutning till inläggen och får inte heller så många kommentarer. Däremot ger 
Moderna Museet Malmös inlägg ett relativt enhetlig intryck; det team som publicerar 
inläggen verkar vara överens om vilket intryck som ska förmedlas. 

Vad som är intressant utöver detta är att det ofta är de inlägg som inte kräver respons 
eller tydligt uppmuntrar interaktion som skapar mest interaktion. Detta stämmer även 
med Wahlgren och Banks (2014) undersökning över icke-statliga företags 
kommunikation via sociala medier. Wahlgren och Bank menade att 
tvåvägskommunikation kan uppnås trots att det inte är avsändarens direkta avsikt. I 
fallet med de undersökta museerna är det svårt att veta vilken avsikten är, men inte 
desto mindre blir det tydligt att det inte krävs en uttalad uppmaning eller fråga för att få 
respons från användare. 
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8.4 Relationsskapande 

Något som är kännetecknande för alla tre museers kommunikation via Instagram är att 
det råder en viss inkonsekvens i avseendet att svara på kommentarer. Ett flertal 
kommentarer besvaras, men relativt många kommentarer lämnas obesvarade. Detta kan 
troligtvis påverka en besökares vilja att kommentera fler gånger. Att skriva en positiv 
kommentar som användare i museets offentliga kanal kan visa att personen känner ett 
visst förtroende för museet, och att då inte få något svar kan säkerligen påverka detta 
förtroende. Smiths (2010) och Kelleher/Millers (2006) teorier om ”communicated 
commitment” och ”conversational human voice” går att applicera här. ”Communicated 
commitment” innebär att en organisations kommunikation online speglas av öppenhet 
och legitimitet medan ”conversational human voice” innebär ett mer personligt tilltal. 
Moderna Museet Malmö använder sig genomgående av den förstnämnda strategin. 
Tilltalet speglar en öppenhet och trovärdighet, och organisationen uppfattas som seriös 
och professionell. Tilltalet är inte personligt i någon hög utsträckning. Ett exempel på 
bildtext från Moderna Museet Malmö är: 

Machines to capture spiritual beings are tools that we humans could relate to rationally. Angel 
Trap (1984) highlights the duality in Ulf Rollof’s artistic practice – on the one hand, an 

inexorable faith in invisible, spiritual forces; and on the other, the human faith in technological 
progress. At first glance, Angel Trap looks like a landing strip, as though its purpose is to help 
angels approach humanity. But on closer inspection, it becomes obvious that this is after all a 

trap. Angel trap is on display in the exhibition Ulf Rollof: Urgent. Free admission! 
(Moderna Museet Malmö, 23 oktober, 2017) 

Det är inte nödvändigtvis så att det är något negativt att inte använda sig av ett 
personligt tilltal. Enligt Kolleher och Miller (2006) är det vanligare att organisationer 
använder sig av det personliga tilltalet i bloggar medan ”communicated commitment” 
används främst på mer traditionella webbplatser. Den förstnämnda strategin, 
”conversational human voice” kännetecknas av ett tilltal som är öppet för dialog, 
välkomnar konversationer och ger feedback (Kelleher & Miller, 2006). Den kan också 
kännetecknas av mer ovanliga drag, åtminstone för en traditionell organisation. Dessa 
kännetecken är till exempel humor, att erkänna misstag, att behandla andra på ett 
medmänskligt sätt och att erbjuda länkar till konkurrenter. Flera av dessa kännetecken 
stämmer in på Livrustkammarens tilltal i Instagram. Livrustkammaren använder sig av 
ett tilltal som på många sätt är ovanligt för en traditionell organisation, särskilt i form av 
museum. Deras bildtexter öppnar upp för dialog, välkomnar konversationer och framför 
allt använder sig museet av humor. Exempel på detta är bild 1 (Bilaga 1). 
Livrustkammarens inlägg är personliga och ger intrycket av att det är en människa 
bakom texterna, till skillnad från Moderna Museet Malmös Instagram-inlägg som mer 
ger intrycket av att vara en form av kunskapsbank. Världskulturmuseet har drag av både 
”communicated commitment” och ”conversational human voice”. Deras inlägg präglas 
dels av ett personligt tilltal som bjuder in till dialog och konversationer, dels använder 
de sig av en mer seriös framtoning. Ett inlägg som visar på det personliga tilltalet är: ”G 
I R L S C R E W! Värdgänget idag består av Cynthia, Cecilia, Maja & Cajsa som 
önskar alla varmt välkomna.” (27 oktober, 2017). Ytterligare ett inlägg som visar på 
samma tilltal är: ”F R I Y A Y ! ! Vi firar in helgen med dom bästa #bebisdisco 
#världskulturmuseet #happyfriday” (24 november, 2017). Ett annat inlägg där museet 
snarare använder sig av ”communicated commitment” är till exempel:  
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I utställningen Aswat - syriska röster visas samtidskonst av fem syriska konstnärer som alla 
arbetar med teman som förlust, platslöshet, isolering och minne. Här har museet samarbetat med 

Abir Boukhari, konstnärlig ledare och curator för AllArtNow, Syriens första fristående center 
för samtidskonst. 

(Världskulturmuseet, 28 november, 2017) 

Världskulturmuseet skiftar alltså mellan de två olika tilltalen.  

Det är svårt att definitivt säga om någon av strategierna är bättre eller sämre. Kelleher 
och Miller (2006) menar att det finns potential till överlappning mellan de bägge 
strategierna. Som nämnts tidigare menar de också att det har visat sig vara positivt att 
använda det personliga tilltalet i bloggar då det är ett bra sätt att underhålla relationer 
online. För de bloggar som Kelleher och Milleher undersökte fanns det ingen direkt 
fördel att använda sig av strategin ”communicated commitment”. Instagram i sin form 
är mer likt en blogg än en traditionell webbplats, därför går det att hävda att det 
personliga tilltalet passar bättre som strategi för just Instagram. Samtidigt är det svårt att 
veta om det personliga tilltalet som Livrustkammaren använder sig av, med humor som 
en viktig komponent, skulle fungera lika väl för exempelvis Moderna Museet Malmö. 
Livrustkammaren har hittat en ton och ett tilltal som fungerar väl i deras kanal, men 
möjligtvis är detta inte applicerbart för alla museer.  

9. Diskussion och slutsatser 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur tre statliga museer uppmuntrar till social 
interaktion och relationsskapande med hjälp av Instagram. Frågorna som uppsatsen 
ska besvara är: Uppmuntrar de undersökta museernas Instagram-konton till social 
interaktion och relationsskapande med besökare, och i så fall hur? Vilka skillnader går 
det att upptäcka mellan de olika museernas Instagram-konton med fokus på social 
interaktion och relationsskapande? I detta kapitel följer en diskussion kring hur 
frågeställningarna kan besvaras med hjälp av undersökningens resultat och vilka 
slutsatser som kan dras utifrån analyserna. Kapitlet avslutas med en reflektion över hur 
studien har genomförts och hur den hade kunnat genomföras på andra sätt. 

9.1 Museerna uppmuntrar till interaktion 

Svaret på den första frågeställningen är ja, vissa av museernas inlägg uppmuntrar till 
social interaktion men ofta på ett indirekt sätt. Livrustkammaren uppmuntrar till 
interaktion genom att använda sig av ett personligt tilltal, humor och oväntade 
vinklingar, men inte genom att ställa direkta frågor eller uppmaningar till sina följare. 
Världskulturmuseet använder sig av en kombination av ”communicated commitment” 
och ”conversational human voice”, vilket till viss del skapar interaktion med 
användarna i form av kommentarer. Moderna Museet Malmö utmärker sig från övriga 
museer genom att främst använda sig av strategin ”communicated commitment” och att 
inte vara personliga i sitt tilltal. Det intressanta är ändå att Moderna Museet Malmö vid 
ett av sina inlägg använder sig av en direkt fråga till användarna, men denna fråga har 
inte fått något svar (se bild 5, bilaga 1). Delar av Goffmans teorier om social interaktion 
kan appliceras på museernas kommunikation via Instagram. Anständighetsnormen, det 
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vill säga det som anses passande att göra eller säga i en viss situation, blir tydligt 
applicerbart i särskilt Livrustkammarens kommunikation via Instagram. Då 
Livrustkammaren använder sig av humor, populärkulturella referenser och ironi bryter 
de på många sätt mot vad som förväntas av ett museums kommunikation. Just detta 
brott mot anständighetsnormen skapar en stor grad av respons hos följarna. Inlägget där 
Livrustkammaren refererar till en reggae/hip hop-låt har fått över hundra kommentarer 
och drygt 900 gilla-markeringar. Möjligtvis är det så att det är just det avvikande i detta 
fall som väcker reaktioner och skapar social interaktion.  

9.2 Skillnader mellan museerna 

Den andra frågeställningen som uppsatsen ska besvara berör vilka skillnader som går att 
upptäcka mellan de olika museerna. Dessa skillnader är dels de skillnader i tilltal som 
har nämnts tidigare, dels handlar det också om hur responsen och interaktionen ser ut. 
För Livrustkammaren består interaktionen till stor del av interaktion mellan besökare 
och besökare; det är alltså inte främst så att besökare interagerar med museet på 
Instagram. Många av kommentarerna består av användares taggar till andra användare 
som de vill också ska upptäcka museet och dess Instagram-konto. I museets Instagram-
kanal uppstår nästan ett slags diskussion om museet av användarna. Exempel är 
kommentarer som ”Bästa museet i stan!!!” och ”hoppas ni följer detta konto hahaha”. 
Museet är inte aktivt i själva diskussionen utan låter användarna få kommentera och 
föra en dialog sinsemellan. Det är ganska stor skillnad jämfört med Världskulturmuseet 
där interaktionen på ett tydligare sätt sker mellan museum och besökare. Besökarna till 
Världskulturmuseet skriver till exempel frågor i kommentarerna och ger inte sällan 
positiva omdömen från sitt besök på museet. I de flesta fall svarar Världskulturmuseet 
med ett personligt tilltal på dessa frågor och kommentarer. Moderna Museet Malmö har 
inte så mycket interaktion överhuvudtaget med sina besökare, och de kommentarer som 
museet får är ofta på engelska. Detta beror troligtvis på att museet skriver sina bildtexter 
på engelska. Det kan vara så att språkvalet påverkar graden av interaktion med 
besökarna. Om museet hade skrivit på svenska istället hade det möjligtvis sänkt tröskeln 
för fler användare att interagera och kommentera. Museets kommunikation via 
Instagram är både inkluderande och exkluderande på grund av språkvalet. Museet kan 
nå ut till fler än om de bara skrev på svenska, samtidigt är det exkluderande för svenskar 
som inte kan engelska. Även om en person kan både engelska och svenska kanske en 
osäkerhet kan väckas kring vilket språk som ska användas vid en eventuell kommentar 
eller fråga. Samtidigt vänder sig Moderna Museet i hög utsträckning till en 
internationell publik, och då är ett engelska ett lämpligt språk att använda. Ett alternativ 
hade varit att skriva texterna på både svenska och engelska, för att underlätta för fler 
användare att ge respons. Museerna har också en stor skillnad i antal inlägg, vilket är 
svårt att ge en förklaring till. Möjligtvis är det så att arbetet med sociala medier fungerar 
på olika sätt för de olika museerna, och att Världskulturmuseet är det museum som i 
nuläget arbetar mest aktivt med Instagram. Det kan också bero på skillnader i 
museiverksamheten. Världskulturmuseet har många arrangemang utöver den ordinarie 
utställningsverksamheten och dessa arrangemang delas ofta på Instagram. Funktionen 
som kalendarium eller dagbok framträder tydligt i detta fall, vilket inte är lika 
framträdande hos övriga museer.  
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9.3 Hur museerna kan arbeta för ökad social interaktion 

Resultaten av undersökningen visar alltså att det går att initiera social interaktion och att 
skapa relationer med hjälp av Instagram. Med fördjupade kunskaper om social 
interaktion och människors beteende går det att skapa en förståelse för kommunikation 
via sociala medier. Goffmans (1959) teorier om främre region och bakre region visar att 
det finns olika beteenden som anses passande i olika situationer. Gränserna mellan dessa 
är dock inte lika tydliga i sociala medier (A. Persson, 2012). Det är inte lika självklart 
att ett beteende som skulle anses opassande ansikte mot ansikte uppfattas som lika 
opassande online. I fallet med Livrustkammaren visar det sig snarare vara tvärtom: att 
det som är oväntat och möjligtvis hade ansetts opassande i ett annat 
kommunikationssammanhang nu skapar ett stort gehör hos publiken.  

Denna studie har fokuserat på hur kommunikationen på Instagram faktiskt ser ut. 
Slutsatser som kan dras utifrån undersökningens resultat blir att museer behöver anpassa 
sin kommunikation till mediet Instagram och våga röra sig på gränsen mellan främre 
och bakre region. Samtidigt är det viktigt att museerna visar upp ett enhetligt intryck. 
Livrustkammarens strategi att använda sig av ett personligt tilltal har visat sig vara ett 
framgångsrikt koncept sett till antal kommentarer och övrig respons. Kidd (2011) menar 
att ett sätt att närma sig en mer dynamisk användning av sociala medier är att omfamna 
de förutsättningar och normer som ett visst socialt nätverk innefattar. Moderna Museet 
Malmö använder Instagram nästan som en traditionell kommunikationskanal för ett 
museum, som kunskapsspridning, men detta stämmer inte riktigt överens med 
Instagram som socialt medium. Instagram har bilden i centrum och därför kan långa 
bildtexter kanske snarare avskräcka än uppmuntra interaktion. Black (2012) menar att 
människor idag inte passivt vill ta emot information utan vara delaktiga och aktiva. Han 
skriver också att det är av största vikt att museerna anpassar sig till detta förändrade sätt 
att kommunicera för att överhuvudtaget kunna överleva som institutioner. Bank och 
Wahlgren (2014) menar att interaktion kan uppstå även om avsändaren inte har det som 
avsikt. Det viktiga, menar författarna, är att viljan finns hos mottagarna. Detta blir 
tydligt i flera av de exempel som tagits upp i denna uppsats. Det är helt enkelt inte ett 
måste att museerna skriver direkta frågor eller uppmaningar till användarna för att de 
ska interagera. Om användarna vill kommentera eller interagera så kommer de att göra 
det. Detta stämmer även in på Falkheimer och Heides (2011) tanke om att sociala 
medier synliggör det faktum att publiken aldrig går att fullständigt kontrollera. Om 
museerna vill skapa social interaktion och relationer med hjälp av Instagram kan det 
vara en fördel att våga tänka utanför ramarna och pröva nya vägar, så som 
Livrustkammaren har gjort. 

9.4 Reflektion kring tillvägagångssätt och metod 

Alla metoder och tillvägagångssätt har sina begränsningar, även så i fallet med denna 
uppsats. Netnografi som metod gav möjlighet att observera och undersöka den faktiska 
kommunikationen. Uppsatsen gjordes med ett utifrån-perspektiv där fokus var att 
undersöka hur det såg ut och upptäcka eventuella skillnader mellan de olika museerna. 
Med hjälp av intervjuer med museipersonal hade uppsatsen även kunnat ge museernas 
perspektiv för att på så vis skapa en bredare bild av museernas kommunikation via 
Instagram. Att undersöka fler museer hade också varit ett intressant alternativt 
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tillvägagångssätt för att se om de företeelser som upptäcktes med denna uppsats även 
går att upptäcka hos andra museer. Denna uppsats har främst observerat social 
interaktion och relationsskapande, men det hade också varit intressant att belysa andra 
aspekter av kommunikationen. Ett alternativ hade varit att undersöka hur museerna 
skapar och upprätthåller sitt varumärke med hjälp av Instagram, ett annat hade kunnat 
vara att undersöka hur museer använder Instagram för att nå ut till nya målgrupper. 
Denna uppsats har således bara snuddat vid en liten bit av allt som går att undersöka när 
det handlar om museers kommunikation via Instagram och sociala medier, och det finns 
mycket kvar för framtida forskning att undersöka. 

9.5 Studiens bidrag till forskningen 

Denna studie har bidragit till forskningen på ett antal sätt. Genom att undersöka hur 
statliga museer i Sverige arbetar med Instagram som ett kommunikativt verktyg har 
studien bidragit till att börja fylla en kunskapslucka inom forskningen. Inom tidigare 
forskning har tonvikt lagts vid andra sociala medier, som till exempel Facebook, och 
Instagrams möjligheter för museers kommunikation har tidigare inte undersökts 
utförligt. Studien har även visat att det på olika sätt går att skapa social interaktion med 
hjälp av Instagram och att det har betydelse hur museerna väljer att kommunicera via 
Instagram. Studien visar att det finns skillnader i vilket tilltal museerna väljer att 
använda på Instagram och att det just för de undersökta museerna i den här studien 
visade sig vara  mer framgångsrikt att använda sig av ett informellt, personligt tilltal för 
att öka interaktionen med användare. Studien visar på behovet av att museer reflekterar 
över sin kommunikation på sociala medier och vikten av att anpassa sin kommunikation 
efter mediets olika förutsättningar. Avslutningsvis välkomnar studien vidare forskning i 
ämnet museer och sociala medier, ett ämne som väcker många frågor och går att 
undersöka från flera perspektiv. 

10. Förslag till vidare forskning 

Nedan följer några förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. Förslagen tar sin 
utgångspunkt från den genomförda studien och hur fortsatta studier skulle kunna 
komplettera och vidareutveckla den påbörjade forskningen. 

Denna uppsats har haft som ansats att undersöka hur den faktiska interaktionen kan se 
ut mellan museum och besökare på Instagram. Uppsatsen har undersökt vilken typ av 
inlägg som genererar mest interaktion och om det går att upptäcka några skillnader 
mellan museerna. Uppsatsen har hållit en distans till museerna och studien har använt 
ett utifrån-perspektiv. Ett intressant komplement till netnografi som metod hade varit att 
med hjälp av intervjuer eller fokusgrupper undersöka hur användare eller besökare 
själva uppfattar kommunikationen med museerna. Ett annat förslag till framtida 
forskning är att undersöka om kommunikationen på Instagram kan relateras till ökade 
eller minskade besöksantal och på vilka sätt Instagram kan fungera som ett verktyg att 
locka fler besökare till museerna. En annan typ av studie som skulle kunna bidra till 
forskningen är att undersöka skillnader mellan museers externa kommunikation på 
Instagram och på Facebook. Ytterligare en intressant vinkel vore att undersöka 
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skillnader mellan statliga museers kommunikation på Instagram jämfört med privata 
museer.  

11. Sammanfattning 

Denna uppsats har mot bakgrund av den ökade digitaliseringen i samhället undersökt 
hur statliga museer i Sverige kan arbeta med Instagram som ett sätt att uppmuntra social 
interaktion och skapa relationer med besökare. Instagram är ett relativt nytt socialt 
medium och enligt denna studies efterforskningar saknas det forskning kring hur 
svenska museer arbetar med just Instagram som ett verktyg för social interaktion och 
relationsskapande. De statliga museerna i Sverige har ett gemensamt uppdrag från 
staten samtidigt som museerna har självständiga uppdrag, vilket gör att museerna både 
har likheter och skillnader. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur tre 
statliga museer, Livrustkammaren, Världskulturmuseet och Moderna Museet Malmö, 
uppmuntrar till social interaktion och relationsskapande med hjälp av Instagram. 
Frågeställningarna var följande: Uppmuntrar de undersökta museernas Instagram-
konton till social interaktion och relationsskapande med besökare, och i så fall hur? 
Vilka skillnader går det att upptäcka mellan de olika museernas Instagram-konton med 
fokus på social interaktion och relationsskapande? 
Med hjälp av Erving Goffmans teorier om social interaktion, Anders Perssons 
tolkningar av dessa och Kelleher/Millers och Brian G. Smiths teorier om 
organisationers tilltal och relationsskapande online har 74 inlägg med tillhörande 
bildtexter och 211 kommentarer till inläggen analyserats och jämförts. Metoden som 
användes var netnografi, en form av etnografi på internet. Netnografi är en metod som 
lämpar sig väl för studier som vill undersöka hur internet fungerar som umgängesyta 
och för att förstå och teckna det sociala och kulturella liv som existerar där. Resultaten 
från undersökningen visade dels på skillnader men även på likheter mellan de tre 
museerna. Livrustkammaren är det museum som har högst grad av interaktion och 
respons från besökarna, medan Världskulturmuseet publicerar mest frekvent men inte 
uppnår riktigt samma grad av interaktion som Livrustkammaren. Moderna Museet 
publicerar få inlägg och har en låg grad av interaktion med användarna. En tolkning 
som gjordes i uppsatsen var att Livrustkammaren med sina humoristiska inlägg bryter 
mot Goffmans så kallade anständighetsnorm, den norm som reglerar vad som är 
förväntat beteende i ett visst sammanhang, och att detta vinner gehör hos användarna. 
Kellehers/Millers och Smiths teorier om tilltal gick även att applicera på museerna. 
Livrustkammaren och till stor del även Världskulturmuseet använder sig av ett mer 
personligt tilltal i sina inlägg, medan Moderna Museet Malmö snarare använder sig av 
ett tilltal som präglas av legitimitet och seriositet. Det förstnämnda tilltalet verkar vara 
det mer framgångsrika om interaktion och relationsskapande vill uppnås i Instagram. En 
slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att det är nödvändigt för museerna att 
anpassa sin kommunikation till de nya medierna och att acceptera och omfamna de 
normer som följer med det specifika mediet. Om museerna vill öka den sociala 
interaktionen med hjälp av Instagram kan det vara en fördel att våga tänka utanför 
ramarna och pröva nya sätt att kommunicera med publiken. 
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